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SAKSTITTEL: Budsjett for Norsk senter for menneskerettigheter 2014 
 
1. BUDSJETTPROSESS 
SMRs styre ble orientert om budsjettprosessen på styremøtene i september og oktober. Styret får med dette 
budsjett for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 2014 til godkjenning. 
 
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. Siste versjon følger vedlagt. SMR har hatt 
plandialogmøter med JUS- og UiO-ledelsen i løpet av september der de viktigste utfordringene for senteret ble 
drøftet. Fakultetsstyret har behandlet hovedprioriteringer for fakultetsbudsjettet og strategiske prioriteringer for 
fakultetets årsplan på fakultetsstyremøtet oktober. Fakultetets budsjett vedtas endelig på fakultetsstyremøtet 
16.12.13. 
 
For SMRs eksternfinansierte prosjekter er det i det alt vesentlige inngått langsiktige avtaler om inntektsrammer 
og budsjett. 
 
Basisvirksomheten og eksternfinansierte prosjekter er nå gjennomgått og i det alt vesentlige budsjettert ferdig. 
Endelig budsjett legges inn i fakultets budsjettverktøy innen 13.12.13. Endringer etter dette legges inn i 
prognoseverktøyet. 
 
2. OPPSUMMERING HOVEDTREKK BUDSJETT 2014-2018 
Nedenfor følger en kort redegjørelse for de viktigste budsjettmessige utfordringer i 2014 og 2014-2018. 
 
Generelt 
Utover det som er beskrevet i avsnittene nedenfor så følger budsjett 2014 i det alt vesentlige de samme trender 
som budsjett 2013. De viktigste endringer i langtidsbudsjettet inntreffer når NI skilles ut 30.06.14, når 
NORDEM skilles ut 31.12.15, og når UiOs midlertidige bevilgning tar slutt 31.12.16. De viktigste utfordringer 
er vil være å sikre ny finansiering og/eller redusere aktivitetsnivået på basisbudsjettet vesentlig i 
langtidsbudsjettets periode 2014-2018. Det er ingen kjent risiko ved øvrig eksternfinansiert prosjektaktivitet. 
 
All virksomhet: Bevilgninger og finansieringsgrunnlag 
Alle eksternfinansierte prosjekter finansieres med bevilgning fra bidragsyter eller oppdragsgiver utenfor UiO. 
Eksternfinansierte prosjekter betaler overhead (dekningsbidrag) til SMR for å dekke kostnadene knyttet til 
aktiviteten. I noen tilfeller betaler SMR tilbake en egenandel til prosjektet for å balansere inntekts- og 
kostnadssiden korrekt ihht gjeldende regler og rutiner. I all hovedsak går alle eksternfinansierte prosjekter med 
overskudd, men unntak forekommer. 
 
Basisvirksomheten finansieres med bevilgning fra fakultetet og med overskudd fra overheadinntekter av de 
eksternfinansierte prosjektene. For perioden 2014-2016 har UiO sentralt i tillegg bevilget kr 1,5 mill hvert år i 
ekstraordinær støtte til SMR ifbm utskillelsen av NI. 
 
Basis: Overføring av budsjettansvar for alle fast vitenskapelig ansatte til fakultetets stillingsplan. 
Fakultetsstyret har vedtatt at alle fast vitenskapelig ansatte i ordinære universitetsstillinger samt 
direktørstillingen fom 2014 legges inn i fakultetets stillingsplan og finansieres over fakultetets basisbudsjett. 
Med dette er ingen ordinære fast vitenskapelige stillinger lenger finansiert direkte med overheadinntekter fra 
SMR, men av fakultetets basisbudsjett. Vedlagte rapport viser basislønnsbudsjettet sortert på navn/stillinger. Se 
for øvrig vedlagt vedtatt stillingsplan for JUS pr oktober 2013. 
 



Fakultetsstyret vedtok samtidig at fakultetet vil omfordele overskudd av overheadinntekter fra SMR til 
fakultetsnivået for å finansiere denne endringen. Vedlagte notat og regneark viser beregningen av dette. 
 
Utskillelse av NI 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, og indirekte kostnader knyttet til generell drift, infrastruktur etc dekkes av basis og for 
dette betaler prosjektet overhead til basis. 
 
Det legges til grunn at alle stillinger som ble opprettet for NI-formål og som i dag finansieres av NI opphører ved 
UiO og overføres til en ny Nasjonal institusjon dersom norske myndigheter oppretter dette. De faste 
vitenskapelige stillingene (1 f.am. og 1 prof.) som tidligere ble finansiert av NI er alle overført til JUS’ 
stillingsplan og finansieres av JUS. 
 
Dersom UiO skulle tilby en avtale om samlokalisering av en ny NI eller forlenge nåværende NI vil det måtte 
lages en ny avtale som regulerer de praktiske og økonomiske forhold etter 30.06.14. 
 
Når NI skilles ut fra UiO får SMRs basisbudsjett reduserte overheadinntekter og vil samtidig måtte redusere 
kostnadsnivået. JUS har foretatt en beregning av de økonomiske konsekvenser av NI-utskillelsen – se vedlegg. 
 
Utskillelse av NORDEM etter 31.12.15 
UiO har bestemt at NORDEM skal skilles ut fra UiO 31.12.15. Det legges til grunn at alle stillinger som ble 
opprettet for NORDEM-formål og som i dag finansieres av NORDEM opphører ved UiO og overføres til en ny 
NORDEM-organisasjon. 
 
Når NORDEM skilles ut fra UiO får SMRs basisbudsjett reduserte overheadinntekter og vil samtidig måtte 
redusere kostnadsnivået. JUS har foretatt en beregning av de økonomiske konsekvenser av NORDEM-
utskillelsen – se vedlegg. 
 
MultiRights, Pluricourt, Senter for fremragende forskning 
Budsjettering av alle prosjekter knyttet til det nye senter for fremragende forskning (SFF) er ved utgangen av 
2013 overført fra SMR til den nye SFFen sammen med alle ansatte og den daglige aktivitet. SFFen er organisert 
som en egen enhet under Institutt for offentlig rett, JUS. SMR mister noen inntekter i form av 
stimuleringsmidler, og samtidig vil de generelle driftskostnader kunne reduseres noe. Det faglige samarbeidet 
mellom forskere på SMR og SFFen vil fortsette som før. 
 
Langtidsbudsjett 2014-2018: Prosjekter  
Alle prosjekter er budsjettert basert på informasjon pr primo desember 2013 mht varighet, omfang etc. I tillegg 
er det budsjettert med en forsiktig antatt tilvekst av annen eksternfinansiert virksomhet tilsvarende 3 nye årsverk, 
men med et meget lavt anslag av overheadinntekter for ikke å blåse opp budsjettet. 
 
SMRs største prosjektvirksomhet utgjøres av en avtale med Utenriksdepartementet og nåværende avtale gjelder 
ut 2014. Det er så langt enighet mellom UD og SMR om å inngå en avtale for en ny 3-årig periode 2015-2017 og 
dette arbeidet er påbegynt høsten 2013 og ønskes sluttført så snart som mulig på nyåret. 
 
Langtidsbudsjett 2014-2018: Basis 
Ifbm årsavslutningen 2013 vil det være midler som tilhører prosjekter som avsluttes mot basisregnskapet samt 
øremerkede midler som skal videreføres på prosjekt og/eller tiltak. Det reelle basisoverskuddet for 2013 og som 
videreføres til basisbudsjettet 2014 vil først være avklart når regnskapet for 2013 er lukket og alle prosjekt- og 
øremerkede midler er gjort rede for. Dette ventes først være avklart i overgangen januar/februar 2014. 
 
Ihht prognose for 2013 er det så langt budsjettert med en utgående balanse på 3,3 mill kr. Basisbudsjettet 2014 er 
isolert sett budsjettert med overskudd på 0,9 mill kr. Samlet sett viser 2014 så langt følgelig et overskudd på 4,2 
mill kr. 
 
For 2015 er det budsjettert med overskudd 0,7 mill kr. Årene 2016-2018 er isolert sett budsjettert med 
underskudd: 2016 1,5 mill kr, 2017 2,4 mill kr og 2018 2,2 mill kr. Når hele perioden 2013-2018 sees under ett 
er det budsjettert med et underskudd på 1,2 mill kr. 
 



Det vil være avgjørende for SMR å ha økt fokus på økonomistyring i de nærmeste årene. Dersom SMR skal 
unngå at basisvirksomheten må reduseres vesentlig i de nærmeste årene vil SMR måtte sikre en stor økning av 
ekstern- og/eller basisfinansiert virksomhet framover. SMR vil i 2014 og 2015 måtte gjennomgå basisbudsjettet 
med sikte på vesentlige reduksjoner i de kommende år – både av lønns- og driftskostnader. Det er så langt ikke 
gjort noen vesentlige tilpasninger av basisbudsjettet til et slikt redusert aktivitetsnivå. Forhold som gjelder 
bemanning tar erfaringsmessig lang tid å styre i ønsket retning slik at dette arbeidet må startes i god tid slik at de 
nødvendige tilpasninger kan være gjennomført innen utgangen av 2015. Økonomiseksjonen på JUS har foretatt 
en teoretisk beregning basert på et redusert kostnadsnivå der det generelle kostnadsnivå reduseres ifht det antall 
stillingsbrøker som bortfaller. Se vedlagt. 
 
Vedtaksforslag: 
Styret vedtar det fremlagte budsjettet og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. Styret legger til 
grunn at det i årsplan 2014 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som må gjøres for 
basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettet. 
 
 


