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SMR som grunnenhet ved Juridisk fakultet. Forslag til prinsippnotat fra 

arbeidsgruppe 

 

Bakgrunn og problemstilling 

I forbindelse med planen for NI-avviklingen og tilsetting av ny direktør oppnevnte fakultetsledelsen i januar 

2013 en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av dekanen, fungerende dekan og SMRs styreleder, 

direktør og kontorsjef for å utarbeide forslag til et prinsippnotat for SMRs fortsatte rolle som grunnenhet 

ved fakultetet. Dette forslaget fremlegges først for SMRs styre til møtet 11. april og deretter for 

fakultetsstyret 22. april. Til saken hører også et budsjettinnspill fra fakultetet til UiO sentralt for 2014 som 

ledd i å normalisere SMRs finansieringsstruktur. 

I forslaget til prinsippnotat er det lagt vekt på generelle formuleringer for å angi den videre retningen i 

utviklingen av SMR som grunnenhet ved fakultetet uten at føringene skal være for stramme med tanke på 

det videre strategiske utviklingsarbeidet som ny direktør får ansvaret for. Den sentrale setningen her er: 

«Hovedinnholdet i denne strategien vil bli at SMR skal bevares og videreutvikles som et sterkt 

tverrvitenskapelig miljø for forskning, undervisning og formidling på menneskerettsområdet.» Samtidig 

varsles det at det kan bli visse omlegginger ved at aktivitet som har preg av å være «administrasjon eller 

konsulentoppdrag» bør fases ut etter en gjennomgang av virksomheten. Det fastslåes at de internasjonale 

programmene videreføres og videreutvikles, mens NORDEM skal vurderes i en egen prosess ut fra 

prinsippene i notatet. Målet er at faste vitenskapelige stillinger skal være finansiert over ordinære 

tildelinger på basis og inngå i fakultetets stillingsplan, ikke være avhengig av overheadinntekter til basis slik 

tilfellet for en stor del fortsatt er i dag. Dette innebærer at den faste basisbevilgningen må styrkes 

betraktelig. 

Med dette for øyet har fakultetet 20. mars sendt et ekstraordinært budsjettinnspill til UiO-ledelsen med 

anmodning om en økt fast overføring på fire mill. kroner for å dekke opp finansieringsansvaret for faste 

vitenskapelige stillinger ved bortfall av overheadinntekter, eventuelt tilføring av ni mill. kroner over tre år 

som avviklingskostnader.   
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Direktørens syn på den aktuelle prosessen 

Den aktuelle prosessen, der prinsippnotat og tilsetting av direktør er blitt koplet sammen, er blitt preget av 

tidspress med begrensede muligheter for bred involvering av ansatte. Direktøren mener likevel at 

formuleringene i prinsippnotatet på tilfredsstillende måte ivaretar SMRs grunnleggende interesser. 

Formuleringen som angår SMRs formål bygger på formuleringene i vår forskningsstrategi. Erkjennelsen av 

SMRs rolle som et nasjonalt kompetansesenter så vel som prinsippet om tverrfaglighet og videreføring av 

de internasjonale programmene er hensyntatt. Det er viktig at disse formuleringene følger saken med 

tanke på de forestående endringene i vedtektene som vil være nødvendig i forbindelse med NI-avviklingen. 

Direktøren er også svært tilfreds med at fakultetet nå tar et så omfattende ansvar for å etablere en mer 

normal finansieringsstruktur for SMR som grunnenhet. Siden tiltredelsen i 2009 har det vært et hovedmål 

for meg å få gjennomslag på høyere nivåer i UiO-systemet for å styrke basisfinansieringen av SMR. Den 

omfattende organisasjonsgjennomgangen 2009-2010 ble utgangspunktet for et fremstøt fra vår side 

overfor fakultets- og UiO-ledelsen for å finne langsiktige og bærekraftige løsninger. Det første møtet i en 

serie møter på ledelsesnivå ble avholdt i februar 2010. I et omfattende grunnlagsnotat oversendt rektor til 

dette møtet gjorde jeg det bl.a. klart at jeg i det lange løp ikke kunne ta ansvaret for å lede SMR på 

grunnlag av den daværende finansieringsstrukturen: 

SMR…drives som en grunnenhet ved UiO med åtte fast ansatte i vitenskapelige stillinger (pluss 
direktør i åremålsstilling), men uten sikkerhet for inntekter til å betale lønn til disse ut over 2010. 
Dette er en situasjon som verken direktøren eller SMRs styre alene kan ta ansvaret for. Sett fra 
direktørens synspunkt er det paradoksalt å skulle lede en grunnenhet ved UiO uten 
grunnfinansiering av en vitenskapelig stab. Dette er i det lange løp ikke bærekraftig.  

 
Den usikre finansieringssituasjonen er nå en grunnleggende utfordring for all virksomhet og 
strategisk planlegging ved SMR. Den belyser vår sårbarhet for reduksjoner i disponible eksterne 
inntekter, noe som merkes allerede i inneværende år. Bortfallet av lønn til fast vitenskapelig ansatte 
over UiO-tildelingen setter utfordringen skarpere på spissen enn tidligere, og i tiden som kommer 
kan begge de to eksterne inntektskildene [NI-bevilgningen og UD-rammeavtale] komme under 
press. Skal SMR kunne videreføre sine ambisjoner om å være det sentrale fagmiljøet for 
menneskerettigheter på universitetet og nasjonalt, og i fremste rekke internasjonalt, er det helt 
nødvendig at denne ubalansen reduseres så raskt som mulig.  

 

Den relativt skarpe ordlyden i notatet hadde sammenheng med at det i tildelingsbrevet til SMR for 2010 

bare var avsatt lønnsmidler til en halv fast vitenskapelig stilling; ti år tidligere var tre faste vitenskapelige 

stillinger dekket over tildelingen. Utviklingen gikk altså urovekkende i feil retning, og direktøren fant å 

måtte alarmere så vel vårt eget styre som fakultets- og UiO-ledelsen. 

I påfølgende møter ga rektor klart uttrykk for at UiO-ledelsen så det som et ansvar å bidra til å finne 

langsiktige løsninger for SMR, inkludert ansvar for eventuelle forhandlinger med myndighetene. Dekanen 
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gjorde det på sin side klart at også fakultetet ønsket å styrke SMR – under forutsetning at SMRs NI-rolle blir 

avviklet. Rektor bestilte en utredning om økonomiske og personalmessige konsekvenser ved en utskillelse 

av NI. 

Status i dag (etter UiO-styremøte i mars 2013) er at det er fattet bindende vedtak på alle nivåer om 

avviklingen av NI-rollen (per 01.06.14), at fakultetet fra det tidspunktet vil ha tatt finansieringsansvaret for 

4,5 vitenskapelige stillinger og inkludert disse i sin ordinære stillingsplan, mens 5,5 stillinger fortsatt 

finansieres med overheadinntekter til basis. UiO-ledelsens holdning til budsjettinnspillet fra fakultetet vet vi 

foreløpig ingen ting om, og de mer presise beregningene av konsekvensene av ulike scenarier fremover er 

ennå ikke foretatt.  

 

Konklusjon 

SMR har nå altså nådd et kritisk punkt i sin utviklingshistorie der vi ser konsekvensene av en villet utvikling 

det siste tiåret med – på den ene siden – oppbygging av virksomheten gjennom NI-rollen og satsing på 

internasjonale programmer og – på den andre siden – en gradvis institusjonell integrering i 

universitetsstrukturen. En kombinasjon av denne strategien og endringer i de aktuelle ytre 

omstendighetene (utløst av NI-prosessen) har modnet organisasjonen (SMR og overordnete nivåer) for de 

beslutninger som det nå er lagt grunnlag for. Jeg tror dette borger for en god fremtid for SMR der sentrale 

elementer i vår etablerte identitet og møysommelig oppbygde kompetanser blir videreført, samtidig som 

vår grunnmur av vitenskapelig ansatte og det institusjonelle eierskapet av SMR får en mer solid forankring i 

fakultet og universitet.  

Nils Butenschøn 

 

 

 

 

 


