
 

Regler for organisering og styring av Senter for ekstremismeforskning: 

høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) 

ved Institutt for statsvitenskap  

Vedtatt av instituttstyret 19.01.2016 

 

Dette reglementet gjelder for organiseringen og styringen av Senter for ekstremismeforskning: 

høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) ved Institutt for statsvitenskap 

(ISV). Senteret er finansiert av Norges forskningsråd innenfor SAMRISK-programmet, 

gjennom en øremerket bevilgning med spesielle føringer. Senteret skal være tverrfaglig og 

forankret i samfunnsvitenskap og humaniora. En vesentlig del av aktiviteten skal 

samlokaliseres, og senteret skal framstå som et fysisk senter med en tydelig administrativt 

ansvarlig institusjon.   

 

1. Virkeperiode 

a. Senteret opprettes med en virkeperiode på fem år, med forventet forlengelse i 

ytterligere fem år, avhengig av videre finansiering fra Forskningsrådet.  

b. Forlengelse baseres på en evaluering av senterets virksomhet i regi av 

Forskningsrådet. 

c. Styret ved ISV vedtar hvorvidt senterets virksomhet skal forlenges utover tiårs-

perioden (5+5), og hvordan virksomheten i så tilfelle skal organiseres.  

 

2. Organisasjonstilknytning 

a. Institutt for statsvitenskap er vertsinstitutt og har hovedansvar for 

virksomheten ved senteret.  

b. Alt fast vitenskapelig og administrativt personell involvert i senteret skal være 

tilsatt ved og lønnet fra sine respektive enheter. Personalansvaret for den 

enkelte medarbeider ligger på moderinstituttet/enheten. 

c. Enhetene som deltar i senteret plikter å bidra til at senteret oppfyller sine mål 

og profileres som en faglig fellessatsing. 

 

3. Økonomi 

a. Senterets virksomhet fullfinansieres gjennom eksterne bevilgninger. 

b. Senterets virksomhet skal være totalbudsjettert ved opprettelsen. Det skal 

inngås avtaler med de samarbeidende partene om ansvar for økonomiske 

forhold. Fordeling av inntekter skal avtales på forhånd. 

 

4. Styrende organer 

a. Senteret er underlagt vertsinstituttets styre. 

 



5. Senterleder 

a. Senteret ledes av en senterleder som tilsettes av universitetsstyrets 

tilsettingsutvalg, etter forslag fra instituttstyret, i fast stilling som professor ved 

ISV med ansvar for å lede C-REX i senterets virkeperiode.  

b. Senterleder rapporterer til instituttleder. 

c. Senterleder har ansvaret for senterets drift og virksomhet innenfor de rammer 

som er gitt av leder og styre ved Institutt for statsvitenskap og fakultetets 

generelle føringer.  

d. Senterleder skal være en pådriver for eksisterende aktivitet og en aktiv initiator 

av ny aktivitet, herunder søke om ytterligere ekstern finansiering gjennom for 

eksempel Horizon 2020. 

e. Senterleder skal representere senteret nasjonalt og internasjonalt og bidra til at 

senteret og UiOs virksomhet innen fagområdet profileres. 

 

6. Styrende organers og senterleders ansvarsområder 

a. Vertsinstituttets styre har ansvaret for: 

i. Årsplan og budsjett 

ii. Tilsetting tilknyttet senteret i midlertidige vitenskapelige stillinger og 

innstilling til faste vitenskapelige stillinger ved instituttet. 

b. Senterleder har ansvar for forvaltning av de bevilgninger som stilles til 

rådighet for senterets aktiviteter. 

c. Senterleder har det faglige ansvaret for senterets virksomhet. 

d. Senterleder kan knytte til seg et faglig råd til støtte for sin utøvelse av det 

faglige ansvaret for senteret. 

e. Senterleder har i samspill med vertsinstituttet ansvar for at senterets 

virksomhet er godt forankret ved de deltakende enheter og ved fakultetet. 

 

7. Infrastruktur og administrative støttetjenester 

a. Det samfunnsvitenskapelige fakultet stiller lokaler til rådighet for senteret. 

b. Senteret samlokaliseres med Institutt for statsvitenskap. 

c. Senteret skal ha en administrativ leder som har overordnet ansvar for løpende 

forvaltningsoppgaver. Dette inkluderer 

i.Økonomi og forvaltning av prosjektene 

ii. Personaladministrasjon knyttet til midlertidig tilsatte som er finansiert 

av prosjektene 

iii. Utarbeidelse av forslag til kontrakter og avtaler knyttet til prosjektene 

d. Senterets administrative leder inngår i vertsinstituttets administrative stab. 

Kontorsjef ved instituttet har personalansvaret for senterets administrative 

leder. 

e. Øvrige administrative støttefunksjoner innen IT, økonomi, personal og arkiv 

leveres av fakultetet etter gjeldende modell.  

 

8. Undervisning 

a. Senteret er et forskningssenter, uten krav om undervisningsportefølje.  



b. Senterets medarbeidere oppfordres til å ta aktiv del i undervisningen på 

relevante områder ved grunnenhetene ved UiO og ved samarbeidende partnere, 

herunder ved Politihøgskolen. 

c. Det opprettes ikke egne emnekoder for senteret. 

d. Programrådet ved ISV vedtar emnebeskrivelser og pensum for alle emner ved 

instituttet, inkludert eventuelle emner med tilknytning til senterets 

forskningsvirksomhet. 

 

9. Avvikling 

a. Satsingen fra Regjeringen gjelder for ti år. Forskningsrådet har utlyst midler 

for fem år, med mulig forlengelse i nye fem år. UiO legger til grunn at senteret 

skal bestå i ti år. 

b. Instituttstyret kan videreføre senteret utover ti år dersom det er økonomisk og 

faglig grunnlag for en slik videreføring. 

c. Dersom senteret avvikles og senterleder og/eller nestleder ønsker å videreføre 

egen, pågående forskning vil ISV organisere dette innenfor instituttets egne 

ordinære rammer. 

d. Dersom senteret har eksternfinansierte prosjekter som løper utover 

tiårsperioden vil disse bli overtatt og fulgt opp innenfor ISVs ordinære styring 

av eksternfinansiert forskningsvirksomhet. 

 

 

 


