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1. Som ledd i UiO-ledelsens arbeid med utskillelsen av NI fra UiO/SMR har rektor bedt om å få en 

oversikt over økonomiske og personalmessige konsekvenser. Dette er viktig ikke bare for de 

universitetsinterne beslutningene som må gjøres i denne forbindelsen, men også som del av 

grunnlaget for forhandlingene mellom universitetet og myndighetene om saken som UiO-ledelsen 

har påtatt seg ansvaret for å initiere. En arbeidsgruppe opprettet med administrativ støtte fra UiO 

sentralt har utført denne oppgaven og oversendt sitt notat til undertegnende 28.10.2011 (vedlagt). 

Her følger mine umiddelbare kommentarer til notatet. Basert på diskusjonen i styret vil jeg ta saken 

til fakultetsledelsen og videre til UiO-ledelsen, om mulig så raskt at saken kan komme opp i 

Universitetsstyret i desember. Målet er at vi skal få prosesser og beslutninger nødvendig for 

utskillelse av NI og som samtidig er til beste for det fremtidige SMR. 

2. SMRs mandat (gitt i kgl. res. fra 2001) og rammebetingelser som NI samsvarer på viktige punkter 

ikke med dagens forståelse av de internasjonale standardene for nasjonale institusjoner (formulert 

i Paris-prinsippene). Dette er de fleste aktører nå enige om; det slås blant annet fast i den eksterne 

gjennomgangen behandlet i SMRs styre 17. mars som grunnlag for beslutningen om at SMR innen 

utgangen av 2012 vil skille ut funksjonen som NI. Forut for dette hadde SMR en intern 

gjennomgang som konkluderte med at den eksisterende NI-modellen ikke fungerte 

tilfredsstillende. 

3. På tross av manglende lovhjemmel, oppnådde SMR A-status som NI ved den internasjonale 

akkrediteringen så sent som i 2006, under forutsetning av at det ble gjort tilpasninger for å oppnå 

bedre samsvar med Paris-prinsippene – blant annet at NI-funksjonen fikk en øremerket bevilgning 

over statsbudsjettet (gitt virkning fra 2007). Dette skjedde ved at det opprinnelige tilskuddet til 

SMRs grunnbevilgning (5 mill. i 2001) – og dermed finansieringen av de stillingene som da ble tilsatt 

som ordinære UiO-stillinger – ble trukket ut av SMRs grunnbevilgning. Dette er trolig en følge av at 

ingen vurderte den muligheten at NI i fremtiden ville bli skilt ut fra SMR/UiO.  



 2 

 

4. Det vedlagte notatet fra arbeidsgruppen oppnevnt ser på de økonomiske og personalmessige 

konsekvensene av en slik utskillelse og hvordan man kan håndtere overgangsfasen i 2012. 

Kompleksiteten her er ikke bare knyttet til definisjonen av NIs funksjoner, men mer spesifikt: 

Hvordan vi skal håndtere de økonomiske og personalmessige konsekvensene av en utskillelse, gitt 

at NI-funksjonen til nå har vært en integrert del av SMR og at flere av stillingene som finansieres 

over NI-budsjettet er tilsatt som ordinære UiO-stillinger? 

5. Når det skal sies noe om konsekvensene av en utskillelse må det gjøres noen forutsetninger. I 

notatet legges det forutsetninger til grunn som må sies å være rimelige ut fra de antakelser vi kan 

gjøre basert på ganske presise skriftlige råd fra Høykommissærens sekretariat for nasjonale 

institusjoner og de forutsetninger om disponeringen av den øremerkede NI-bevilgningen som er 

kommet i brev fra Utenriksdepartementet (som ansvarlig departement) i høst. På det grunnlaget 

gjør notatet et skille mellom NI-stillinger som vil følge med NI ut av SMR og stillinger med 

funksjoner som ikke er sentrale for NIs operative virksomhet og som derfor forblir ved SMR som 

ordinære UiO-stillinger.  I notatet konkretiseres dette til 3,5 stillinger eller 2,6 mill. kr.  

6. Notatet tar rimeligvis ikke stilling til mulige arbeidsrettslige problemstillinger som kan dukke opp. I 

den videre prosessen er det helt sentralt at alle berørte blir holdt løpende orientert og at de 

ansattes interesser og rettigheter blir fullt ut ivaretatt. 

7. Notatet klargjør at når NI skilles ut fra SMR vil dekningsbidragsinntekter på ca. 2 millioner kroner 

bortfalle. Samlet sett vil altså kostnadene for SMR under disse forutsetningene kunne beløpe seg til 

om lag 2,6+2 = 4,6 mill. kr. Til fratrekk kommer et mindre beløp som følge av reduserte 

driftskostnader (pc, papir, telefon etc.) for de stillingene som går ut. 

8. Som SMR har gjort klart for UiO-ledelsen tidligere kan det allerede fra 2012 påløpe kostnader i 

denne forbindelsen tilsvarende hele eller deler av et slikt beløp: Det er klare forventninger fra 

UNHCHR og UD om at NI-bevilgningen allerede fra 2012 utelukkende skal disponeres til formål som 

anses direkte relevante for utførelsen av NI-oppgaver i henhold til dagens forståelse av Paris-

prinsippene. Vi antar det vil være forståelse for en trinnvis utfasing, med 2012 som et mellomår før 

disse kostnadene slår inn for fullt fra 2013. Hvordan denne utfordringen skal håndteres for 

overgangsfasen i 2012, og deretter på lengre sikt, må bli et forhandlingsspørsmål mellom berørte 

parter, så vel innad på UiO som i forhandlinger mellom UiO og relevante departementer. Det er 

åpenbart at SMR ikke kan ta disse kostnadene alene. 

9. Utgangspunktet for disse forhandlingene må være at SMR ved utskillelsen av NI-funksjonen i en viss 

forstand bringes back to basic: Som en tverrfaglig grunnenhet ved UiO under Juridisk fakultet som 

driver fremragende forskning og undervisning, har bred samfunnskontakt og internasjonalt 

engasjement, og som er en kompetansebrønn for norske myndigheter og offentligheten. Denne 
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brede rolleforståelsen er vel forankret i SMRs historie og virksomhetsprofil, i nasjonale planer1 og i 

måten senteret ble innlemmet i UiO på gjennom vedtak i Kollegiet og senere i Juridisk fakultet, 

samt i dagens virksomhetsprofil. Risikoen ligger i at ingen vil ta det primære eierskapet for SMR, 

bare et deleierskap, og dermed etterlate det primære finansieringsansvaret for senteret i uklarhet 

(slik det må sies å være i dag). Denne problemstillingen har SMR reist med UiO-ledelsen ved flere 

anledninger de siste to år. Utskillelsen av NI gir en anledning til å definere SMRs institusjonelle rolle 

og plass så vel ved UiO som nasjonalt. En annen inngang til en avklaring er at UiOs styre, som 

besluttet vedtektsendringene da SMR fikk mandatet som NI, også bør vedta nye vedtekter for SMR 

i løpet av kommende år.  

 

Nils A. Butenschøn 

Direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Den nasjonale rollen kommer til uttrykk i stortingsvedtaket opprettelsen av Institutt for menneskerettigheter i 1986 og deretter i 

den sentrale rollen senteret ble tilskrevet når det gjelder oppbygging av nasjonal menneskerettighetskompetanse i 

Justiskomiteens innstilling om Menneskerettighetsloven (Innst. O. nr. 51 (1998-99)) og i regjeringens Handlingsplan for 

menneskerettigheter (St.meld. nr. 21 (1999-2000)). 


