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Referat fra styremøte ved SMR 11.04.13 kl. 1315-1515. (utkast). 
 
Tilstede: Styreleder Frederik Zimmer, Halvard Vike, Hilde Henriksen Waage, Jasna Jozelic, Kjetil Mujezinovic 
Larsen, Sevda Clark, Else McClimans, Magnus Nystrand. 
Forfall: Bjørn Engesland. 
Til stede uten stemmerett: Direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Daniel Kjelling, Lisa Kirkengen, (vara 
med møterett), Christian Boe Astrup (referent). Seksjonsleder Eirik Haakstad fra fakultetet, som også er 
referent for strategigruppen, møtte under behandlingen av sak 6/2013. 
 
DAGSORDEN 
Sak 4/2013 Referat fra forrige styremøte 
Vedtak: Utkast til referat vedtatt enstemmig. 
 
Sak 5/2013 ORIENTERINGSSAKER 
5.1: Årshjul for styret 2013 
Årshjul for styrets arbeid 2013 fulgte vedlagt sakspapirene. 
5.2: Personalendringer  
Det vises til web-oversikt. Direktøren nevnte særskilt at Kjetil Mujezinovic Larsen nå har fått opprykk til 
professor, samt at førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand nå er tiltrådt. 
5.3: Muntlige orienteringer fra direktøren 
5.4: Utskillelse av Nasjonal institusjon 
Direktør orienterte om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. 
UiOs styre vedtok 12.03.13 utskillelse av NI etter 30.06.14. Det interdepartementale utvalgets innstilling 
foreligger ved utgangen av april, og blir deretter lagt ut til høring med frist for svar før sommeren. 
5.5: Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 
NI-aktivitetsoversikt for siste periode. 
5.6. Årsplan:  
Innledning per hovedkapittel for årsplan 2013 tilsendt på forhånd.  Årsplan ferdigstilles medio april og 
ferdig versjon ettersendes til styret. 
 
DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER 
Sak 6/2013 Prinsippnotat om strategi for SMR 
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. Dekanens forslag var distribuert med innkallingen, og vil etter behandling i SMRs styre 
behandles av fakultetsstyret 22. april. Vedlagt innkalling fulgte også saksfremlegg fra direktør samt et 
budsjettinnspill fra fakultetet til UiO sentralt. 
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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. 
 
I sin innledning la direktøren vekt på de lange linjene i senterets utvikling mot en stadig sterkere integrering 
i fakultetet. Utskillelsen av NI kombinert med en normalisering av finansieringsstrukturen for SMR som 
grunnenhet (med lønnsutgiftene til faste vitenskapelig ansatte sikret over UiO-tildelingen og innlemmet i 
fakultetets stillingsplan) har vært en hovedprioritet de senere år. Det har vært en jevn dialog med 
fakultetsledelsen og UiO-ledelsen for å finne løsninger. Direktøren uttrykte tilfredshet med at 
fakultetsledelsen nå har tatt initiativ for å avklare rammene for sitt eierskap av SMR, og med innspillet til 
budsjettprosessen ved UiO sentralt for en økt grunnbevilgning. Han understrekte likevel at tidspresset i 
utarbeidelsen av notatet, primært som følge av ønsket om å koordinere det arbeidet med rekruttering av 
ny direktør, førte til en mindre inkluderende prosess enn ønskelig. Han minnet likevel om at notatet ikke er 
SMRs strategi, men gir uttrykk for fakultetets syn på SMRs videre utvikling. Ny direktør og SMRs styre må ta 
ansvaret for å utvikle senterets egen strategi innenfor disse rammene.  
 
Det påfølgende ordskiftet viste at det var bred enighet i styret om at hovedretningen i arbeidet med å 
styrke SMRs integrering i fakultetet har vært en riktig vei å gå. Samtidig ble det fra de ansattes 
representanter uttrykt klar misnøye med prosessen rundt utformingen av notatet som skal legges frem for 
fakultetsstyret.  De administrativt ansatte følte seg forbigått, ettersom de ikke har vært forespurt ved 
utarbeidelse av forslag til overordnet strategi. Etter ansattes oppfatning har det vært lite transparens i 
denne saken. Nedtoningen av anvendt virksomhet, og dennes betydning for senteret, kan innebære en 
strategisk nyorientering som etter vedtektene skulle innebære en langt bredere behandling.  
 
En rekke endringsforslag ble presentert, hvorav noen ble tatt til følge for oversendelse til fakultetet. På det 
grunnlaget sluttet styret seg enstemmig til notatet. 
 
Vedtak: Styret slutter seg til notatet med de endringer som er anført i vedlagte versjon. 
 
PERSONALSAK BEHANDLET I LUKKET MØTE 
 
Sak 7/2013 Innstilling tilsetting direktør SMR 1014-2017 
SMR har ansatt direktør, og i forbindelse med at nåværende åremål utløper ved utgangen av 2013 er det 
lyst ut nytt åremål som direktør for SMR for perioden 2014-2017, med mulighet for inntil fire års 
forlengelse.  Innstilling fra det styreoppnevnte innstillingsutvalget lå til grunn for styrets diskusjon og 
votering. Innstillingen er unntatt offentlighet ihht § 25 i Offentleglova. 
 
Styret vedtok å følge innstillingsutvalgets rangering av søkerne og fremmer innstillingen videre til 
fakultetsstyret for endelig vurdering og vedtak 22.04.13. 
 
 
 
EVENTUELT 
Ingen saker tatt opp. 
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Nils A. Butenschøn     
Direktør          

Christian Boe Astrup 
Referent 
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Vedlegg:  

Innspill fra SMRs styremøte 11.04.13 til: Prinsippnotat om 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. Strategien for SMR bør klargjøre hva slags anvendt 
menneskerettighetsarbeid utover dette som skal videreføres ved senteret. Prosjekter som har mer preg av 
administrasjon eller konsulentvirksomhet vurderes videreført eller fases ut. 

En vurdering av NORDEM-prosjektet skal påbegynnes våren 2013 fordi nåværende kontrakt går ut i 2014. 
Vurderingen bør gjennomføres i samarbeid med NORDEM og SMR, og 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. 

En ny strategi for SMR skal utvikles i 2014 under ledelse av ny direktør med medvirkning av de ansatte og 
med vedtak i SMRs styre. 

 


