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Styrking av Norsk senter for menneskerettigheter 
 

Bakgrunn 

Norsk Senter for menneskerettigheter (SMR) står foran store omstillinger.  

Nasjonal Institusjon (NI) og NORDEM skal avvikles: NI avvikles 30.juni 2014 og NORDEM 

31.desember 2015.  Eierskapet for prosjektet Multirights og den nye SFFen Pluricourts flyttes ut av 

SMR og over til Institutt for offentlig rett, og alle ansatte og all aktivitet flyttes ut fra SMR ved 

årsskiftet 2013/2014. Effektene av dette er kort oppsummert som følger: 

 Når NI avvikles mister SMR 6,8 årsverk (1 professor, 1 førsteamanuensis, 4 saksbehandlere, 

1 bibliotekar og div. vitenskapelige assistenter). JUS har overtatt finansieringsansvaret for 

de to forskerne mens de øvrige mister sine stillinger ved UiO. SMR mister 

overheadinntekter på 2,354 mill kr hvorav JUS inndrar 0,34 mill kr. 

 Når NORDEM avvikles mister SMR 7 årsverk (saksbehandlere). Alle mister sin stilling ved 

UiO. SMR mister overheadinntekter på 2,5 mill kr hvorav JUS inndrar 1,6 mill kr. 

 Når SFFen skilles ut mister SMR 5 årsverk (1 professor, 4 forskerstillinger). SMR mister 

incentivmidler på 0,7 mill kr. 

 

Til sammen mister altså SMR 4,865 mill kr i overheadinntekter hvorav JUS inndrar 1,94 mill kr i 

overheadinntekter samt 0,7 mill kr i incentivmidler. Inntektene har gått til å finansiere de øvrige 

vitenskapelige og administrative stillinger samt finansiere senterets faglige virksomhet, og etter 

utskillelsen må senteret redusere sin faglige aktivitet og driften vesentlig for oppnå budsjettbalanse 

ved årsskiftet 2015/2016. Dette selv om fakultetet har tatt over finansieringsansvaret for alle fast 

vitenskapelig ansatte ved SMR fom 2014. 

 

Samlet sett vil avviklingen av NI og NORDEM og finansieringen av faste vitenskapelige stillinger 

over fakultetets basisbudsjett innebære en «normalisering» av SMR som universitetsenhet, men vil 

svekke senterets økonomiske handlefrihet og samfunnskontakt betraktelig. SFF’en var en seier for 

fagmiljøet ved SMR, men innebærer også paradoksalt nok også en svekkelse av miljøet ved 

utflyttingen av sentrale medarbeidere. 

 

Fakultetets innspill til budsjettbehandlingen for 2014 med henvisning til NI-avviklingen var en fast 

økning av overføringene på 4 mill. kr. I sitt møte 26. juni i år bevilget universitetsstyret 1,5 mill 

kroner over tre år fra 2014, men ba samtidig rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for 

å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI. I forbindelsen med denne 

vurderingen ønsker SMR å komme med følgende innspill om fast økning av bevilgningen – utover 

de 1,5 mill kr som allerede er bevilget: 
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Ny ledelse og økt ambisjonsnivå 

1.1.2014 overtar Inga Bostad som ny direktør ved SMR og senteret ønsker å ha handlingsrom til å 

bli et ledende senter for menneskerettigheter i Europa, heve ambisjonsnivået på forskning og 

undervisning, styrke både den juridiske og den tverrfaglige kompetansen og være mer synlig innad, 

nasjonalt og internasjonalt. Overfor norske myndigheter og Utenriksdepartementet i særdeleshet 

skal SMR styrke sin posisjon som det foretrukne nasjonale/norske kompetansesenteret for 

menneskerettigheter i verden i dag. 

SMR ønsker å støtte opp under UiOs strategiske nysatsninger som Oslo School of Global 

Governance, og bidra til å styrke menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt ved UiO. 

SMR vil også, i forbindelse med nytt strategiarbeide, vurdere å styrke sin ledende rolle for å bygge 

ut phd-undervisningen i menneskerettigheter på europeisk plan, noe som vil kunne gi synergier for 

UiOs og Norges rolle som sentral og faglig forankret konfliktløser og fredsbygger. I tillegg ønsker 

SMR å sette i gang med en rekke andre nye tiltak for å styrke forskning og undervisning på 

menneskerettigheter i Norge, et behov som blir tydelig etter utskillelsen av NI, og være mer synlig 

både innad på UiO og i den norske og internasjonale offentligheten. Et forslag om å etablere et 

Scientific Advisory Board vil også legges frem til drøfting i forbindelse med det nye 

strategiarbeidet.   

 Konkrete tiltak: 

1. Styrke tverrfaglig kompetanse på menneskerettigheter innenfor filosofi, politisk teori, 

demokrati og rettsfilosofi: 1 ny stilling (førsteamanuensis) ca. kr. 1 mill. 

2. Bygge opp fremragende etter- og videreutdanningstilbud for blant annet lærere, universitets-

og høyskolelektorer og ulike profesjonsgrupper: ca kr 700.000.  

3. Synliggjøring av forskning og undervisning (bokutgivelser, internasjonale kurs og seminar, 

åpne forelesninger, nyhetsbrev m.m.): ca. 300.000. 

Totalt: 2 mill kr pr år. 

På bakgrunn av foreslåtte virksomhetsplaner vil Det juridiske fakultet og SMR spille inn til rektor 

og Universitetsstyret et behov for kr. 2 mill kr pr år. 

 


