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Dato: 13.09.2012 

Referat fra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter 

Referat fra styremøte ved SMR 13.09.12 kl. 0915 – 1055. 

Referat fra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter. 

 

Referat fra styremøte ved SMR 13.09.12 kl. 0915 - 1100. 

 

Tilstede: Styreleder Frederik Zimmer, Halvard Vike, Kristine Bruland (vara for Hilde Henriksen 

Waage), Bjørn Engesland, Jasna Jozelic, Kjetil Mujezinovic Larsen, Johan Karlsson Schaffer, 

Magnus Nystrand. 

Forfall: Hilde Henriksen Waage, Magnus Danielsen, Cecilie Schjatvet. 

Til stede uten stemmerett: Direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Daniel Kjelling, observatør 

Christian Ranheim (vara med møterett), Christian Boe Astrup (referent). 

DAGSORDEN 

 

SAK 12/2012 Referat fra forrige styremøte 

Vedlagt utkast til referat fra styremøte 14.06.12 

Vedtak: Utkast til referat vedtatt enstemmig. 

 

SAK 13/2012 ORIENTERINGSSAKER 

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

Styret er nå konstituert.  

2. Årshjul styret 2012:  

Kontorsjef orienterte. 
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3. Offentlighet om styrets dagsorden og utsendelse av dokumenter:  

Kontorsjef redegjorde for rutiner i forbindelse med utsendelse av dokumenter. 

4. Personalendringer:   

Direktør redegjorde kort for arbeidet med å ansette forsker tilknyttet prosjektet The consensus 

paradox: Does agreement impede rational public discourse? 

Kontorsjef redegjorde kort for arbeidet med å tilsette ny direktør, herunder hva som planlegges av 

annonsering av stillingen. Målsettingen er å ha fullført tilsettingsarbeidet innen sommeren 2013. 

5. Perioderegnskap:  

Kontorsjef redegjorde. Regnskapsrapporter for 2. tertial er ikke mottatt og styret vil bli orientert på 

neste styremøte om dette. Det er avdekket en feilbudsjettering  for prosjektkontoen “Nasjonal 

institusjon” som gjør at basisregnskapet ventelig vil bli svekket med ca 2,2 milll. Basisregnskapet 

forventes å gå i balanse.  

Med grunnlag i erfaringer tilknyttet avviklingen av ICC Legal Tools påpekte kontorsjef at det nå vil 

være nødvendig å innlede oppsigelsesprosess ca et år før et prosjekt avvikles, i de tilfeller der 

ansettelsesforholdet omfatter ansatte med arbeidskontrakt uten sluttdato. 

6. Budsjett 2013:  

Kontorsjef orienterte om prosess. Arbeidet med å utarbeide budsjettet for 2013 er i full gang, og det 

arbeides mot å presentere et budsjettforslag for styret 25.10.12. Det vises til sakskart for en mer 

utførlig beskrivelse av prosessen.  

7. Utskillelse av Nasjonal institusjon:  

Det vises til omdelte dokumenter.  

Fungerende NI-leder Kristin Høgdahl har vært i møte med den interdepartementale 

arbeidsgruppen for å orientere om arbeidet innen nåværende NI.  

Direktør fremholdt betydningen av å etablere et fruktbart samspill mellom fremtidig NI og SMR 

som forskningsinstitusjon.  

Bjørn Engesland redegjorde kort for sitt og NGO-forums prinsipale standpunkt til fordel for en 

frittstående, slagkraftig MR-kommisjon, samt opplyste at utenriksministeren har innkalt NGO-

forum til konsulterende møte senere i september.  

Direktør informerte videre om at UiO-ledelsen har signalisert ønske om å evaluere SMR som 

tverrfakultær satsning ved UiO.   

8. Jubileumsarrangementer høsten 2012:  

Direktør redegjorde.  

9. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter:  

Direktør redegjorde for søknad fra SMR om eksternfinansiering fra NFR med tema "Minority 

migrant workers in the transitional China" for å videreutvikle arbeidet til China Autonomy 

Programme.  
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10. Sluttrapport fra ICC Legal Tools-programmet:  

Prosjektleder Christian Ranheim redegjorde. 

11. Aktivitetsoversikt fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI): 

Oversikten fulgte vedlagt innkallingen.  

12. Halvdagsseminar for SMRs styre 13/12:  

Styret er invitert til halvdagsseminar 13/12 med tidsramme kl. 0915-1300. 

DISKUSJONS/VEDTAKSSAKER 

Ingen saker er meldt.  

Eventuelt: 

Direktør orienterte om arbeidet innen Association of Human Rights Institutes (AHRI) og den nylig 

avsluttende konferansen i AHRI-regi om EUs rolle i reformer av FNs menneskerettighetsorganer. 

Ledelsen og sekretariatet for AHRI er nå overlatt Det danske Institut for menneskerettigheder.  

 

 

Nils A. Butenschøn 

direktør 

 

 

         Christian Boe Astrup 

         referent 


