
 

Innspill til fakultetets stillingsplan fra SMR 

Til i-lederseminaret 22.05.2013 

I forbindelse med avviklingen av Nasjonal institusjon tar UiO-ledelsen, fakultetet og SMR nå 

koordinerte grep for å sikre at SMR i fremtiden kan videreutvikles som en bærekraftig grunnenhet 

ved fakultetet. Et hovedtiltak er at fast vitenskapelig ansatte ved SMR som til nå har vært finansiert 

med overheadinntekter til basis fra eksternt finansierte prosjekter (men som fakultetet uansett har 

finansieringsansvaret for) kommer inn på fakultetets stillingsplan. Fakultetet har i denne forbindelsen 

søkt UiO sentralt om en økt fast tildeling på fire millioner kroner fra 2014. 

Uavhengig av dette forsvinner to fast vitenskapelig ansatte fra SMR. Det gjelder Andreas Føllesdal og 

Gro Nystuen.  Det er ingen automatikk i at disse stillingene lyses ut på nytt, men det er 

maktpåliggende for SMR at senteret ikke mister disse stillingene.  

1. Føllesdal leder sammen med Geir Ulfstein den nye SFF’en, og er dermed frikjøpt for ti år. I 

slike tilfeller er det vanlig å lyse ut stillingen, ikke tilsette vikar. For SMR som en tverrfaglig 

enhet fyller Føllesdals stilling innen filosofi/politisk teori en helt sentral strategisk funksjon. 

Den filosofiske tradisjonen innen menneskerettsstudiet er for det første en av de tre 

disiplinpilarene som senteret bygger på (i tillegg til jus og samfunnsfag). Mer spesielt 

representerer tradisjonen et overordnet vitenskapeteoretisk perspektiv som binder senterets 

forskningsstrategi sammen. Dette var begrunnelsen for å rekruttere Føllesdal som 

forskningsleder i sin tid. Med filosof Tore Lindholms avgang for aldersgrensen i fjor står nå 

SMR uten fast ansatte innenfor dette feltet, noe som også er svært uheldig for 

undervisningen på vår internasjonale mastergrad. Uten lærere som kan ta fagansvaret for 

dette området svekkes kvaliteten i undervisningsopplegget. Ved opprettelsen av SFF’en blir 

stillingen frikjøpt og lønnsmidlene tilfaller grunnenheten, altså SMR. SMR ønsker derfor å 

lyse ut en førsteamanuensisstilling i filosofi (politisk filosofi, evt. rettsfilosofi) for å dekke 

nødvendige behov forskningsstrategisk og undervisningsmessig. 

 

2. SMR har det siste tiåret satset store ressurser på å bygge fagkompetanse innen områdene 

internasjonal humanitær rett (IHL) og internasjonal strafferett (ICL). Bakgrunnen er den 

utfordringen som internasjonale militære operasjoner og irregulær krigføring skaper for 

folkeretten, spesielt forholdet mellom IHL, ICL og internasjonale menneskerettigheter. Ut fra 

nasjonale behov for fagkompetanse på området har FD og UD bidratt med store beløp til 

denne satsingen. Hovedelementet har vært finansieringen av en midlertidig 

førsteamanuensisstilling i IHL siden 2005, først av FD så fra UD (i tillegg finansiering fra UD av 

ICC Legal Tools-programmet innen ICL). Forståelsen med departementene var at fakultetet 

skulle overta ansvaret for stillingen. Stillingen ble følgelig tatt inn i fakultetets stillingsplan og 

lyst ut i 2009. Gro Nystuen ble tilsatt som førsteamanuensis i mars 2010, men tiltrådte ikke 

stillingen. Hun fikk senere godkjent permisjon t.o.m. 2013, og har nylig sagt opp stillingen. 

(Gentian Zyberi ble tilsatt som vikar etter utlysning, vikariatet utløper ved årsskiftet, men vil 

bli forlenget med 6 mnd.). Det er snakk om et fagområde i sterk utvikling teoretisk og 

praktisk, og omfattet av stor interesse fra nasjonale myndigheter og sivilsamfunnet nasjonalt 



og internasjonalt. Faget er utviklet som et populært undervisningstiltak ved fakultetet og 

senteret og som ivaretas av stillingsinnehaver. Dersom stillingen tas av stillingsplanen vil det 

dessuten være uheldig for fakultetet omdømmemessig, gitt premissene som 

departementene la til grunn for sin finansiering av den midlertidige stillingen frem til 2010. 

 

På denne bakgrunn, og ut fra at SMR har en liten og sårbar stab av fast vitenskapelig ansatte, ber 

SMR om anledning til å lyse ut stillingene etter Andreas Føllesdal og Gro Nystuen. 

 

16.05.2013, 

Nils Butenschøn 


