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Subject: Ad SMR og inndragningsmodellen for eksternt finansiert virksomhet 

From: Nils A Butenschon <n.a.butenschon@nchr.uio.no> 

Date: Mon, 12 Apr 2010 18:56:17 +0200 

To: Hans Petter Graver <h.p.graver@jus.uio.no> 

CC: Benedicte Rustad <benedicte.rustad@jus.uio.no>, Liv Finstad <liv.finstad@jus.uio.no>, Daniel 
Kjelling t.d.kjelling@nchr.uio.no 

 

 

 

Til dekan Hans Petter Graver, kopi fakultetsdirektør Benedicte Rustad. 

SMRs styre har bedt meg om å ta opp med fakultetsledelsen den inndragningsmodellen for eksternt 
finansiert virksomhet som følger av den nye budsjettmodellen. 

Budsjettmodellen som JUS har vedtatt innført (med halv virkning fra 2010 og full virkning fra 2011) 
har den konsekvens at SMR fra 2010 får svekket inntektsgrunnlaget som skal sikre driften av senteret 
- både lønns- og driftskostnader. I 2010 inndras ca 0,9 mill. og i 2011 ca 1,9 mill. Et mindre beløp 
tilbakeføres SMR som publiseringshonorering. Ca annenvher krone som inndras kommer fra SMR. 

Modellen  rammer SMR urimelig sterkt sett i forhold til andre enheter ved fakultetet, spesielt tatt i 
betraktning av at senteret er helt avhengig av dekningsbidragene fra eksternt finansiert virksomhet 
for å sikre daglig drift og lønn til fast ansatte. 

Begrunnelsen for inndragningene er at utgifter til eksternt finansiert virksomhet skal dekkes der 
utgiftene faktisk påløper. Det må da minnes om at SMR selv dekker betydelige utgifter som andre 
enheter så vidt meg bekjent ikke dekker, blant annet en personalkonsulent og alt it- og 
kopieringsutstyr til våre 65 ansatte. 

SMRs finansieringsstruktur avdekker en ekstrem avhengighet av ekstern finansiering - direkte og 
indirekte. For 2009 var totalbudsjettet på 92,5 mill kr hvorav basisbudsjettet var på 19 mill kr. Av 
basisbudsjettet kommer litt 7,9  mill. (hvorav 2,8 mill internhusleie) i form av grunnbevilgning fra 
JUS/UiO. Av dette beløpet er bare 2 mill. til lønn til fast vitenskapelig ansatte og 
universitetsstipendiater. Tildelingen dekker i realiteten kun en 1/2 fast vitenskapelig stilling slik 
budsjettmodellen ved JUS/UiO er pr i dag. 

SMR finansierer mao et stort antall faste stillinger og drift med eksterne inntekter. Da SMR ble lagt til 
JUS på fast basis fra 2003 fulgte finansiering av fire faste vitenskapelige stillinger (direktør pluss to 
jurister og en filosof). Fra 2001 til 2003 fikk SMR et tillegg i grunnbevilgningen som følge av statusen 
som nasjonal institusjon (NI). Dette finansierte ytterligere tre faste vitenskapelige stillinger (to 
jurister og en statsviter). Fra 2007 ble NI-delen av grunnfinansieringen lagt over til en øremerket pott 
på statsbudsjettet. Etter min oppfatning var det et feilgrep at spesielt finansieringen av disse 
stillingene fulgte med til denne potten, gitt muligheten for at NI-virksomheten en dag kan bli tatt ut 
av SMR. Hvorvidt vi kan få tilbake disse midlene til grunnbevilgningen ved en evt utskillelse av NI fra 
SMR er ingen gitt å si i dag. 
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Endringen i statusen på NI-bevilgningen forklarer altså at tre av de faste vitenskapelige stillingene 
ikke lenger dekkkes over JUS/UiO-tildelingen. Den opprinnelige dekningen av de øvrige fire 
stillingene går antakelig nå til dekning av internhusleie og andre driftsutgifter. 

SMR har til nå lykkes svært godt med å øke den eksternfinansierte virksomheten med full finansiering 
(høyt dekningsbidrag). Dekningsbidraginntektene som ikke går med til daglig drift har vært brukt til å 
øke den faglige aktiviteten. Dette har spart UiO for selv å finansiere denne oppbyggingen som er en 
trend ved stadig flere større europeiske universiteter. Betingelsene for å opprettholde det høye 
nivået av eksternfinansiert virksomhet har i det siste blitt vanskeligere, snarere er det mest 
sannsynlig at dagens nivå vil måtte reduseres noe i tiden fremover. 

I årene 2008-2011 er flere eksternfinansierte prosjekter (hvorav UD-avtalen er viktigst) ikke lenger 
fullfinansierte. SMR må dels dekke allerede påførte prosjektunderskudd og dels 
redusere/nedbemanne for å unngå framtidige prosjektunderskudd. Det siste vil måtte gjelde både 
direkte prosjektansatte og -drift og indirekte basisansatte og -drift (fordi sistnevnte er en funksjon av 
førstnevnte). For perioden 2008-2009 var dette ca 0,6 mill., for 2010 ca 1,2 mill og for 2011 ca 1,5 
mill. Når JUS inndrar dekningsbidragsinntekter fra SMR vil dette svekke inntektsgrunnlaget for driften 
av senteret ytterligere, noe SMR ikke vil være i stand til å dekke inn på kort sikt. 

SMRs finansieringssituasjon er som kjent også tatt opp med UiO sentralt i samråd med 
fakultetsledelsen. Denne prosessen videreføres utover våren. SMR forventer altså ikke at fakultetet 
skal kunne løse SMRs grunnleggende finansieringsproblem, men ber i denne omgang om at 
budsjettmodellen for SMRs vedkommende revurderes med hensyn på nivået på inndragningene. 
Dersom fakultetet mener at en inndragning på 1,9 mill kr i 2011 reflekterer fakultetets faktiske 
utgifter forbundet med vår eksternfinansierte virksomhet ber vi om en særlig begrunnelse for dette. 

Mvh, 

Nils Butenschøn 

--  

Professor Nils A Butenschøn 

Direktør/Director 

Norsk senter for menneskerettigheter 

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 

Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 

Besøksadresse: Cort Adelers gate 30. 

 


