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Økonomiske konsekvenser av utskillelsen av Nasjonal institusjon. Behandlingen i UiOs styre. 
 
 
Forslag til UiOs Årsplan 2014-2016 ble behandlet i Universitetsstyret 17. juni 2013. 
Under punktet «Prioritering midlertidige satsinger» ble det foreslått: 
 

• JUR – utskillelse av nasjonal institusjon ved SMR (1,5 mill i 3 år). 

 

Etter forslag fra styrerepresentant Hanne Haavind ble forslaget avvist. Styret vedtok følgende: 

 Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin 

økonomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI. 

Forslaget til vedtak var opplagt en skuffelse gitt den omfattende prosessen med UiO-ledelsen om dette 

spørsmålet siden 2010 med rektors klare signaler om at SMR ikke skal komme svekket ut etter utskillelsen.  

 

I sitt innspill til årsplanen hadde Juridisk fakultet foreslått en økt fast tildeling på 4 mill kr som 

førsteprioritet, subsidiært 4 mill kr i tre år som en avviklingskompensasjon.  Forslaget til vedtak fra 

sentraladministrasjonen er svært langt fra dette.  

 

Inntektstapet som følge av utskillelsen av NI slår inn med 50 % i 2014, 100 % fra 2015. En så lav midlertidig 

bevilgning som foreslås (1,5 mill i tre år) vil kunne føre til inndragninger av stillinger på SMR ved 

avgang/ledighet (eller annen reduksjon av virksomheten).  

 

En varig økt tildeling er derfor av avgjørende betydning. Et mulig kompromiss vil være å foreslå en økning 

for 2014 på 1,5 mill. med økning til 3 mill. fast fra og med 2015.  

 

Det må minnes om at fagmiljøet ved SMR var utgangspunktet for tildelingen av SFF (PluriCourts). Vår 

forskningsleder Andreas Føllesdal er leder av SFF'en og forsvinner fra oss i ti år. Normalt vil en grunnenhet 

da få anledning til å lyse ut stillingen på fast basis. Med så svak kompensasjon som det ble lagt opp til i 

styrevedtaket er det reell fare for at JUS ikke vil gi oss anledning til å lyse ut stillingen etter Føllesdal, hvilket 

betyr en klar svekkelse av vårt fagmiljø. 

Direktøren anbefaler at styret gir styreleder og direktør fullmakt til å følge opp denne saken med 

fakultetsledelsen med sikte på et endelig vedtak mer i overensstemmelse med fakultetets førsteprioritet. 
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Forslag til vedtak: Styret ber styreleder og direktør om å følge saken opp med fakultetsledelsen med sikte 

på en tildeling mer i overensstemmelse med fakultetets førsteprioritet. 

 

 

 

 

 

 


