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INTRODUCTION | INNLEDNING 
 

Årsplanen for Senter for menneskerettigheter (SMR) er i første rekke et internt styringsverktøy til bruk for ansatte og 

ledelse ved SMR. Årsplanen er også en kilde for andre om SMRs aktiviteter i det kommende år.  Fokus er på innholdet 

og i mindre grad på stil og form. Vekslingen mellom norsk og engelsk er ellers typisk for vår praktiske  

arbeidsform.  

 

Virksomheten til Norsk senter for menneskerettigheter fordeler seg på fire områder: Forskning, undervisning, arbeidet 

som nasjonal institusjon for menneskerettigheter, samt internasjonal programvirksomhet. Planene for disse områdene 

finnes i egne kapitler.  

Virksomheten til SMR ivaretas av om lag 65 ansatte.  

 

SMR har altså en bred og sammensatt profil. Senteret er en grunnenhet under Det juridiske fakultet, men er samtidig 

Universitetet i Oslos flerfaglige menneskerettighetssenter med en stab sammensatt fra flere disipliner og med 

representanter fra flere fakulteter i styret. SMRs status som nasjonal institusjon (NI) gir senteret en bredere 

samfunnsoppgave. Et bredt spekter av ombudsordninger og friville organisasjoner er representert i Rådgivende utvalg 

for NI som også oppnevner representanter til SMRs styre. Som NI skal SMR bidra til at norske myndigheter overholder 

sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.  

 

Årsplanen gir et bilde av et ambisiøst senter med et stort og variert antall tiltak på ulike nivåer som skal gjennomføres.  

Utgangspunktet er at SMR skal være et sted der fremtredende menneskerettighetsforskere ønske å være tilknyttet. Vår 

eksistensberettigelse ligger i å være et akademisk kraftsentrum for menneskerettighetsforskning i Norge. Dette 

samfunnsoppdraget kan fortolkes og operasjonaliseres i flere retninger og er stadig gjenstand engasjert debatt internt, i 

forhold til overordnede nivåer ved UiO og eksterne samarbeidspartnere. Vår rolle som nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter (NI) gir oss et videre samfunnsoppdrag knyttet til overvåkning av Norges internasjonale 

forpliktelser på menneskerettighetsområdet.  

 

SMRs største strategiske utfordring på kort og mellomlang sikt er å styrke grunnfinansieringen, spesielt fianansieringen 

av fast vitenskapelig ansatte. Vår sterke avhengighet av ekstern finansiering for å dekke faste utgifter er i lengden ikke 

bærekraftig for en grunnenhet ved Universitetet i Oslo. Problemstillingen er ikke ny for SMR, men med utsikter til 

nedgang i eksterne inntekter og økende inndragning fra fakultetets side av dekningsbidrag fra eksternt finansierte 

prosjekter blir utfordringen nå mer prekær. SMRs ledelse innledet på denne bakgrunn i 2010 en dialog med 

fakultetsledelsen og rektoratet med sikte på å finne løsninger. Dialogen videreføres i 2011 og vil bli sett i nær 

sammenheng med resultatet av den eksterne gjennomgangen av vår rolle som NI i regi av Utenriksdepartementet og 

som skal være fullført tidlig i 2011. Det grunnleggende spørsmålet som disse prosessene bør gi svar på er hvor 

eierskapet til, og dermed fianansieringsansvaret for, SMR skal ligge eller fordeles mellom fakultetet, UiO sentralt og 

nasjonale myndigheter.  

 

SMR er inne i en periode der disse spørsmålene er i særlig fokus. Siden 2003 har SMR vært en fast enhet innenfor Det 

juridiske fakultet, men har fremdeles ikke en befestet rolle som fakultetets kjernemiljø for juridisk 

menneskerettighetsforskning. Det er en overordnet strategisk målsetting for SMR å styrke senterets faglige integrering i 

fakultetet, noe som forutsetter en styrking av den juridiske grunnbemanningen. Dette vil ta tid, men vi er i gang. I 2010 

bli SMR tilført en  førsteamanuensisstilling i internasjonal humanitær rett, og en ny juridisk føsteamanuensisstilling er 

til bedømmelse ved årsskiftet 2010/2011. Fakultetet har videre stilt ressurser til disposisjon for en professor II-stilling 

som fortrinnsvis skal besettes av en ledende internasjonal jurist for å stykre det faglige utviklingsarbeidet ved SMR. 

Samtidig som styrkingen av den juridiske forskningen går sin gang må vi sørge for at SMR og mr-perspektivet får den 

plass det fortjener i UiOs videre strategi- utviklingsarbeid og at representasjonen av andre fagdisipliner ved senteret 

også styrkes. Både når det gjelder forholdet til fakultetet og til resten av UiO-samfunnet er vår deltakelse i 

forskergrupper en sentral arena – de fakultære forskergruppene på Juridisk fakultet og de tverrfakultære 

forskergruppene på UiO-nivå.  

 

Ved årsslutt 2010 ble det satt sluttstrek for organisasjonsgjennomgangen som ble påbegynt i 2009. I 2011 vil dette 

arbeidet bli fulgt opp på flere fronter både når det gjelder rent organisatoriske forhold (ansvars- og arbeidsfordeling og 

rolleforståelse på ledelsesnivå, samt internkommunikasjon og sosialt miljø) og samhandling mellom forskning og 

anvendt virksomhet. Den videre utviklingen av tematiske faggrupper som ble etablert høsten 2010 vil bli særlig viktig, 

ikke minst som et virkemiddel for å fremme forskningsproduktivitet og internasjonal publisering. 

2011 markerer siste år der SMR leder Association of Human Rights Institutes (AHRI), en forening som nå samler 31 

akademiske menneskerettighetsinstitusjoner i Europa (finansiert primært innenfor rammen av EU-

forskningsinstitusjonen COST). AHRI er inne i en viktig utviklingsperiode for å fremme menneskerettigheter som en 

egen forskningsfront internasjonalt. Organisasjonsformen og den videre finansieringen av foreningen er nå oppe til 

intern diskusjon og SMRs direktør leder arbeidet i eksekutivkomiteen med sikte på vedtak på årskonferansen i 2011. 
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SMR vil også inntil videre ha ansvaret for det akademiske samarbeidet i Nordic Human Rights Network (med 

finansiering fra Nordisk ministerråd) der utveksling av forskere og organisering av Phd-kurs er de sentrale tiltak. 

2011 er altså et særlig spennende år for SMR. Jeg ser frem til å løse våre mange oppgaver og utfordringer i et faglig 

spennende og personlig givende fellesskap! 

 

 

 

Nils A. Butenschøn 

Direktør  
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Research | Forskning 

Introduction 
The main NCHR research priorities in 2011 are to confirm our position as a leading centre for multi-disciplinary 

research on human rights and improve cooperation with the rest of the Faculty of law and UiO with regard to research 

groups and multi-faculty initiatives. The particular priority of strengthening legal research as introduced in the 2010 

Annual Plan will be continued in 2011. 

 

In order to secure and further develop the Centre’s position as a leading centre for multi-disciplinary research on human 

rights, the centre will focus on the following sub-goals:  

- Increase the number of high quality publications by present staff,  

- recruit and train new scholars,  

- enhance cooperation among Centre activities; research and NI programmes, 

- improve cooperation with other research institutes in Oslo area and to benefit from their incentives for cooperation 

with universities and to maintain cooperation with international institutions 

 

As one new means to these ends, NCHR has established four Thematic Groups: Human Rights and Constitutionalism; 

Human Rights and Development; Human Rights and Diversity; Human Rights and Conflict. These thematic groups 

should contribute to making NCHR a leading international research environment for international human rights, and 

foster cooperation among the many activities of the NCHR. They shall to some extent influence the allocation of 

NHCR’s resources, such as support to research initiatives and applications, recruitment, office space, administrative 

funds, etc.  

 

The following plan indicates how NCHR aims to use its central research resources to implement its research objectives 

and support individual researchers. The number of ‘*’ indicates the relative priority of the various initiatives. Each 

researcher remains free to allocate own resources according to the plans they provide elsewhere in the Annual Plan.  

 

Målsetting: SMR skal være et ledende senter for tverrfaglig forskning på menneskerettigheter  
Goal: To increase the number of high quality publications by present staff, often referred to by the Universitets–og 

Høgskolerådet as ’Nivå 2’.  

 

***    

Activity 1: NCHR Research Seminar. PhD candidates and researchers get to present and discuss their own work with 

peers. *** 

Result: Good subject matter environment  

People in charge: Stephen K. Karanja and Jemima Garcia-Godos. New people in charge will be elected in May 2011 for 

the following academic year.  

Costs: Possible costs related to travel and board for interesting guests who can contribute to the subject matters.  
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Cost coverage: Funding can be sought from internal research funds . We prioritize guest lecturers who have a relation to 

the PhD candidates’ and researchers’ projects. Decisions concerning funding applications are taken by the Director.  

 

Activity 2: Reporting related to EU funded research projects, NFR and NordForsk *** 

People in charge: Subject supervision: the Project Leader of the various projects. Administrative supervision: Guro 

Frostestad  

Period: EU; May-June, NFR: running.  

 

Activity 3: To secure the quality of publication and mobility data in FRIDA *** 

Result: Update data in the data base that DBH uses for statistics over UiO’s and the institution’s activity level  

People in charge: Subject supervision: The Director and Head of Research. Administrative supervision: Guro Frostestad  

Period: January-February 2011, October-December 2011 

 

** 

Activity 4: Participate in domestic and existing international research projects. ** 

People in charge: Various SMR researchers, Head of Research / Administrative support 

Funding: Norwegian Research Council, Ministry for Foreign Affairs, EU and others  

NCHR Research Seminars: PhD candidates and researchers get to present and discuss their works with peers.  

 

Activity 5: To arrange monthly Research Committee Meetings (Forskningsutvalgsmøter, FU). ** 

Result: The researchers meet to discuss topical and current issues within research. The meeting is open for all NCHR 

staff. Both the call and the meeting itself also function as sources of information sharing.  

People in charge: Head of Research and the Director / Administrative support: Guro Frostestad  

 

Activity 6: Delta på månedlige møter i fakultetets forskningsadministrative nettverk ** 

Ansvarlig: Guro Frostestad 

 

* 

Activity 7: Apply to join new domestic/international research projects. * 

People in charge: Responsible researcher: Various researchers, especially the Thematic Groups. Administrative support 

can not be expected beyond a bare minimum, and then only with due advance notice: Guro Frostestad  

Result: New PhD scholars and PostDocs as well as new researches to be conducted.  

Funding: Norwegian Research Council (NFR), Ministry for Foreign Affairs and others.  

 

Activity 8: Administere utlysning og tildeling av midler fra FU-potten  * 

Resultat: SMRs forskere kan søke interne midler til publiseringsrettede tiltak. Stipendiaters søknader vil bli prioritert.  

Ansvarlig: Faglig: direktør, administrativt Guro Frostestad  

 

Activity 9: Running web pages for information on research activities at NCHR * 

Result: Visibility of NCHR’s research activity  

People in charge: Administrative supervision: Guro Frostestad  

 

Activity 10: Inform Apollon and other media of interesting and relevant research results, remind NCHR Head of 

Information to write and include relevant research results at www.forskning.no * 

People in charge: Administrative supervision: Guro Frostestad  

Result: Publicity around NCHR’s research results  

 

Stipendiater  
Målsetting: SMR skal rekruttere og følge opp stipendiater  
 

***: 

Activity 1: Conduct discussions/meetings between PhD candidates and the Head of Research  

 

Activity 2: Progress reports must be handed in by PhD candidates and supervisors during autumn 2011. Short progress 

discussions should be conducted with the Head of Research by December 2011 

Result: Improved subject matter environment and higher degree of completion of doctoral thesis’s  

People in charge: Substance: Head of Research and the Director. Administrative supervision: Guro Frostestad / Brit-

Lisen Borse  

Period: activity 1: spring, activity 2: October 2011– January 2012 

 

Activity 3: Arrangere midtveisevaluering for aktuelle stipendiater  
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Resultat: Stipendiater får en omfattende og systematisk respons på sitt arbeid på et tidspunkt der en del arbeid bør være 

gjort i prosjektet.  

Ansvarlig: Forskningsleder. Administrativ støtte: Guro Frostestad  

 

Activity 4: NCHR strives to follow up on PhD projects that might be delayed  

Result: to secure the completion of PhD projects which are / have been connected to NCHR.  

People in charge: Substance: the supervisor and the Head of Research. Administrative supervision: Guro Frostestad  

 

*: 

 

Activity 5: Allocation of the student scholarship Fritt Ord 2011. 

 

Activity 6: Apply for extension of the same from Fritt Ord (ordning og utlysning) for 2012 with an application deadline 

15 October 2011 (NOK 300 000 divided by 6 scholarships).  

Result: NCHR recruits new student scholars who wish to have a place at NCHR in 2012.  

People in charge: the Director and Head of Research. Administrative support: Guro Frostestad  

Period: Announcement spring 2011. Allocation in December 2011.  

Cooperation partners: Fritt Ord stipend: Institutt for sammenlignende politikk (UiB) og Institutt for sammenlignende 

politikk (NTNU)  

Funding: the scholarships are covered by Fritt Ord  

 

Activity 7: Workshop on application writing  

Result: More PhD and PostDoc scholars at the Centre and more candidates conducting research on human rights topics  

People in charge: Head of Research. Administrative support: TBA  

Period: autumn 2011 

Funding: Stimuleringsmidler UofO ?? 

 

Activity 8: Workshop on academic writing in English  

Result: Enables PhD and PostDoc scholars to use academic English effectively  

People in charge: Head of Research. Administrative support: Maria Sommardahl  

Period: autumn 2011 

Funding: Stimuleringsmidler UofO ??? 

 

I tillegg er aktivitet 4 (NCHR Research Seminar) en viktig intern aktivitet for Senterets stipendiater.  

 

Nasjonale og Internasjonale Akademiske Nettverk  
Målsetting:  
Vedlikehold og utvikle nasjonale internasjonale akademiske nettverk innen menneskerettigheter  

 

**: 

 Activity 1: Head AHRI network and running the network webpage until other institution takes over 

People in charge: AHRI Chair which is NCHR’s Director. Administrative support: Guro Frostestad (Executive 

Secretary for the AHRI network)  

Period: Annual Meeting: March-September 2011  

Funding: New Cost-Action 0702  

 

Activity 2: Head, maintain and conclude the NordForsk network Human Rights in the Age of Globalization.  

Result: The Nordic Human Rights institutions has a framework for their co-operation  

People in charge: The Director and Head of Research. Administrative support: Maria Sommardahl, Guro Frostestad  

Cooperation partner: Institute for Human Rights, Åbo Akademi University  

Funding: NordForsk  

*: 

Activity 3: Develop national and international networks in the fields of International Humanitarian Law and 

International Criminal Law as an element in building research capacity in these fields  

People in charge: TBA, various researchers  

Period: January-June 2011 

Funding: NCHR  

 

Activity 4: Ensure continued presence in the ‘research focus’ of the U of O, within various multi-faculty efforts; Leve, 

Culcom, Religion etc…  

People in charge: Individual researchers 
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Undervisning | Education 

Innledning 
Masterstudiet ” Master of Philosophy in the Theory and Practice of Human Rights” er SMRs viktigste 

undervisningstiltak utover den undervisning den enkelte ansatt bidrar med på øvrige studieprogram ved UiO. 

Informasjon om masterstudiet følger nedenfor. Informasjon om de øvrige undervisningstiltak er listet opp i de ulike 

kapitler i årsplanen – se særlig under Internasjonale programmer og Nasjonal institusjon. 

 

Årsplan for masterprogrammet 2011 

Kullet som begynte ved masterprogrammet høsten 2010 følger et nytt og revidert program. Fra og med dette kullet vil 

opptak skje årlig og kullet vil være begrenset til 20 studenter. Som før består programmet av et utvalg obligatoriske og 

valgfrie kurs foruten en masteroppgave, men fra og med dette kullet vil de obligatoriske kursene også omfatte en 

praksisperiode hvor studenten vil tilbringe omkring seks uker i en norsk eller utenlandsk menneskerettighetsinstitusjon. 

Det første praksiskurset vil gå i mars 2011. Generelt har revisjonen som ble innledet i 2010 tatt sikte på å skape en 

bedre balanse mellom juridiske og andre perspektiver på menneskerettighetene - altså økt tverrfaglighet - samt å styrke 

praksis-aspektet ved programmet også i de enkelte kursene. Endelig er det et mål å integrere programmet bedre i SMRs 

løpende virksomhet.  

 

I 2011 fortsetter denne reformprosessen og et nytt kull vil bli tatt opp til høsten. Det er også et mål å utvikle nye kurs, f 

eks i barnerett, "the right to peace" og andre som reflekterer forskningen ved SMR. Nyutviklingen av kurs må videre ses 

i sammenheng med at alle masterkurs på juridisk fakultet skal omstøpes fra å gi 15 poeng til å gi 10 poeng. 

 

Kurs i menneskerettigheter - UiOs Internasjonal sommerskole 
I 2010 utviklet SMR et eget kurs til bruk ved UiOs internasjonale sommerskole (ISS). Som de andre kursene ved ISS 

går "ISSJF 4711 Human Rights" over seks uker, gir 15 studiepoeng og tar opp 20 studenter fra hele verden. Kurset gir 

en grunnleggende innføring i det internasjonale menneskerettighetssystemet, i menneskerettigheter som internasjonal 

lov og deres historie og filosofi ut fra juridiske såvel som humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver.  

 

Kurset vil bli gitt på nytt i 2011. Erfaringene fra 2010 tilsier at årets kurs skal gis i mer konsentrert form og med 

tydeligere linjer mellom den generelle innføringen og de praktiske eksemplene som i det vesentlige fortsatt vil bli hentet 

fra SMRs egen virksomhet. 
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Internasjonale programmer | International Applied 
Programming 

Introduction 
NCHR’s international applied programmes aim to promote respect for international human rights and democratisation 

in countries outside Norway, as distinct from our work as a National Institution to improve practices in Norway. The 

NCHR has various long term and comprehensive programmes focusing on specific countries (China, Indonesia and 

Vietnam) or specific themes in various countries (NORDEM/civil and political rights, ICC Legal Tools/humanitarian 

and criminal law, SERP/socio- and economic rights). The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief is a separate 

organization but with its secretariat at the NCHR. Additional efforts include support to the international human rights 

bodies and processes through expert representation and time limited projects. 

 

The main thrust of international programmes is to implement relevant and timely projects abroad which through 

professional, efficient and result oriented activities will have a positive impact on human rights performance in the 

longer term. While long term positive impact is the decisive factor for involvement, we also aim for this work to both 

draw on and inform research, education and other core activities at the NCHR. 

 

International programmes address a variety of human rights topics, but share a common methodological approach. The 

approach is to pursue research based exchange, dialogue and interaction, targeting actors with the possibility to promote 

human rights in countries with extensive human rights challenges and willingness to cooperate. The three areas of 

priority within this approach are: (1) human rights training at university level, (2) research and cooperation on human 

rights challenges and needs (country, region, globally) with the potential for positive impact, and (3) competence 

building in Norway to inform international involvement (including deployment of competent personnel to international 

field missions). 

  

The work in 2011 will give high priority to ensuring renewed long-term funding to ongoing international programmes 

through a new agremment with the MFA. Provided further funding is ensured, priorty will be given to implementing 

consequences of the evaluation of the China and Indonesia programme as well as the new agreement before the start of 

a new period in 2012. Such consequences may include adjustments in organization, working methods, 

personnel/recruitment and budget/accounting. 

 

In general the portfolio of programmes and projects will be maintained at the present level.  

Renewed long-term funding: 

The NCHR has an encompassing five-year funding agreement with the MFA covering staff resources for five of the 

seven larger ongoing international programmes (China, Indonesia, Vietnam, NORDEM and Oslo-coalition) as well as 

research capacity linked to applied programme work. The current agreement covers the period 2006-2011. The 

agreement allows us a long-term perspective in terms of hiring and securing competent staff. Early in 2010 the 

evaluation process of the China and Indonesia programmes was announced by NORAD. This was welcomed by the 

NCHR. The evaluation will be finalized in April 2011. As a consequence of this the MFA decided to extend the five 

year agreement with one year, 2011. This means that the formal process on a renewed agreement with the MFA was 

postponed until 2011.  

 

Signals from the MFA indicates a three year agreement from 2012. We hope and have recommended to the MFA, that 

long term funding for the Legal Tools programme and the China programme position in Beijing, be included in the new 

long-term agreement. 

 

Other priority follow-up issues:  

NORDEM. NCHR and the Refugee Council ended the cooperation on the administration of  NORDEM in 2010. 2011 

will be the first year where the NCHR again is fully responsible for all aspects of the NORDEM-mechanism.  This will 

include an increase of NORDEM and admin staff with 1-2 persons. The costs of these new postitions will be covered 

from the overhead on each of the NORDEM secondments/projects.   

 

Further consolidating SERP: The Socio-Economic Rights Programme, SERP was  established in 2009. The programme 

represents a different concept at the NCHR. There is no core funding foreseen for staff linked to the programme; 

capacities are project funded. The programme serves as a thematic umbrella for research- and applied project proposals 

giving profile and impetus to NCHR work in this area. Organizational clarity on the model and how to make it 

sustainable is needed. 

 

CAP III, 2010 - 2014:  
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The proposal for follow-up of the China Autonomy programme was presentet to NORAD in 2010 and in Septebmer a 

postive respons was recevied. The new periode covers the periode 2010 – 2014. Research staffing would be similar to 

the past programme, while one project support staff will be added. 

 

Follow-up ongoing programmes: 

Each of the current international programmes at NCHR make detailed annual plans for which programme directors are 

directly responsible. These plans will be presented later.  
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Nasjonal institusjon | National institution 

Innledning 
SMR har status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter i henhold til kongelig resolusjon av 21. 

september 2001. Dette er en oppfølgning av anbefalinger fra FNs generalforsamling gitt i de såkalte Paris-prinsippene. 

Prinsippene oppstiller visse rammer for slike institusjoner og legger spesielt vekt på uavhengighet fra nasjonale 

myndigheter for å kunne ”fremme og beskytte menneskerettigheter”. 

 

Som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) skal SMR «bidra til større bevissthet om og bedre oppfyllelse av 

de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene i Norge». Mandatet er nærmere presisert i SMRs vedtekter § 1. En 

sentral del av arbeidet til Nasjonal institusjon er i henhold til den kongelige resolusjonen å «overvåke 

menneskerettighetssituasjonen i Norge, særlig gjennom forskningsrapporter og utredninger». Senteret skal videre ha en 

”rådgivende funksjon overfor myndigheter og organisasjoner”, ”gi tilbud om utdanning” og informere om 

menneskerettigheter” i Norge. Senteret «skal ikke behandle enkeltsaker, men henvise til eksisterende ombudsordninger, 

rettsapparatet eller frivillige organisasjoner».  

 

Årsplanen for 2011 er preget av fire forhold som utgjør de overordnede prioriteringene: 

(1) Ekstern gjennomgang av ’SMR som Nasjonal institusjon’ i regi av Utenriksdepartementet,  

(2) FNs (ved ICC for det internasjonale NI-nettverket) vurdering av SMRs søknad om reakkreditering som Nasjonal 

institusjon iht. Paris prinsippene; 

(3) Database for styrking av informasjonsgrunnlaget for NIs faglige prioriteringer og arbeid; 

(4) Bemanningssituasjonen på kort- og mellomlang sikt. 

NI viderefører sine løpende aktiviteter innenfor rammen av disse prioriteringene. 

 

Prioritet 1 og 2: Gjennomgang og reakkreditering 

UDs gjennomgang (initert på anmodning fra SMR) ble påbegynt i august 2010 og sluttføres i januar 2011. Bearbeiding 

og oppfølging av sluttrapportens anbefalinger vil prege deler av SMR og NIs arbeid det kommende året. SMRs status 

og deltakelsesrett (akkreditering) i FNs nettverk av Nasjonale institusjoner revurderes på regelmessig basis. Den første 

revurderingen av SMRs A-status skjer i mai 2011. SMRs søknad til FN om reakkreditering som NI, med frist ultimo 

januar, vil inkorporere relevante funn og anbefalinger fra UDs gjennomgang.  

 

Prioritet 3: Informasjonsgrunnlaget 

Strategien for SMRs arbeid som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (2008-2012) utgjør rammen for årsplanen 

mht. type aktiviteter og ambisjonsnivået som tilstrebes. Årets plan er imidlertid fristilt fra strategien mht. tematiske 

prioriteringer. NI vil istedenfor legge vekt på å styrke informasjonsgrunnlaget for NIs faglige arbeid og prioriteringer i 

forlengelsen av det dokumentasjonsarbeidet som allerede gjøres gjennom Årbok om menneskerettigheter i Norge. 

Informasjonsgrunnlaget skal innarbeides i en database med sentral internasjonal og nasjonal dokumentasjon om 

menneskerettigheter i Norge. Databasen vil muliggjøre systematisk sammenstilling av informasjon fra ulike kilder på 

ulike tema. Sammenstilt informasjon vil danne grunnlaget for å identifisere tematiske prioriteringer ut fra behov og 

muliggjøre diskusjon med ulike norske aktører om samarbeid og arbeidsdeling i oppfølging av identifiserte behov. 

Arbeidet ble påbegynt høsten 2010 og videreføres i kommende årsplanperiode. 

 

Prioritet 4: Bemanning 

Bemanningssituasjonen for de tre heltidsstillingene knyttet til NI (leder og to juridiske rådgivere) kjennetegnes ved 

midlertidighet (fast rådgiver er i permisjon frem til juni 2011). Midlertidighet må videreføres i 2011 gitt den 

mellomperioden NI nå befinner seg i, men det må tilstrebes størst mulig kontinuitet. Økt kapasitet ved en tredje juridisk 

rådgiver har vært tilknyttet NI høsten 2010 (arbeid med informasjonsplattformen) og fordrer videreføring inn i 2011. De 

som i hovedsak utfører oppgaver for Nasjonal institusjon er foruten lederen (omdefinert fra en forskerstilling til 

administrativ stilling) og to juridiske rådgivere, en førstekonsulent i 50% stilling,  en informasjonsleder i opp til 50% 

stilling og to vitenskapelige assistenter. I tillegg kommer noen forskere med inntil 22,5% arbeidsplikt for Nasjonal 

institusjon (arbeidsavtaler i praksis innstilt f.o.m. 2010), bibliotek og annen administrativ støtte.  

 

Noe redusert aktivitetsnivå 

De overordnede prioriteringene vil medføre et redusert aktivitetsnivå innenfor rammen av strategien. Det er viktig å 

levere innenfor alle oppgavene, dvs. høringsuttalelser, internasjonal overvåking, utredning, formidling, årbok, EMD-

referater, seminarer, nasjonalt samarbeid, internasjonalt samarbeid og kurs- og etterutdanning. Årbok og EMD-referater 

har særlig prioritet.Vi vil imidlertid redusere aktivitetsnivået noe på enkelte områder (sannsynligvis høringsuttalelser, 

internasjonal overvåking, utredninger og formidling) og vil gjøre en enda strengere prioritering enn tidligere år, av hvor 

mye tid og ressurser som kanaliseres til de ulike oppgavene. Et bevisst valg vil være å prioritere databasearbeidet med 

påfølgende publisering på web (prioritet 3) fremfor annen formidling (kronikker, artikler og publikasjoner). Videre vil 
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nasjonalt samarbeid få mer oppmerksomhet i lys av prioritet 1 og 3. Tilsvarende gjelder også internasjonalt samarbeid 

gitt prioritet 1 og 2. 
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Organisasjon, personal, helse—miljø--sikkerhet | 
Organisation, human resources, Healt--Working 
Environment--Security 

Innledning 
For å bidra til at SMR kan være et ledende menneskerettssenter vil vi prioritere arbeidet med helse, miljø, sikkerhet 

(HMS). Dette innebærer at vi ønsker i bidra til: 

- et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter; 

- en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon; 

- tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger; 

- en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø. 

Vi ønsker å fremstå med et arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom: 

- kontinuerlig forbedringsarbeid; 

- utstrakt medvirkning; 

- utøvelse av tydelig ledelse . 

Prioriterte tiltak 
Prioriterte tiltak vil være: 

1. Oppfølging av organisasjonsgjennomgangen. 

2. Vernerunde. 
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Library, Documentation | Bibliotek, dokumentasjon 

Innledning  
Veiviser til menneskerettighetslitteratur 

SMRs bibliotek inneholder den største og mest oppdaterte samling av menneskerettighetslitteratur i landet. I tillegg til å 

være en ressurs for SMRs ansatte og resten av UiO, fungerer biblioteket som Norges fremste veiviser til kunnskaper om 

menneskerettigheter. I så måte bidrar biblioteket til oppnåelse av forsknings-, undervisnings- og NI-mål. 

 

Biblioteket er full-finansiert av og sorterer administrativt under SMR, men fungerer som en del av 

Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO), som et instituttbibliotek ved Det juridiske fakultetsbibliotek (UJUR). SMRs 

forskere og studenter nyter godt av kompetansen og ressursene gjort tilgjengelig av UBO & UJUR. 

 

Resultatene fra brukerundersøkelsen LibQual i 2009 viser at SMR har brukere som har høye forventninger, men er 

fornøyde med biblioteket generelt, og personalets kompetanse og service spesielt. Svarene fra både SMRs brukere og 

andre ved UBO tyder på behov for mer undervisning og bedre verktøy for gjenfinning: studentene og forskerne finner 

ikke alt vi har. UBO sentralt prioriterer å forbedre eksisterende, og vurdere nye verktøy for å forbedre gjenfinning. 

SMRs bibliotek vil prioritere undervisning, så langt kapasiteten tillater. 

 

 

 


