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Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 06.05.10. 
 

Muntlig orientering ved Dekan fra Det juridiske fakultet 

Hovedpunkter i dekanens redegjørelse, inkludert momenter fra svar på spørsmål fra styrets medlemmer: 

 Menneskerettigheter får en stadig viktigere plass i UiOs og fakultetets arbeid som ledd i 

internasjonaliseringen av forskning og undervisning. Dette avspeiles i det pågående strategiarbeidet og i 

arbeidet med ny studieordning ved JUS. 

 Det er bred anerkjennelse for tverrfakultære og tverrfaglig samarbeid, også på fakultetsnivå. På JUS er 

SMR og IKRS de sentrale miljøene for dette. Dette er viktig både for forskningen og undervisningen. Det 

tverrfaglige arbeidet ved SMR har vist seg svært vellykket, en ressurs det må bygges videre på. Det samme 

gjelder den internasjonale programvirksomheten. 

 SMRs utfordringer er dels av finansiell, dels av organisatorisk art; finansielt ved den ekstremt skjeve 

fordelingen mellom grunnfinansiering og eksternfinansiering, organisatorisk ved forholdet mellom NIs 

oppgave og de universitetstilsatte forskerrolle.  

 Finansieringssituasjonen blir tatt opp i den pågående dialogen med rektor som også på sin side innser den 

vanskelige situasjonen. Fakultetsledelsen ønsker å prioritere flere stillinger til SMR, men handlingsrommet 

er begrenset. Utsiktene til flere friske midler over revidert statsbudsjett er ikke så gode som det tidligere 

kunne være håp om. Hvorvidt fakultetet vil kanalisere begrensede ressurser til SMR er også avhengig av at 

SMR kan sannsynliggjøre at senteret vil kunne være det stedet ved fakultetet hvor den fremste juridiske 

forskningskompetansen kan bygges opp. Dette kan være mulig, men det vil bli vanskelig. 

 Utfordringene her henger sammen med utfordringene SMR har som NI. NI kan på mange måter være en 

ressurs for det juridiske forskningsmiljøet, men forpliktelsene og bindingene knyttet til NI-rollen kommer 

lett i konflikt med oppbyggingen av et uavhengig miljø for juridisk forskning – spesielt i forhold til norske 

problemstillinger. Dette er det største hinderet for at det juridiske forskningsmiljøet og sentrale statlige 

institusjoner ser på SMR som en helt uavhengig akademisk institusjon. Problemet med NI-plikten spesielt 

er for det første styringen av tema-valg for forskning, for det andre at NI avgir uttalelser i institusjonens 

navn, for det tredje rollekonflikten aktivist/forsker og for det fjerde begrenset legitimitet i 

forskningsmiljøer.  

 I tillegg til disse utfordringene må det også etableres en klar forståelse og ryddige linjer i forholdet UiO 

sentralt-fakultetet-SMR. Det er ikke noe i veien for at SMRs ledelse og styre har direkte kontakt og dialog 

med UiO sentralt, men i alle spørsmål som angår ressursdisponeringer må linjen gå gjennom fakultetet. 

SMR må her velge sin identitet; om man ønsker en type tverrfakultær identitet a la SUM og Senter for 

kjønnsforskning eller identitet som grunnenhet ved JUS. Har JUS større aksjer i SMR enn andre 

fakulteter?  

 Når det gjelder effekten for SMR av modellen for inndragning av overhead-inntekter som SMRs styre har 

reist innsigelser mot så vil det bli drøftet på et møte mellom JUS og SMR senere i mai når årets første 

tertialregnskap er ferdigstilt. 

Etter orienteringen fulgte en diskusjon og ideutveksling mellom dekan og styret. Styret og dekan var enige om 

at denne typen diskusjon og ideutveksling var svært nyttig. 



 

 

 

Tilstede: Finstad, (styreleder), Semb, Skogerbø, Haugseth, Andreassen, Wellens, Ranheim. 

Forfall: Engesland/Egenæs, Bhogal/Kjelsberg, Hødnebø/Cholewinski, Schjatvet. 

Til stede uten stemmerett: Butenschøn (unntatt under pkt 11/2010 B2), Kjelling, Jozelic (vara adm repr). 

 

DAGSORDEN: 

Sak 10/2010 Referat fra forrige styremøter 

Rettelse til referat fra styremøte 18.03.10: 

Sak Siri Skåre var ikke til stede på møtet. 

Vedtak: Utkast til referat vedtas. 

 

Sak 11/2010 ORIENTERINGSSAKER: 

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom 

styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ 

til dette. 

A. Muntlige orienteringer fra direktøren: 
1. Direktøren orienterte om status for arbeid med arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-

2015 samt årsmøte med UD om aktiviteten i 2009. Se vedlegg. 

2. Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen våren 2010: Framdriftsplan distribuert med 

innkalling. 

3. Direktøren orienterte om status for arbeid med gjennomgang av SMR som Nasjonal institusjon 

for menneskerettigheter i Norge. Arbeid pågår med å nedsette utvalget som skal gjennomføre 

gjennomgangen. Mandat for NI-gjennomgang er under utarbeidelse. Notat motatt fra UiO 

vedrørende mulig randsoneorganisering av NI, men i første omgang synes ikke notatet å gi noen 

klar anbefaling om å randsoneorganisere slik NI er organisert i dag. 

4. Direktøren orienterte om utlysning av fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap ifbm at Tore 

Lindholm går av med pensjon våren 2011. Utkast til utlysningstekst oversendt Innstillings- og 

tilsettingsutvalget på JUS for formelt vedtak fulgte med innkallingen. Direktøren vurderer evt 

revidering av utlysningsteksten etter innspill på styremøtet. 

5. Notat fra SMR til JUS om fakultetets nye budsjettmodell og inndragning av 

dekningsbidragsinntekter fra 2010. Distribuert med innkalling.  

6. Brev fra SMR til Utenriksdepartementet om avslutning av samarbeid om Nordem med 

Flyktninghjelpen. Distribuert med innkalling.  

B. Personalendringer: 
1. Kontorsjef orienterte om kopi av web-oversikt over viktigste personalendringer distribuert med 

innkalling. Kopi av nytt avsnitt som viser stauts viktigste rekrutteringer/tilsettinger delt ut direkte 

på møtet. 

2. Styreleder orienterte om arbeid med prosess for tilsetting av direktør for perioden etter 2008-

2011. Styreleder presenterer saksnotat til vedtakssak på første styremøte høsten 2010. 

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI vedlagt. 

D. Regnskapsrapporter for første tertial 2010: Kontorsjef orienterte om førsteutkast til regnskapsrapport 

for første tertial 2010. Regnskapsrapport for første tertial ved UiO vil først kunne skrives ut i andre del av 

mai måned. I påvente av dette vedlegges regnskapsrapporter skrevet ut pr 26.04.10. I det alt vesentlige er 

de fleste kostnader og inntekter kommet med for første tertial og det ventes ikke vesentlige avvik når 

endelig tertialrapport er klar. SMRs ledelse har regnskaps- og budsjettmøte med JUS i andre halvdel av 

mai. Regnskapsapportene følger nå nytt, standardoppsett slik JUS rapporterer til alle grunnenhetene ved 

fakultetet. Styret ønsker i fortsettelsen kun korte/oppsummerte regnskapsrapporter til orientering pr tertial 

som underlag til saksnotat med generell orientering. 

E. Studentrepresentasjon i SMRs styre: Orientering om forsinket oppnevning av studentrepresentanter til 

SMRs styre distribuert med innkalling. 

F. Årshjul for styret: Oppdatert årshjul for styret distribuert med innkalling. Dato for høstens styremøter: 

2/9, 21/10, 16/12. Normal møtetid kl.0915-1200. 



G. Orientering fra direktør til styret mai/juni 2010: Styremøtet i juni flyttet til 2/9. Styret informeres om 

status for arbeid med UD-avtale, OG-prosessen og rektormøtet i form av epost fra direktøren i løpet av 

mai/juni. 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER: 

Sak 12/2010 Møte med rektor 20/5 

Styreleder innledet til diskusjon om distribuert notat fra styreleder og direktør Nils A. Butenschøn om styrets rolle 

og sammensetning samt om de øvrige saker som følges opp etter møte med rektor 4/2 på nytt møte med rektor 20/5. 

Direktøren vil i samråd med styreleder innarbeide kommentarer til notatet som kom under diskusjonen. 

 

 

 

/sign./ 

Nils Butenschøn 

direktør  /sign./ 

 Teis Daniel Kjelling 

 kontorsjef 

 direkte tlf: 22 84 20 12, mobil-tlf: 900 85 116  

 e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no 

 

Vedlegg: Saksdokumenter 

Kopi: Ansatte 


