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humanistiske fakultet. Kontorsjef Daniel Kjelling. 
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DAGSORDEN 

Sak 4/2012  Referat fra forrige styremøte 

Vedlagt utkast til referat fra styremøte 26.01.12 

Vedtak: Utkast til referat vedtas med de rettelser styreleder påpekte. 

 

Sak 5/2012 ORIENTERINGSSAKER 

A. Status for arbeid med konstituering av SMRs styre for perioden 2012-2014: 

SMRs styresammensetning for perioden 2012-2014 er ennå ikke avklart, ettersom informasjon om representasjon fra 

HF-fakultetet og Studentparlamentet fortsatt avventes. 

B. Prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker: 

Det nye styret har avklart at tidligere prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker videreføres, ved at de 

saker som skriftlig er gjort rede for ikke uten videre vil bli muntlig gjentatt under møtet. 

C. Personalendringer: 

1. Web-oversikt over viktigste personalendringer var vedlagt innkallingen.  

2. Direktør orienterte om status for arbeidet med rekruttering av ny fast førsteamanuensis i rettsvitenskap, samt 

styrets rolle i prosessen. Innstilling ble fremlagt og kommentert. Det var innkommet en kommentar fra en av 

søkerne. Denne vil følge prosessen videre.  

http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/styret/referater/2012/01/2601.html
http://www.jus.uio.no/smr/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/personalendringer.html
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3. Direktør og Kjetil M. Larsen orienterte om status for arbeidet med rekruttering av vikar for førsteamanuensis i 

internasjonal humanitærrett. 

4. Styreleder orienterte om forberedelse av utlysning av direktørstillingen for åremålsperioden 2014 til 2017. 

Neste styremøte, 14.06.12, vil vedta utlysningstekst samt nærmere prosess. Utlysning skal etter planen 

offentliggjøres medio august, med søknadsfrist medio oktober 2012. Styret presiserte at det bør settes av god 

tid under junimøtet til diskusjon av utlysningsteksten. Det ble uttrykt ønske om at forslag til sentrale momenter 

i teksten blir sendt styremedlemmene i god tid før styremøtet. 

D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI) 

Aktivitetsoversikt for NI distribuert. 

E. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter 

Det er ikke utarbeidet noen søknader om eksternfinansiering av forskning siden forrige styremøte. 

F. Oslokoalisjonen for religions-og trosfrihet – organisatorisk tilhørighet: 

Direktør orienterte kort om status for inkorporering av Oslo-koalisjonen i SMRs øvrige programportefølje.  

G. Årlig møte 2012 mellom SMR og utenriksdepartementet: 

Direktør orienterte kort.   

H. Jubileum: SMR 25 år i 2012: 

Direktør redegjorde kort for de to arrangementene som er gjennomført, samt de som er planlagt for resten av året. 

I. Årsplan SMR 2012: 

Årsplanen i papirversjon slik den nå foreligger ble distribuert på møtet. Endelig utgave blir distribuert 

styremedlemmene. Årsplanen er et internt arbeidsverktøy for SMR. 

J. Årshjul for styret: 

Styreleder redegjorde. Styret ba om at datoene for høstens tre styremøter blir endelig fastsatt og bekjentgjort med det 

første. 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

Sak 6/2012 Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra SMR og SMRs rolle etter utskillelsen 

Det vises til tilsendt saksnotat, samt nytt forslag til vedtak som ble distribuert kort tid før møtet. Etter debatt fattet styret 

enstemmig følgende 

Vedtak:  

1. SMR skal, i tillegg til funksjon som grunnenhet ved UiO, fortsatt virke som et nasjonalt kompetansesenter for 

menneskerettigheter, i tråd med bl.a. Stortingets behandling av menneskerettsloven (Innst.O.nr.51, 1998-99) 

og regjeringens handlingsplan for menneskerettigheter (St.meld.nr. 21, 1999-2000). 

Dette forutsetter et økonomisk grunnlag av samme omfang som i dag, jf. referat fra møte mellom SMR, JUS 

http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/styret/referater/2012/02/orientering/orientering-ni-mars.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/styret/referater/2012/02/orientering/aarshjul-2012.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/styret/referater/2012/02/vedtak/A:%5Cpersonal%5CNI-utskillelse%5CSMR-JUS-UiO%5Csaksnotat-smr-post-ni(1).pdf


 3 

 

og UiOs ledelse 16.05.11 der UiOs ledelse forpliktet seg til at forskning og undervisning innen 

menneskerettighetsfeltet ved SMR ikke skal svekkes ved en utskillelse av NI. 

2. Under henvisning til styrets tidligere vedtak om utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra 

SMR, bes direktøren følge opp saken med sikte på nødvendig formalisering av vedtaket, at det legges praktisk 

og økonomisk til rette for at SMR kan ivareta funksjonen som NI i en nærmere definert overgangsperiode etter 

utløpet av 2012 (herunder adskilt økonomi for NI-funksjonen) og at myndighetene fastsetter en realistisk 

tidsplan for når etablering av en selvstendig NI kan finne sted. 

3. Direktøren bes om å utarbeide en argumentasjon for å sikre det økonomiske grunnlaget for at SMR skal kunne 

fylle funksjonene som grunnenhet ved UiO og nasjonalt kompetansesenter for menneskerettigheter, jf. 

vedtakets pkt. 1. Dette forutsettes gjennomført i en åpen og inkluderende prosess i nært samarbeid med de 

ansatte og deres representanter. 

  

Eventuelt. 

Det ble ikke fremmet noen saker til eventuelt.  

  

 

 

 

Nils A. Butenschøn 

direktør                                                                    

                                                                          Christian Boe Astrup 

                                                                          referent                                                                        

 

 

Vedlegg: Saksdokumenter 

Kopi: Ansatte 

http://www.jus.uio.no/smr/personer/vit/stvnb1/index.html
http://www.jus.uio.no/smr/personer/adm/christa/index.html

