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Referat fra styremøte ved SMR 08.03.13  kl. 0915 – 1100. 
 

Tilstede: Styreleder Frederik Zimmer, Halvard Vike, Hilde Henriksen Waage, Jasna Jozelic, Kjetil 
Mujezinovic Larsen, Joanna Nicholson, Else McClimans, Magnus Nystrand 
Forfall: Bjørn Engesland, Magnus Danielsen. 
Til stede uten stemmerett: Direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Daniel Kjelling, Karen Lisa 
Kirkengen, (vara med møterett), Christian Boe Astrup (referent). Seksjonsleder Eirik Haakstad fra 
fakultetet, som også er referent for strategigruppen, deltok under behandlingen av Sak 3/2013. 
 

DAGSORDEN 
Sak 1/2013 Referat fra forrige styremøte  
Vedtak: Utkast til referat vedtatt enstemmig. 
 

Sak 2/2013  ORIENTERINGSSAKER 
1: Årshjul for styret 2013 
Årshjul for styrets arbeid 2013 fulgte vedlagt sakspapirene. Tatt til etterretning. 
2: Personalendringer  
Det vises til web-oversikt. Muntlig orientering om status for rekruttering ny direktør ved 
styreleder. 
3: Muntlige orienteringer fra direktøren 
Direktøren viste til strategidebatten i sak 3 samt årsplan som er under utarbeidelse. 
4: Nasjonal institusjon  
Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012 foreligger, og vil bli offisielt lansert på Litteraturhuset 
11.03.2013. Boken ble distribuert på styremøtet. Oppdatert aktivitetsoversikt var distribuert med 
sakspapirene. 
5. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter 
EU-søknaden Media in Armed conflicts and Peace building: Informing and Acting, (MAIA) er 
presentert på senterets websider. 
6. Årsplan 
Arbeidet med å lage årsplan 2013 er påbegynt og ventes ferdigstilt medio april. 
7. Regnskap 2012 og budsjett 2013 
UiO har avsluttet regnskapet for 2012. Etter at regnskapet er avsluttet er det gjort opp 
mellomværende mellom prosjekter og basis som i sum gir  et overskudd på ca 2 mill. kr.  til 
disposisjon på basisbudsjettet 2013 – hvilket er identisk med premissene som ble lagt for 
basisbudsjett for 2013 som vedtatt på styremøtet 13.12.12. Regnskapsrapport fulgte vedlagt 
sakspapirene. Tilførsel av stimuleringsmidler fra fakultetet er forventet i størrelsesorden 200.000 
kr. I tillegg kommer SMRs andel av midler etter gjennomførte EU-prosjekter i samme 
størrelsesorden. Dagens situasjon tilsier dermed at forutsetningene fra årsskiftet i noen grad er 
forbedret. Kontorsjef orienterte muntlig og fremla materiale som ga oversikt overde ulike 
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inntektskilder samt oversikt over årsverk fordelt på ulike inntektskilder ved SMR. 
8. Publisering SMR 2012 
Det ble vist til rapport som viser SMRs publiseringer 2012 slik de er registrert i CRISTIN, vedlagt 
sakspapirene. Rapporten viser en svak økning i poenggivende publisering i forhold til 2011. 
 
DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER 
Sak 3/2013 Strategi SMR 
Styreleder innledet og viste til tilsendt referat fra møte i fakultetets strategigruppe.  
Direktør redegjorde for sakens historikk, hvordan SMR gjennom flere år har arbeidet med å styrke 
sin rolle som UiOs tverrfaglige senter for menneskerettigheter, samt arbeidet med å skille ut 
Nasjonal institusjon. SMR har tatt et prinsipielt retningsvalg ved å beslutte ønske om å være en fast 
organisert grunnenhet ved Det juridiske fakultet. Utskillelsen av Nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter pr 30.06.14, som ventes vedtatt av UiOs styre i mars, er et ledd i denne 
prosessen. Ledelsen for senter og fakultet har i møte 19.02.13 blitt enige om at det er ønskelig med 
en strategiprosess for å gjennomgå senterets prosjektportefølje og sikre en fast og stabil 
basisfinansering av forskerstillinger. Denne startes opp etter SMRs styremøte 08.03.13. Det legges 
opp til at prosessen skal gå parallelt med prosessen med ansettelse av ny direktør, og at det i første 
omgang skal legges frem et prinsippnotat for SMRs styre og Fakultetsstyret i april som 
utgangspunkt for en inkluderende strategiprosess. Notatet utarbeides av en ad hoc arbeidsgruppe 
bestående av fakultetsledelse (dekan og fung. dekan) og SMR-ledelsen (styreleder, direktør og 
kontorsjef). En eventuell utfasing av oppdrag i tråd med intensjonen i dette notatet innebærer 
imidlertid at man sikrer økt basisfinansiering for å unngå reduksjoner av stillingsomfang. 
 
De viktigste punktene som ble trukket fram i styrets diskusjon: 
Flere i styret mente at prosessen var lagt opp på en uheldig måte. Arbeidsgruppen burde ha hatt en 
bredere representasjon, kjønnsmessig og fra ulike ansattegrupper. Det ble også kritisert at et 
prinsippnotat blir utarbeidet midt under rekrutteringen av ny direktør. Slike prinsipper burde ha 
vært kjent for direktørkandidatene da de søkte stillingen. Alternativt burde en slik strategiprosess 
ikke ha startet før den nye direktøren har anledning til å bidra. Styreleder sa seg enig i at prosessen 
ikke var ideell, men at det også var forståelige grunnen til at fakultetsledelsen nå la arbeidet opp på 
denne måten. Han understrekte videre at SMR-ledelsen ville legge vekt på at prinsippnotatet skulle 
bli generell i formuleringene slik at man i etterhånd kan få en inkluderende strategiprosess der så 
vel ny direktør som de ulike ansattegruppene kan få gode muligheter til å påvirke utfallet. I denne 
omgang er det snakk om å klargjøre hvordan fakultetet anser sitt eierforhold til SMR som 
grunnenhet. 
 
Det ble også stilt spørsmål ved realismen i å basere arbeidet for å styrke basis på at UiO vil øke 
basisbevilgninger i det omfang som forutsettes, og det ble uttrykt undring over at UiOs ledelse i sin 
behandling av utskillelse av NI ikke samtidig behandler SMRs framtidige rolle. Det ble påpekt at så 
langt var det stor grad av usikkerhet om alternative finansieringsmåter og at dette er en utfordring 
for både senter, fakultet og universitet. Det ble stilt spørsmål ved om UiO med dette har overført alt 
ansvar for SMR til fakultetet. Det var et ønske at ny direktør må involveres i arbeidet med å 
utarbeide en ny strategi. 
 

Styret endret sakstypen fra diskusjons- til vedtakssak. 
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Vedtak: Strategiprosessen bør ikke legge vesentlige føringer uten at ansatte og SMRs styre har 
vært involvert. Styret tilrår at både vitenskapelig og administrativt ansatte bør være representert i 
arbeidsgruppen. 
 

Sak 4/2013 Utlysning av førsteamanuensisstilling 
Muntlig orientering om forslag til utlysning av fast førsteamanuensisstilling i forbindelse med 
Andreas Føllesdals permisjon, førte til at saken ble oppjustert til vedtakssak. Det sentrale punkt er 
finansieringen av stillingen som i dag dekkes med overheadinntekter. Styret slutter seg til at 
stillingen forutsetningsvis skal finansieres over basisbudsjettet. 
Vedtak: Styret støtter forslaget fra direktøren om å gå inn for utlysning av ny fast stilling, og 
støtter at direktøren søker fakultetet om at stillingen finansieringsmessig legges inn i fakultets 
stillingsplan. 
 

PRESENTASJON AV INTERNASJONALE PROGRAMMER 
NORDEM-programmet (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights) presenterte 
sin virksomhet. Ved NORDEM-programkoordinator Karin Lisa Kirkengen. 
 
 
EVENTUELT 
Ingen saker tatt opp. 
 
 
Nils A. Butenschøn     
Direktør          

Christian Boe Astrup 
Referent 


