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Utlysning av rettsvitenskapelig stilling ved SMR. 

Førsteamanuensis Gro Nystuen har sagt opp sin stilling ved SMR. I fakultetets plan for utlysninger av faste 

vitenskapelige stillinger er det ført opp en utlysning ved SMR i 2014 med tilsetting 2015. Direktøren går inn 

for at den nye stillingen lyses ut innenfor det samme fagområdet som Nystuen dekket, det vil si 

internasjonal humanitær rett (IHL).  

SMR ønsket i utgangspunktet at det skulle gis anledning til utlysning av to stillinger. Bakgrunnen for dette er 

at professor Andreas Føllesdal har fått permisjon i ti år for å lede SFF’en PluriCourt. I slike tilfeller vil man 

normalt kunne lyse ut en slik stilling. Føllesdals fagområde er filosofi/politisk teori. Dette er et av de 

sentrale fagområdene som bør være ivaretatt av en fast vitenskapelig ansatt for å sikre senterets karakter 

som en flerfaglig enhet ved UiO. Vi bør derfor fortsatt satse på å få lyst ut denne stillingen så snart som 

mulig. 

Når jeg likevel foreslår utlysning innenfor et rettsvitenskapelig område er det ut fra følgende hensyn: Før 

Nystuen ble ansatt i fast stilling var hun ansatt i en midlertidig førsteamanuensisstilling ved SMR i inntil fire 

år finansiert først av Forsvarsdepartementet, deretter av Utenriksdepartementet. Dette var i tråd med 

SMRs strategi om å bygge opp dette fagområdet om nødvendig med eksterne midler, gitt 

humanitærrettens økende betydning for menneskerettighetsforskningen samt at det i Norge ikke finnes 

vitenskapelig stillingsdekning på området.  UD gjorde sin finansiering betinget av at fakultetet deretter ville 

overta finansieringen av en stilling i IHL. På det grunnlaget lyste fakultetet ut stillingen i 2009. 

Førsteamanuensis Gentian Zyberi er ansatt som vikar i stillingen siden 15.08.12-31.07.14. 

Det har vært reist tvil om hvor bindende denne betingelsen fra UD er i dagens situasjon. Jeg mener at det i 

det minste ligger en moralsk forpliktelse til å videreføre stillingen. Men viktigere enn dette er at fagområdet 

ikke er blitt mindre viktig i dag og at SMR fortsatt ser det som viktig å ivareta den kompetansen som har 

blitt bygget opp. Dessuten vil det nå kunne være flere aktuelle kandidater til stillingen (da Nystuen søkte 

stillingen var det ingen reelle konkurrenter). Generalsekretæren i Norges Røde Kors har i brev til fakultetet 

sterkt oppfordret om at stillingen blir videreført. 

Til dette kommer at det er lettere å argumentere for en rettsvitenskapelig stilling når Juridisk fakultet skal 

gjøre sine fordelinger mellom grunnenhetene ved fakultetet. Prioriteringen må også ses i lys av signalene 

fra UiO sentralt om en styrking av SMR som en tverrfaglig enhet. I den grad dette gir uttelling i form av økte 
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ressurser bør det være naturlig å prioritere utlysning av en stilling innenfor filosofi/politisk teori. Bidrag fra 

UiO sentralt bør nettopp kunne gå til styrking av de ikke-juridiske fagene.  

Det har også vært reist spørsmål om vi innenfor rettsvitenskapen skulle prioritere kompetanse på EMK og 

nasjonal rett. Jeg mener at dette feltet ble styrket med tilsettingen av Vibeke Blaker Strand. Kjetil Larsen 

har dessuten indikert at han i sterkere grad vil kunne prioritere dette fagfeltet dersom vi får en fast stilling 

innenfor IHL.  

 

Nils Butenschøn 

 

 

 

 

 


