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Bakgrunn 

I møtet med rektoratet 4.februar 2010 ble det bestemt at det skulle utarbeides et notat som søker å klargjøre 

eventuelle uklarheter i vedtektene om styrets rolle og momenter som kan tilsi vedtektsendringer.  

 

Foreliggende notat tar utgangspunkt i saksframlegg og diskusjon på styremøte 18. mars. I denne fasen er 

det spesielt viktig at UiOs øverste ledelse blir presentert for, og tar stilling til, hvordan det bør nedfelles i 

vedtektene at SMR er UiOs senter for menneskerettigheter, herunder reglene for styrets sammensetning. 

Av dette følger at også andre aspekter ved vektektene bør gjennomgås, slik  som styrets myndighetsområde 

og behovet for å harmonisere SMRs reglement med UiOs normalregler for grunnenheter ved UiO på 

enkelte punkter.  

 

Disse spørsmålene må sees i lys av flere særlige trekk ved SMR som institusjon, både forhistorien som et 

institutt utenfor UiO som gradvis er blitt innlemmet i Juridisk fakultet (med full virkning fra 2003) og, ikke 

minst, SMRs rolle som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Eventuelle endringer i NI-rollen 

vil komme opp i forlengelsen av de gjennomgangene av dette spørsmålet som nå er satt i gang av så vel 

Utenriksdepartementet som UiO sentralt. Styrets funksjon i forbindelse med SMRs NI-rolle vil derfor ikke 

bli drøftet videre i dette notatet.  

 

Styrets myndighetsområde – behov for klargjøring 

På styremøtet 18. mars 2010 ble styrets rolle og sammensetning diskutert med utgangspunkt i et notat fra 

styremedlemmene Anne Julie Semb (SV) og Eli Skogerbø (HF). Notatet tok bl.a. opp at vedtektene ikke er 

harmonisert med normalregler for grunnenheter ved UiO og at vedtektene både ved sin ordlyd og i praksis 

skaper uklarheter i ansvarsfordelingen mellom direktør og styre, mellom styret og Det juridiske fakultet og 

UiO for øvrig. Dette skyldes bl.a. at vedtektene for SMR på noen vesentlige punkter avviker fra UiOs 

normalregler for grunnenheter. Nåværende vedtekter impliserer at styrets myndighet beveger seg inn i 

daglig drift og direktørens myndighetsområde. Direktøren påpekte imidlertid i notatet til møtet med 

rektoratet 4. februar at styret ved SMR i realiteten har fått et stadig mer begrenset ansvar i takt med 

utviklingen av modellen for enhetlig ledelse ved universitetet. Viktige beslutninger blir tatt enten på 

fakultetsnivå eller av direktør.  

 

Disse to beskrivelsene, som begge er dekkende for dilemmaer som oppstår i praksis, skaper et paradoks: På 

den ene siden framstår det som om styrets myndighetsområde i de siste årene er blitt innsnevret. På den 

annen side, når vedtektene tolkes bokstavelig, griper styrets oppgaver inn i direktørens myndighetsområde 

framfor å fokusere tydelig nok på de overordnete og langsiktige oppgavene et styre for SMR bør ha.  

 

Direktøren advarte i det ovennevnte notatet sterkt mot å avskaffe styrets nåværende formelle rolle og 

ansvar siden det for direktøren har sentral betydning å ha et styre å rådføre seg med og søke støtte hos i 

krevende prosesser for SMR. Det er bred oppslutning i styret om dette synspunktet og at styret på best 

mulig måte skal bidra til å oppfylle de universitetspolitiske målsettinger som UiO har for SMR.  

 

En opprydding i vedtektene som tydeligere presiserer styrets rolle i forhold til direktør, fakultet og UiO 

sentralt framstår derfor som helt nødvendig. En hensiktsmessig presisering av ansvarsfordelingen mellom 

styret og direktør og styret og fakultet kan trolig løses ved å legge normalreglenes § 2.1 (om 



 

Myndighetsområde) til grunn (http://www.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/normalreglerinstitutter.xml). Siden 

SMR er et senter og ikke et institutt, må ordlyden selvsagt tilpasses. Normalreglene tilsier også at SMRs 

styre skal innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet.
1
 

 

Hvordan kan styrets sammensetning reflektere SMRs flerfaglige profil og rolle som UiOs senter for 

menneskerettigheter? 

Samtidig må vedtektene også reflektere SMRs flerfaglige profil og rolle som UiOs senter for 

menneskerettigheter, og her blir normalreglene utilstrekkelige. Det er følgelig behov for å fortsette 

dialogen med UiO sentralt og Det juridiske fakultet om hvordan SMRs særegne rolle som UiOs senter for 

menneskerettigheter skal beskrives og presiseres i vedtektene. 

 

SMRs styre har i dag 10 medlemmer med personlige varamedlemmer.
2
 Erfaringsmessig er det i seg selv 

intet problem at styret har såpass mange medlemmer. Det er dessuten bred enighet i styret om at ekstern 

representasjon bør videreføres uansett valg av NI-modell fordi slik representasjon sikrer kontakt og dialog 

med viktige samfunnsaktører. 

 

SMRs flerfaglige profil og virksomhet som UiOs senter for menneskerettigheter reiser viktige spørsmål om 

hvilken betydning det har og bør ha at styret har representanter fra samarbeidende fakulteter.  

 

For det første: Bør representasjonen fra fakultetene videreføres? Vårt utgangspunkt er et klart ja. Det er 

riktig nok ikke en forutsetning for SMRs tverrfaglige profil at det er tverrfakultær representasjon i styret. 

Det finnes institutter og sentre ved UiO som er tverrfaglige uten slik styrerepresentasjon, og det finnes 

sentre med tverrfakultær representasjon innenfor andre fakulteter. Men selv om tverrfakultær 

representasjon i styret ikke er en forutsetning for SMRs tverrfaglige profil, er slik representasjon utvilsomt 

en forutsetning for å markere og styrke SMRs rolle som UiOs senter for menneskerettigheter. Den 

tverrfakultære representasjonen som er nedfelt i nåværende vedtekter viser at fakultetene har en interesse i 

SMRs forsknings- og undervisningsområder, og at senteret gir muligheter for fakultetenes studenter til å 

skrive masteroppgaver og for stipendiater til å legge sine doktorgradsprosjekter til SMR. Sannsynligvis er 

det et uutnyttet potensial for samarbeid både om forskning, undervisning og rekruttering.  

 

Dernest blir spørsmålet: Hva er fakultetsrepresentantenes primære oppgave i styret? Sitter de som 

representanter for å fremme sitt fakultets interesser i SMRs virksomhet eller for å bidra til å sikre en 

balanse i senterets faglige virksomhet, altså som representanter for sitt fakultets disiplinkrets? I praksis vil 

dette sjelden komme opp som en interessekonflikt eller dilemma for representantene, unntatt på områder 

som gjelder interne ressursfordelinger på universitetet, spesielt tildeling av stillinger og forskningsmidler. 

Styreleder er i en spesielt utsatt posisjon. Vedkommende skal etter vedtektene være en vitenskapelig ansatt 

fra JUR, oppnevnt av fakultetsledelsen fra en annen grunnenhet enn SMR. Saker om interne fordelinger 

ved fakultetet kan da tenkes der styreleders grunnenhet og SMR kan ha motstridende interesser. Mer 

nærliggende kan det tenkes lojalitetskonflikt når styreleder skal representere SMR i forhandlinger med 

ledelsen for det fakultetet som vedkommende skal representere, uten at det noe sted er uttrykt at 

fakultetsledelsen kan instruere SMRs styreleder. 

                                              
1
 Styret er i dag ikke innstillingsorgan i juridiske stipendiatstillinger. 

2 Vedtektene § 5 Styrets sammensetning 

Styret består av 10 - ti - medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. 
Styret oppnevnes av Det juridiske fakultet. Oppnevningen skal finne sted innen utgangen av november måned året før styrets 
tiltredelse. 
Sammensetningen av styret skal baseres på følgende fordeling: 
* A. Tre representanter for vitenskapelig ansatte i fast stilling ved de viktigste samarbeidende fakultetene ved Universitetet i Oslo 
(en fra Det juridiske fakultet, én fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og én fra Det historisk-filosofiske fakultet, men slik at ett 
medlem fra de øvrige fakulteter kan oppnevnes med tilsvarende reduksjon av representantene fra Det historisk-filosofiske fakultet 
og fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet), alle med personlig varamedlem. Representantene må enten besitte 
menneskerettighetsekspertise gjennom sitt vitenskapelige arbeid eller i sitt øvrige virke, eller ha vist interesse for 
menneskerettighetsarbeid for øvrig. 
* B: En representant for de vitenskapelig ansatte ved senteret i fast stilling med personlig varamedlem. 
* C: En representant for de vitenskapelig ansatte i åremålsstilling med personlig varamedlem. 
* D: En representant for de teknisk-administrativt tilsatte ved senteret med personlig varamedlem. 
* E: To representanter for studentene med personlig varamedlem. 
* F: To representanter for det sivile samfunn utenfor Universitetet i Oslo med personlig varamedlem. 
 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/normalreglerinstitutter.xml


 

 

En mulig løsning på dette problemet er at fakultetsrepresentantene i styret ikke formelt oppnevnes av de 

respektive fakulteter, men av rektor på fullmakt fra universitetsstyret (og etter forslag fra fakultetene). I 

praksis vil denne ordningen skille seg lite fra dagens ordning, men vil tydeliggjøre UiOs eierskap til SMR 

og ansvarsforholdene i styret, og svekke lojalitetskonflikter som kan dukke opp under dagens ordning. 

 

Tidspunkt for forslag til vedtektsendring 

Før det blir aktuelt å foreslå konkrete vedtektsendringer, må diskusjonen fortsette – både med UiO sentralt, 

med fakultetet og også innad i styret. Dessuten må vi avvente konklusjonen på gjennomgangen av Nasjonal 

institusjon. Først deretter vil det bli aktuelt å utarbeide et forslag til vedtektsendring som er hensiktsmessig 

sett i forhold til SMRs spesielle rolle som UiOs senter for menneskerettigheter, normalreglene for 

grunnenheter ved UiO og SMRs samfunnsansvar.   

 

 

 


