
Kopi av utsnitt fra saksdokument om budsjett 2014 fra Fakultetsledelsen til 

Fakultetsstyrets møte 31.10.13 som berører SMR: 

 

3. STYRKING AV SMR  

I forbindelse med at Nasjonal Institusjon (NI) og Nordem avvikles er det behov for å styrke 

grunnvirksomheten ved SMR. NI avvikles 30.juni 2014 og Nordem 31.desember 2015. 

Fakultetsstyret behandlet «Overordnet strategi for Norsk senter for menneskerettigheter», 

22.april 2013 og fattet følgende vedtak: «Fakultetsstyret slutter seg til utviklingen av en 

overordnet strategi for SMR slik den presenteres i prinsippnotatet for ny strategi.» 

a) Økt grunnbemanning:  

Til styrking av SMR foreslås det 1 ny vitenskapelig stilling med utlysning i 2014 og 

tiltredelse i 2015. 

b) Overføring av ansvar for 3,5 vitenskapelige stillinger til basismidler:  

Det foreslås at 3,5 vitenskapelige stillinger legges inn i SMRs basisbevilgning, slik at disse 

blir behandlet likt med fakultetets øvrige institutters vitenskapelige stillinger. Kostnadene 

dekkes av midlertidig tildeling på 1,5 mill kr i perioden 2014 til 2016, jfr. Vedlegg 1; og 

gjennom overheadmidler fra SMRs prosjektportefølje. Forslaget har ingen realøkonomisk 

effekt for fakultetet eller SMR, gitt at aktiviteten opprettholdes. Ved en eventuell nedgang i 

overheadinntektene må SMR vurdere omfanget av sine aktiviteter.  

Fakultetet ba UiO om en varig styrking på 4 mill. kr årlig, og i tillegg til de nevnte 1,5 mill kr 

over tre år, vedtok universitetsstyret 17. juni 2013: «Universitetsstyret ber rektor komme 

tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse 

med utskillelsen av NI». 

 

Kopi av utsnitt fra saksdokument fra Universitetsledelsen til JUS om budsjett 2014 som 

berører SMR: 

Det er lagt inn 1,5 mill kroner i 2014 i forbindelse med utksillelse av nasjonal institusjon (NI) 

ved Senter for menneskerettigheter (SMR). Satsingen gjelder i 3 år. Universitetsstyret har 

bedt rektor komme tilbake med en vurdering av behovet fro å styrke SMR sin økonomiske 

ramme i forbindelse med utskillelse av NI. Denne vurderingen vil bli foretatt høsten 2013. 


