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Overordnet strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 

 

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) står overfor viktige endringer, både ved at det skal 

tilsettes ny direktør, og ved at oppgavene som nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal 

avvikles senest fra 30. juni 2014. Styret ved Det juridiske fakultet vil på denne bakgrunnen vedta en 

overordnet strategi for utviklingen ved SMR de nærmeste årene. 

Norsk senter for menneskerettigheter skal videreutvikle sin nasjonalt og internasjonalt anerkjente 

posisjon som et flerfaglig forsknings- og undervisningssenter ved Universitetet i Oslo. SMR skal 

videreføre og styrke sin nasjonale oppgave som kompetansesenter og kunnskapsbase på 

menneskerettighetsfeltet i Norge innen forskning, undervisning og formidling og gjennom et aktivt 

samfunnsengasjement. 

De internasjonale programmene med vesentlige innslag av forskning, undervisning og tilhørende 

formidling, bør videreføres og videreutvikles.  

Prosjekter som har mer preg av administrasjon eller konsulentvirksomhet bør fases ut. 

En vurdering av NORDEM-prosjektet skal gjennomføres våren 2013 fordi nåværende kontrakt går 

ut i 2014. Vurderingen bør skje i lys av de prinsipper som dette prinsippnotatet bygger på. 

SMR bør arbeide for ekstern finansiering av forskningsprosjekter, for eksempel finansiering av 

forskning ved fast ansatte, midler til rekrutteringsstillinger og finansiering av drift av 

forskingsprosjekter. 

Styret ser det som viktig at SMR fortsatt skal ha et sterkt tverrfaglig miljø for forskning, 

undervisning og formidling på menneskerettsområdet. 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. SMR skal fortsatt sikres den 

nødvendige administrative grunnbemanning. 
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fungerende dekan 
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