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Budsjett 2014 - innspill II fra Det juridiske fakultet 
 

Det vises til Disponeringsskriv 2013, hvor universitetsdirektøren ønsker innspill til 
satsinger for 2014.  

Vi har i skriv datert 31. januar 2013 kommet med budsjettinnspill for våre 
behov knyttet til en bedre arealløsning for Det juridiske fakultetet. Vårt andre 
budsjettinnspill er knyttet til utviklingen av Norsk senter for menneskerettigheter 
(SMR). 

SMR står overfor en viktig omlegging av virksomheten fra og med 2014. Etter 
vedtak i universitetsstyret skal oppgaven som nasjonal institusjon avvikles senest 
30. juni 2014. Videre skal ny direktør for SMR ansettes i april 2013 med 
tiltredelse senest 1. januar 2014. 

Fakultetet vil i samråd med SMR utarbeide en ny overordnet strategi for SMR i 
forbindelse med direktøransettelsen. Hovedinnholdet i denne strategien vil bli at 
SMR skal bevares og videreutvikles som et sterkt tverrvitenskapelig miljø for 
forskning, undervisning og formidling på menneskerettsområdet. Enkelte av de 
eksterne oppdragene som ikke vesentlig går ut på forskning eller undervisning, 
men som i større grad har preg av administrasjon eller konsulentoppdrag, bør 
fases ut. Målet er å unngå at vitenskapelige stillinger skal måtte finansieres ved 
overheadinntekter. Alle fast ansatte førsteamanuenser og professorer ved SMR 
(uavhengig av finansiering) vil inngå i fakultetets stillingsplan, det vil si at 
innehavere av disse stillingene ikke vil bli berørt av omleggingen. 

Fakultetet har allerede vedtatt at de faste vitenskapelige stillingene som har vært 
finansiert ved bevilgningen til nasjonal institusjon, skal finansieres over fakultetets 
basismidler fra det tidspunktet den nevnte bevilgningen avvikles. Videre vil 
fakultetet måtte ta ansvar for flere faste vitenskapelige stillinger når oppdrag med 
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karakter av administrasjon eller konsulentvirksomhet fases ut, og 
overheadinntektene dermed blir redusert. 

Omleggingen av virksomheten ved SMR er ønskelig og nødvendig av faglige og 
universitetspolitiske grunner. Samtidig er det i samsvar med universitetets mål og 
verdier at den tverrfaglige innsatsen for menneskerettigheter ikke svekkes. For 
fakultetet vil det på den annen side være uheldig dersom omleggingen får 
vesentlige negative konsekvenser for den øvrige virksomheten, i første rekke 
arbeidet for å bedre studiekvaliteten ved å sette inn flere ressurser i 
undervisningen i de obligatoriske delene av masterstudiet i rettsvitenskap. 

 

Fakultetet foreslår derfor at Det juridiske fakultets budsjett varig styrkes med 4 
millioner kroner. Dersom dette ikke er mulig, ber vi om midler til å dekke 
ekstraordinære avviklingskostnader på SMR med 4 millioner i 2014, 3 millioner i 
2015 og 2 millioner i 2016. Overskytende kostnader må i så fall dekkes av 
fakultetets øvrige basisbevilgning. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Kåre Lilleholt        Benedicte Rustad 
Dekan         Fakultetsdirektør 
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