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Biblioteket ved SMR etter utskillelsen av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 30.06.13 

 

Når UiO fra 30.06.14 ikke lenger har mandat å være NI avsluttes alle tilsettingsforhold knyttet til NI-mandatet og 

finansieringen opphører. Norske myndigheter vil måtte opprette en evt ny NI-organisasjon utenfor UiO dersom NI-

oppgaver skal videreføres. 

 

SMR fikk som følge av NI-mandatet tilført en ny, fast bibliotekarstilling. Når NI skilles ut faller oppgaven bort, 

finansieringen faller bort, og bibliotekstillingen bortfaller ved SMR. Nåværende stillingsinnehaver kartlegges nå for evt 

annet passende arbeid ved UiO. Dersom det blir tale om en virksomhetsoverdragelse vil dagens ansatte evt kunne ha 

rettigheter til stilling ved en ny NI og dette vil i så fall være noe som norske myndigheter vil måtte ta stilling til - ikke 

UiO. UiO har forpliktet seg til å legge til rette for en god personalbehandling i så tilfelle. 

 

Dette betyr at fom 01.07.14 har SMRs bibliotek redusert bemanning fra to til en bibliotekar fordi oppgave og 

finansiering til NI har opphørt. Med andre ord en halvering av bemanningen og tilbake til den opprinnelige 

bibliotekbemanningen SMR hadde før SMR ble NI. I tillegg til at bibliotekarstillingen bortfaller reduseres også 

overheadinntektene med ca 2 mill kr. Dette vil føre til at også driften av SMR - og biblioteket - vil måtte reduseres 

tilsvarende. 

 

Dette vil måtte få konsekvenser for hvilke oppgaver og hvilket ansvar biblioteket kan ha i fortsettelsen. Det som er klart 

allerede på nåværende tidspunkt er at SMRs gjenværende bibliotekar etter NI-utskillelsen vil betjene ca. 26*) 

vitenskapelig ansatte. Dette er et rimelig forholdstall sett i lys av at de øvrige instituttbibliotekene ved Juridisk fakultet 

har et  forholdstall på 1 bibliotekar pr.  24-38 vitenskapelig ansatte (basert på ansattlister på web ultimo nov 2013). 

SMRs prosjekter og programmer bruker i mindre grad biblioteket og disse ansatte er følgelig holdt utenfor. Den 

reduserte bemanningen bør følgelig kunne være en realistisk bibliotekbemanning etter NI-utskillelsen, evt med 

periodisk/deltids støtte til mulige prosjekter eller andre midlertidige behov som kunne bli aktuelle ved en senere 

anledning. 

 

I perioden før SMR fikk NI-mandat, og etter at NI er skilt ut, vil det være SMR som dekker alle kostnader knyttet til 

biblioteket. Unntatt er tilgang til databaser og elektroniske tidsskrifter, som dekkes av henholdsvis 

Universitetsbiblioteket ved UiO  og Juridisk bibliotek.  På tross av dette har SMR allikevel økt bibliotekets 

innkjøpsbudsjetter. 

 

SMR igangsetter pr desember 2013 en utredning av hvilke praktiske konsekvenser reduksjonen av biblioteket etter NI-

utskillelsen vil få - både for SMRs ansatte og SMRs studenter og for øvrige brukere. I tillegg vil vi vurdere framtidig 

organisering av SMRs bibliotek sett i sammenheng med Universitetsbibliotekets avdeling på JUS. Det tas sikte på at en 

slik utredning er klar i løpet av første tertial 2014. 

 

*) Ekskl. 7 forskere tilknyttet Pluricourts, som flytter ut etter 1.1.14 
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