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SAKSTITTEL: Budsjett for Norsk senter for menneskerettigheter 2014 

 

1. BUDSJETTPROSESS 

Styret orienteres med dette om plan for utarbeidelse av budsjett for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 

samt kort om noen hovedtrekk for 2014. 

 

SMR har mottatt notat om inntektsrammer og budsjettprosess 2014 fra Det juridiske fakultet (JUS) i juli og med 

reviderte versjoner av vedlegg i flere omganger i juli-september (vedlagt). Fakultetsstyret skal behandle 

hovedprioriteringer for budsjettet og strategiske prioriteringer for årsplan på fakultetsstyremøtet 21.10.13. 

Fakultetets budsjett skal ferdigstilles innen 13.12.13 og vedtas på fakultetsstyremøtet 16.12.13. 

 

SMR har dialogmøte med JUS, og JUS samt ledelsen for alle instituttene har dialogmøte med UiO i løpet av 

september. Direktøren for SMR vil fremme forslag til vedtak om budsjett for senterets aktivitet på senterets 

styremøte 30.10.13 og endelig forslag til vedtak senterets styremøte 11.12.13. 

 

Detaljbudsjettering av basis og eksterne prosjekter vil i det alt vesentlige skje i løpet av september-oktober og 

med en siste gjennomgang på instituttnivå innen medio november. 

 

Endelig budsjett legges inn i fakultets budsjettverktøy innen 13.12.13. Endringer etter dette legges inn i 

prognoseverktøyet. 

 

2. OPPSUMMERING HOVEDTREKK BUDSJETT 2014 

Overføring av budsjettansvar for alle fast vitenskapelig ansatte til fakultetets stillingsplan. 

JUS har varslet om forslag til vedtak i fakultetsstyrets møte i oktober hvor alle de fast vitenskapelig ansatte i 

ordinære stillinger samt direktørstillingen fom 2014 legges inn i fakultetets stillingsplan og finansieres over 

fakultetets basisbudsjett. Med dette vil alle ordinære fast vitenskapelige stillinger ikke lenger være finansiert med 

overheadinntekter fra SMR, men av fakultetets basisbudsjett. Dette gjør at SMRs basisbudsjett endres vesentlig 

fom 2014. 

 

Vedlagt følger en kort oversikt over hvilke personer/stillinger på basisbudsjettet som er berørt. 

 

Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter etter 30.06.14 

Som forberedelse av at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) skilles ut etter 30.06.14 er 

budsjetteringen av NIs aktivitet skilt ut fra basis og budsjettert på NIs prosjektkonto. Alle direkte kostnader 

dekkes av prosjektet fom 2013. Indirekte kostnader knyttet til generell drift, infrastruktur etc ligger fremdeles på 

basis og for dette betaler prosjektet overhead til basis. 

NI skilles ut fra UiO etter 30.06.14 og dette får følger for SMRs basisbudsjett – primært i form av at 

overheadinntektene til senteret reduseres. Det legges til grunn at alle stillinger som utfører ordinært NI-arbeid 

opphører ved UiO og overføres til en ny Nasjonal institusjon. Ytterligere legges det til grunn at de stillingene 

som utfører ordinære UiO-oppgaver (1 f.am. og 1 prof.) er lagt inn i JUS’ stillingsplan og finansieres av JUS, og 

at andre stillinger/personer opphører/slutter. 

Dersom UiO skulle tilby en avtale om samlokalisering av en ny Nasjonal institusjon ved SMR vil det måtte lages 

en avtale som regulerer de praktiske og økonomiske forhold. JUS kostnadsberegner de økonomiske 

konsekvenser og dette innarbeides i budsjettet. 

 

Generelt 

Utover de to ovenstående avsnitt følger budsjett 2014 i all hovedsak samme trender som budsjett 2013.  

 

3. VEDLEGG: 



1. Notat fra JUS om inntektsrammer og budsjettprosess 2014 

2. Personaloversikt basis.  

3. JUS budsjettfordelingsmodell: 

https://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/fordeling/intern-fordelingsmodell/index.html 

 

VEDLEGG 1 

PERSONALOVERSIKT OG FINANSIERINGSGRUNNLAG FOR BASIS 2014 

ANSLAG PR PRIMO SEPTEMBER 2013 

 

VITENSKAPELIGE STILLINGER 

FAST VITENSKAPELIGE STILLINGER 

Andreassen: Finansiert av NI tom 2012. Finansiert med OH-inntekter fra SMR basis fom 2013. Foreslått lagt inn 

i JUS stillingsplan og finansiert av JUS basis fom 2014. 

Blaker: Finansiert av JUS basis. 

Føllesdal: 100% permisjon fom 2014. Finansieres med OH-inntekter fra basis. Stilling ledig. Søkt JUS om å få 

tilsette i ny, fast stilling (ikke avklart). 

Helgesen: Finansiert av NI tom 2012. Finansiert av JUS basis fom 2013. 

Larsen: Finansiert av JUS basis fom 2011. 

Lundberg: Finansiert med OH-inntekter fra SMR basis. Foreslått lagt inn i JUS stillingsplan og finansiert av JUS 

basis fom 2014. 

Nystuen: Finansiert av JUS basis. Permisjon tom 2013. Se om Zyebri nedenfor. 

Zyberi: Vikar i Nystuens humanitærrettstilling tom 30.06.14. Søkt JUS om å få videreføre stillingen (ikke 

avklart). 

Tronvoll: Permisjon ut 2013. Finansiert med OH-inntekter fra basis. Legges inn i JUS stillingsplan dersom han 

kommer tilbake og hvis ikke opphører stillingen. Se om Ekern nedenfor. 

Ekern: Vikar i Tronvolls stilling. Dersom Tronvoll kommer tilbake 2014 overtar JUS finansieringen av Ekerns 

stilling over JUS stillingsplan. 

Direktør: Finansiert 50% av JUS og 50% med OH-inntekter fra SMR basis. Ny direktør fom 2014 og 

Butenschøn går tilbake til sin faste professorstilling. Foreslått lagt inn 100% i JUS stillingsplan og finansiert av 

JUS fom 2014. 

Butenschøn: Finansiert med OH-inntekter fra basis. Stilling ledig 2011-2013. Foreslått lagt inn i JUS 

stillingsplan og finansiert av JUS basis fom 2014. 

 

MIDLERTIDIGE VITENSKAPELIGE STILLINGER (STIPENDIATER) 

Alle stipendiatstillingene er fullfinansiert av JUS/UiO og evt nye tildelte stillinger vil komme ifbm årlige 

utlysningsprosesser på JUS/UiO. Borges. Clarke. Langford (sluttføringsstipend?). Nicholson. 

 

ADMINISTRATIVE STILLINGER 

Astrup: Forskningsadministrasjon og formidling 100% stilling. (NI-oppgaver og lønnsmidler tilsvarende 50% 

stilling tilbakeført til NI). 

Borse (ny medarbeider er under rekrutering): Førstelinje, resepsjon 100% stilling. 

Jozelic: Personalrådgiver 100% stilling. 

Kjelling: Kontorsjef 100% stilling. 

Kristiansen: IT-ansvarlig 100% stilling. 

Fuglestvedt: Bibliotekleder 100% stilling. 

Herkenhoff: Bibliotekar 100% stilling (NI-tilsatt, stilling opphører ifbm NI-utskillelsen etter 30.06.14).  

 

NOTE: 

Alle ansatte knyttet til Multirights, Pluricourts og SFFen vil fom 2014 vil på alle måter være organisert og 

lokalisert som en egen enhet på JUS – utenfor SMR. 


