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SAKSTITTEL: PROSESS FOR TILSETTING AV DIREKTØR ETTER 

ÅREMÅLSPERIODEN 2008-2011.   

 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
Åremål for nåværende direktør gjelder for perioden 2008-2011. Tilsetting av direktør 

(instituttleder) er reglementert gjennom vedtekter for SMR og administrasjonsreglement 

for JUS. 

 

Hovedproblemstillinger i saken: 
Dette notatet inneholder to temaer: For det første et forslag om to års forlengelse av 

nåværende direktørperiode og for det andre noen generelle synspunkter på åremålets 

lengde for direktørstillingen ved SMR. Pkt. 1 er både en diskusjons- og vedtakssak. Pkt. 

2 er diskusjonssak. I pkt. 3 tar jeg opp prinsipper og tidsplan når det gjelder prosess for 

neste direktøransettelse. Også med hensyn til pkt. 3 må styre fatte vedtak.  

 

1. Forlengelse av nåværende direktørperiode t.o.m. 2013 

Vedtektene § 8 angir at ”Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for 

forlengelse av tilsettingen med én periode”. Vedtektenes generelle utforming på dette 

punktet tilsier følgelig at det ikke trenger å være ekstraordinære grunner for at et åremål 

forlenges med én periode. Det er rimelig å legge til grunn at dersom en direktør stiller 

seg til disposisjon for en forlengelse, trengs det ikke omfattende begrunnelser.   

 

Nåværende direktør har signalisert til meg at han er villig til å forlenge åremålet i 2 år, 

men at han ikke ønsker forlengelse i fire år.  

 

I dette tilfellet er det gode grunner for en slik forlengelse på to år.  

 

Det pågår – og vil pågå i lang tid framover – mange og ulike interne og eksterne 

prosesser for SMR både som følge av organisasjonsgjennomgangen og endringer i 

rammebetingelser, jf. arbeidet med ny UD-avtale, NI-evaluering og SMRs totale 

finansielle situasjon som UiOs senter for menneskerettigheter. SMR står derfor i en 

situasjon der viktige forhold som har betydning for SMRs framtidige rammevilkår og 

virksomhet ikke er avklart og langt mindre satt ut i livet og konsolidert. Beslutninger som 



 

følge av NI-evalueringen vil tidligst foreligge i vårsemesteret 2011 (jf. mail fra direktør 

til styret 1. juli), men man kan på nåværende tidspunkt ikke sikkert forutsi når den videre 

organiseringen av NI og SMRs rolle i dette endelig vil være avklart. Overordnete 

beslutninger fra UiOs side må også avvente den kommende gjennomgangen av NI-

modellen. Det er neppe urimelig å påpeke at den fasen SMR er i nå, der mange viktige 

brikker skal falle på plass, ikke er den gunstigste situasjonen for å sikre et godt 

søkergrunnlag for neste direktørperiode. Jeg ønsker kort og godt at SMR ved neste gangs 

direktørutlysning skal være og framstå som en udiskutabel suksesshistorie og med et 

trygt og forsvarlig økonomisk fundament. Det kan også tenkes at det å endelig avklare de 

nåværende prosessene, og trekke de nødvendige konsekvensene av disse, vil gi innspill 

til hvordan direktørstillingen bør utlyses; også dette er for meg et argument for å forlenge 

nåværende funksjonstid med to år.  

 

Dersom direktørstillingen skal besettes på nytt med virkning fra januar 2012, må 

dessuten prosessen settes i gang umiddelbart (se pkt. 3). Selv om det verken er SMR eller 

styret som formelt innstiller/tilsetter ny direktør, er det utenkelig at det å sette i gang enda 

en ny prosess ikke vil ha konsekvenser for fokus og dermed tidsbruk enten det er for 

styret eller SMR.  

 

Grunnet ekstraordinære omstendigheter i starten av inneværende åremålsperiode, vil 

funksjonstiden for nåværende direktør uten forlengelse være tre år. Dette kan i seg selv 

være et argument for at nåværende direktør bør få en mer ordinær funksjonsperiode.  

Etter mitt syn er det også rimelig å legge vekt på at den som sitter i stillingen bør ha 

mulighet for ikke bare å fullføre, men også konsolidere de endringer og prosesser som er 

satt i gang. En forlengelse i to år vil ivareta dette hensynet, mens det er usikkert om ett 

års forlengelse vil gjøre det. En forlengelse av åremålsperioden med to år vil skape 

forutsigbarhet i en noe uforutsigbar periode. 

 

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at Nils Butenschøns åremål som direktør ved SMR 

forlenges i 2 år f.o.m 2012  t.o.m. 2013.  

 

2. Permanent forlenget åremålsperiode for direktørstillingen ved SMR? 

Det er mitt generelle synspunkt at en åremålsperiode på fire år er nokså kort. I Statens 

Personalhåndbok 2.2.8.2 (”Åremålstilsetting av tjenestemenn”) står det at  

”(Å)remålsperioden er normalt seks år”. Med en tidshorisont på fire år er det ikke uvanlig 

at man søker om forlenget åremål fordi en slik tidsramme er kort både for innehaver og 

institusjon. Åtte år kan imidlertid framstå som langt for ”begge parter”. Selv om den 

vanlige funksjonsperioden for ledere av grunnenheter ved Det juridiske fakultet er fire år, 

kan det være grunner, forankret i SMRs særegne virksomhet og rolle, til at åremålet for 

direktør for SMR bør tilpasses normalen i Statens Personalhåndbok. Ethvert lederskifte 

medfører nødvendigvis merarbeid for en administrasjon, og ved et ressurs- og tidspresset 

universitet er det ikke urimelig å ta hensyn også til dette. I tillegg kan et seks års åremål 

også være gunstig for eksterne samarbeidspartnere som slik vil erfare større kontinuitet. 

Et siste argument er hypotetisk, men jeg nevner det likevel: Det kan også tenkes at et noe 

lengre åremål enn dagens vil ha positive virkninger for potensielle søkere til 

direktørstillingen og dermed styrke søkergrunnlaget. Eventuelle endringer i 

åremålslengde innebærer vedtektsendring. Hvis det er aktuelt å forlenge åremålsperioden 

til 6 år, bør det også avklares om åremålsperioden skal være 6 år uten forlengelse eller 

eventuelt mulighet for forlengelse i 2, 4 eller 6 år. Et alternativ til å endre 



 

åremålsperioden er å beholde regelen om 4 år, men å gjøre oppmerksom på i 

utlysningsteksten at ønsket tilsettingsperiode normalt er 4+4 år slik at det allerede ved 

utlysning signaliseres et ønske om lengre tidsperspektiv. 

 

Forslag: Styret inviteres til å diskutere dette spørsmålet.  

 

3. Videre prosess  

Formelt etter dagens vedtekter er det Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) ved Det 

juridiske fakultet som vedtar innstilling overfor Universitetsstyret ifht både 

utlysningstekst og innstilling/endelig tilsetting av direktør. Ved forrige gangs 

direktørtilsetting ble det påpekt at det er naturlig at styret har synspunkter om 

rekrutteringsarbeidet, selv om det er andre organer ved UiO som har det formelle 

ansvaret. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe ledet av styreleder. Gruppen 

foreberedte saken for ITU ved fakultetet og styret ble invitert til å drøfte og komme med 

synspunkter som denne gruppen tok med seg i sitt videre forberedende arbeid. Det kan 

vurderes om denne prosedyren, gitt at nåværende innstillings- og tilsettingsmyndighet 

ligger fast, bør vedtektsfestes for å gjøre den til en normal framgangsmåte.   

 

En slik prosess som referert over framstår som gunstig også ved neste ordinære tilsetting 

av direktør, gitt at mitt forslag om å anbefale to års forlengelse av inneværende periode, 

blir vedtatt i styret. I dette forberedende arbeidet bør man legge til grunn at man trenger 

tid, slik at prosessen bør starte senest 1 ½ år før tilsetting. Det betyr at styret bør starte 

det forberedende arbeidet med diskusjon og nedsettelse av arbeidsgruppe senest medio 

2012.  

 

Dersom mitt forslag om to års forlengelse ikke får flertall i styret, må – som nevnt over - 

prosessen for rekruttering av ny direktør starte umiddelbart.  

 

Forslag til vedtak: Ad pkt 3: Utformes på møtet etter diskusjon og avhengig av styrets 

vedtak når det gjelder pkt. 1. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Ad pkt.1: Styret anbefaler at Nils Butenschøns åremål som direktør ved SMR forlenges i 

2 år t.o.m. 2013.  

Ad pkt 3: Utformes på møtet etter diskusjon og avhengig av styrets vedtak når det gjelder 

pkt. 1. 

 


