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med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015 

 

Hovedproblemstillinger i saken: 
SMRs femårsavtale med Utenriksdepartementet med en ramme for 2010 på ca. kr. 12, 

mill utløper ved årets slutt, men er blitt videreført ut 2011. Avtalen dekker 12 

fagligadminstrative stillinger og tre 0,7 forskerstillinger. (Kina, Indonesia og 

Vietnamprogrammene, NORDEM og Oslokoalisjonen. Det innebærer at forhandlinger 

om en ny rammeavtale som var planlagt våren 2010 blir utsatt et år. Bakgrunnen er at 

departementet har gitt Norads evalueringsenhet i oppdrag å gjennomføre en evaluering av 

to helt sentrale programmer innenfor rammeavtalen, nemlig Kina- og Indonesia-

programmene. Evalueringen (som SMR har anmodet om i flere år) skal være ferdigstilt i 

oktober/november 2010, og vil gi et svært viktig informasjonsgrunnlag for 

forhandlingene om en ny rammeavtale. 

 

Det har vært usikkert om UD ville ønske å videreføre samarbeidet med SMR i form av en 

ny rammeavtale, og i tilfelle for hvor lang periode, eller om oppgavene ville bli utlyst for 

anbudskonkurranse. Noen endelig og formell beslutning om disse spørsmålene vil neppe 

foreligge før evalueringsrapporten er blitt behandlet. I møte med UD i februar kom det 

signaler om at departementet ikke ser for seg en anbudsrunde. Man ser for seg at 

dialogprogrammene og ICC videreføres i første omgang en treårsavtale. NORDEM ser 

man i et lengre tidspespektiv.  SMR har over lengre tid vært forberedt på begge 

eventualiteter, og direktøren nedsatte en intern arbeidsgruppe høsten 2009 for å være 

forberedt og styrke vår egen strategiske tenkning knyttet til programvirksomheten. Et 

fyldig utkast til rapport fra arbeidsgruppen foreligger, men det er neppe hensiktsmessig at 

det ferdigstilles og drøftes i styret før vi vet mer om hvilket forhandlingsgrunnlag vi skal 

forholde oss til. Mest sannsynlig vil det naturlige tidspunktet for en slik drøfting være på 

det første eller andre styremøte i 2011. 

 

Når det gjelder virksomheten basert på rammeavtalen for 2011 har vi klare signaler fra 

departementet om at den økonomiske rammen relativt sett vil bli strammere, en 

reduksjon i størrelsesorden 1 – 1,5 mill kroner. Dette beløpet fremkommer som følge av 

akkumulert underskudd i avtaleperioden knyttet til at det ikke ble tatt tilstrekkelig høyde 

for lønnsøkninger da avtalen ble inngått i 2005. Departementet har til nå i noen grad 

kompensert for denne strukturelle svakheten ved avtalen, men har gitt klare signaler om 

at slik kompensasjon i liten grad kan påregnes for inneværende år (som vi heller ikke har 



 

budsjettert med), og at ingen kompensasjon kan påregnes for 2011. SMR-ledelsen skal 

drøfte denne situasjonen med departementet på årsmøtet for rammeavtalen den 10. mai, 

men vi er forberedt på at nåværende bemanning må reduseres for kommende år. Dette 

nødvendiggjøres ytterligere? av at fakultetet har besluttet å øke inndragningen av 

grunnenhetenes dekningsbidrags- (overhead-) inntekter (se orienteringssak 11/A.5). Det 

er viktig å være klar over at det ikke bare er den prosjektfinansierte virksomheten som 

mest sannsynlig må reduseres - også basisaktiviteten må reduseres som følge av redusert 

dekningsbidragsinntekt (fra den eksternfinansierte virksomheten). Omfanget av 

nedbemanningen og varsel om oppsigelser må av hensyn til gjeldende avtaler og berørte 

ansatte være klart innen utgangen av dette semesteret.  Det legges opp til at reduksjonene 

for basisaktiviteten håndteres i løpet av høsten 2010 ifbm at basisbudsjett for 2011 

utarbeides. 

 


