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1. Orienteringssaker 

a. Nye rådsmedlemmer  

Juristenes studentutvalg (JSU) skal utpeke to studentrepresentanter til IORs 

instituttråd for høstsemesteret 2015. Vi har ikke fått navn på disse ennå. 

Alle de sittende rådsmedlemmene, unntatt instituttleder og nestleder, avslutter sine 

valgperioder 31.12.2015. Valg av nye medlemmer ble gjennomført i august-september 

2015. Nominasjonskomiteens forslag var eneste forslag, også etter forlenget 

forslagsfrist. Komiteens forslag ble dermed vedtatt etter fakultetets tradisjon for 

forenklet valgprosedyre. Følgende personer går inn i instituttrådet fra og med 1.1.2016, i 

tillegg til instituttleder, nestleder, og to studentrepresentanter oppnevnt av JSU: 

Fast vitenskapelig ansatte (funksjonsperiode 2016-2019): 
Professor Benedikte M. Høgberg 
Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen 
Førsteamanuensis Ingunn Ikdahl 
Vara: 
1. Professor Sverre Blandhol 
2. Førsteamanuensis Johan Boucht 
3. Professor Morten Kjelland 

 
Midlertidig ansatte (funksjonsperiode 2016-2017) 

Stipendiat Aled Dilwyn Fisher 
Stipendiat Anders Narvestad 
Vara: 
1. Stipendiat Anne Kjersti Befring 
2. Stipendiat Henriette Tøssebro 

 
Teknisk-administrativt ansatte (funksjonsperiode 2016-2019) 

Seniorkonsulent Hanna Karv  
Seniorkonsulent Elise K. Frøjd 
Vara: 
1. Overingeniør Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi 
2. Førstekonsulent Margrethe Østbø 
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b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Det tas i utgangspunktet sikte på at å holde to rådsmøter per år. Neste møte bør holdes i 

mars 2016, etter at regnskapet for 2015 er avsluttet.  

c. HMS. 

Representanter fra universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim har 

sammen med en gruppe forskere fra Universitetene i Oslo og Trondheim, utviklet et 

nytt forskningsbasert verktøy for arbeidsmiljøundersøkelser innen universitets- og 

høgskolesektoren, ARK. Alle enheter ved UiO skal i 2015 gjennomføre en felles 

arbeidsmiljøundersøkelse ved bruk av dette verktøyet. 3. november holdes en utvidet 

instituttlunsj (kl 10-13) om ARK. Avdelingsleder Guro Frostestad orienterer.  

Eiendomsavdelingen arbeider med et prosjekt for å forbedre tilgang for 

bevegelseshemmede til DB, herunder et bedre system for heistilgang og utbedring av 

handicaptoalettet i 2.etasje. Prosjektet har foreløpig ikke fått midler fra UiO. 

Temperaturregulering er fortsatt en utfordring, særlig i Domus Nova. Dette følges nå 

opp med Eiendomsavdelingen etter gjennomført vernerunde for 2015.  

Det har vært enkelte tyverier. Sakene henlegges rutinemessig av politiet. 

d. Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte  

Froukje Maria Platjouw forsvarte 17. april avhandlingen «Environmental Law and the 

Ecosystem Approach – The need for Consistency and Coherence in Environmental Law 

for the Maintenance of Ecosystem Integrity» for graden ph.d.   

Maria Astrup Hjort forsvarte 6. mai avhandlingen «Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig 

om digitale bevis» for graden ph.d.   

Nino Tsereteli forsvarte 26. juni avhandlingen “Legal Validity and Legitimacy of the 

Pilot Judgement Procedure of the European Court of Human Rights” for graden ph.d.   

e. Bedømmelser  

Ragnar Nordeide har mottatt positiv bedømmelse. Han forsvarer 6. november 

avhandlingen «The interaction between the European Convention on Human Rights 

(ECHR) and other international law. What role for a purposive conception of the 

ECHR?» for graden ph.d. 

Tone Linn Wærstad har mottatt positiv bedømmelse. Hun forsvarer 9. november 

avhandlingen «Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. 

Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic 

Law, Private International law and Human Rights Law» for graden ph.d. 
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Thomas Horn har mottatt positiv bedømmelse. Han forsvarer 27. november 

avhandlingen «Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse. Rettspolitiske 

vurderinger» for graden ph.d.  

Morten Holmboe leverte 24. juni avhandlingen «Fengsel eller frihet. Om teori og 

praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere 

reaksjoner» til bedømmelse for graden ph.d. Komiteen som er oppnevnt består av 

professor emeritus Jon T. Johnsen (leder), tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward, 

og professor Thomas Elholm (Syddansk Universitet).  

f. Neste disputasmarkering og instituttets praksis for markeringer 

Felles intern markering av høstsemesterets disputaser holdes på instituttlunsjen 8.12. 

g. Om tilsetting av 1-3 ledige førsteamanuensisstillinger ved IOR  

Instituttet mottok 18 søknader (9 kvinner og 9 menn). 2 av søknadene ble senere 

trukket. Professor Dag Michalsen ledet bedømmelseskomiteen, som for øvrig bestod av: 

professor Jørn Jacobsen, UiB, professor Ellen Margrete Basse, Aarhus, professor 

Henrik Palmer Olsen, København, og professor Inger Österdahl, Uppsala. Komiteen 

leverte sin innstilling rett etter påske 2015. 7 søkere var rangert (en av disse trakk siden 

sin søknad). Fakultetet oppnevnte deretter en egen komite ledet av Inge Lorange Backer 

for å vurdere de rangerte søkernes forutsetninger for å undervise i obligatoriske fag på 

masterstudiet i rettsvitenskap. Instituttleder Ulf Stridbeck gjennomførte intervjuer med 

de 6 aktuelle rangerte søkerne i juni, og han avga sin innstilling 21. juni. Det ble levert 

en klage på saksbehandlingen; klagen ble avvist av UiOs sentrale tilsettingsutvalg 8. 

september. Innstillingen ble behandlet av fakultetets tilsettingsutvalg 9. september, og 

ITU sluttet seg til instituttleders innstilling. 

Malcom Langford, Anders Løvlie og Synnøve Ugelvik har fått tilbud om de ledige 

stillingene, og alle har indikert at de planlegger å takke ja. Tiltredelse planlegges hhv. 

15.1.2016 (Ugelvik), 1.2.2016 (Langford), og 1.12.2016 (Løvlie). 

h. Personal – oppdateringer om faste og langvarige tilsettinger 

Henriette Tøssebro tiltrådte 6.7 som stipendiat for 4 år med undervisningsplikt. 

Johan V. Wibye tiltrådte 17.8 som stipendiat for 4 år med undervisningsplikt. 

Gunnhild S. Solli tiltrådte 22.9 som stipendiat for 4 år med undervisningsplikt. 

PluriCourts har utlyst et 1404 - professorat innen statsvitenskap for 5 år med mulighet 

for forlengelse i 5 nye år. Daniel Naurin har takket ja til tilbud om å starte 1.1.2016. 

Arvid Aage Skaar tilbys stilling som professor i skatterett ved IOR fra 2016. 
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i. Castbergseminaret 2015 

Årets minnearrangement for Frede Castberg ble gjennomført som et seminar med en 

etterfølgende uformell tapasmiddag, i stedet for en gjesteforelesning og formell middag 

som tidligere. Med 41 påmeldte deltagere ble deltagelsen nesten doblet (har ligget på ca 

25 de siste årene). Instituttledelsen er tilfreds med den nye modellen for arrangementet. 

j. Status for drift av et senter for fremragende forskning ved IOR  

PluriCourts-senteret ble etablert 1.4.2013, med professor Andreas Føllesdal som 

senterleder og professor Geir Ulfstein som nestleder. Senteret har fra høsten 2015 

tilholdssted i 5. etasje i Domus Nova. Lokalene i Domus Nova ble i løpet av 

vår/sommer/høst 2014 tilpasset behovene til senteret.  Senteret er nå i full drift. Geir 

Ulfstein vil i perioden 1.4.2015-31.3.2018 fungere som senterleder. Andreas Føllesdal vil 

i denne perioden fungere som nestleder. Senteret har en foreløpig bevilgning for 5 år, 

med mulighet for forlengelse med 5 nye år under forutsetning av positiv konklusjon på 

en midtveisevaluering. Midtveisevalueringen starter høsten 2016, etter 3,5 års drift.  

Fakultetsledelsen vurderer for tiden et rekrutteringssamarbeid med PluriCourts om to 

faste vitenskapelige stillinger; saken er under utredning. 

k. Mulig ny arealløsning for Det juridiske fakultet i Kristian Augusts gate 

(Domus Tullin)  

Reguleringsprosessen er forsinket som følge av bl.a. innsigelser fra Riksantikvaren. 

Entra reviderer derfor nå sitt forslag til ny reguleringsplan for Kristian August-kvartalet. 

Nytt reguleringsforslag leveres til kommunen i november, slik at den politiske 

behandlingen tidligst kan skje i februar 2016. Tidligste teoretisk mulige innflyttingsdato 

i nybygg er per nå i forkant av høstsemesteret 2019. Kontorsjef orienterer i møtet. 

l. Økte satser for faglige reiser  

Instituttleder har besluttet å øke instituttets interne makssatser for tildeling av tilskudd 

til faglige reiser.  Tilskuddet for den enkelte reise kan heretter ikke overskride: 

 Kr. 10 000 (tidligere kr 8 800) til reiser til de nordiske land unntatt Island. 

 Kr. 15 000 (tidl. Kr 12 100) til reiser til andre europeiske land, herunder Island. 

 Kr. 25 000 (tidl. kr 15 400) til reiser til land utenfor Europa. 

 Retningslinjer for tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser finnes på IORs nettsted. 

 

m. Billedgalleriet i DB 

Det er gjennomført portrettfotografering av de aller fleste tidligere og nåværende 

professorer ved IOR. Innramming av de nyeste bildene bestilles så snart vi får dem fra 

fotografen (Terje Heistad i Millimeter Press). Instituttet har fått tillatelse til å bruke 

bildene til andre formål, herunder bruk som pressefoto o.l., forutsatt at fotografen 

krediteres.   

http://www.jus.uio.no/ior/for-ansatte/ansettelsesforhold/retningslinjer/tilskudd_vitenskapelige_og_faglige_reiser.html
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2. Diskusjonssaker 

a. Faglige prioriteringer: «Rødlisten» og IORs rekrutteringsstrategi  

Instituttets gjeldende rekrutteringsstrategi vedtatt i 2009: 
www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/instituttradet/dokumenter/20090309-rekrutteringsstrategi-IOR.pdf   

Rekrutteringsstrategien legger opp til mest mulig åpne utlysninger, men åpner for 

andre løsninger på sikt ved behov. I konklusjonen heter det: «Det lyses ut to til tre 

stillinger i offentligrettslige fag sent i 2009 eller tidlig i 2010. […] I lys av det som er sagt 

ovenfor om behovet for å dekke opp ulike fag, vurderes det etter ansettelsene i disse stillingene 

om det er behov for mer avgrensede utlysninger og i tilfelle innenfor hvilke fagområder.» 

Utlysningene i perioden 2009-2015 har vært helt åpne, bortsett fra en avgrensning til 

instituttets fagkrets. Dette har langt på vei vært vellykket. Instituttet har fått dekket 

viktige undervisningsbehov gjennom de tilsettingene som er gjort.  Likevel er det slik at 

ikke alle fakultetets og instituttets behov har blitt dekket. Gjentatte utlysninger på 

førsteamanuensisnivå har for eksempel ikke gitt noen tilsetting av en forsker med 

allmenn forvaltningsrett som primært fagfelt. Vi fikk heller ikke noen tilsettinger i 

skatterett før det ble lyst ut en egen stilling i faget.  

Siden 2009 har det også skjedd store endringer i rammebetingelsene til Det juridiske 

fakultet, som følge av at NOKUT-evalueringen av rettsstudiet var meget kritisk til bl.a. 

det dårlige lærer-student-forholdstallet ved fakultetet/studiet. Fakultetet inngikk i 

etterkant av dette en avtale med universitetsledelsen om å redusere studenttallet, uten 

tilsvarende tap i finansiering. Avtalen binder oss til å prioritere studiekvalitet på 

rettsstudiet, slik at instituttene i sine tilsettingsprosesser nå må legge enda sterkere vekt 

på søkernes muligheter for å gjennomføre obligatorisk undervisning på rettsstudiet.  

Fakultetsledelsen har i 2015 utarbeidet en liste over fag med spesielle 

rekrutteringsutfordringer («Rødlisten»). Innen IORs fagkrets er det fire fagområder på 

listen: forvaltningsrett, rettshistorie, sivilprosess og straffeprosess (andre fag inkludert 

på listen er: statisk tingsrett, dynamisk tingsrett/tredjemannsvern, arve- og familierett). 

Rødlisten har allerede blitt tatt i bruk ifm. utlysninger av stipendiatstillinger på 

fakultetsnivå, og for postdoktorstillinger som er under utlysning på fakultetsnivå. Det 

ligger an til at rødlisten blir førende også for utlysninger av faste stillinger framover. 

 Fakultetsledelse har nylig vedtatt en revisjon av fakultetets stillingsplan for de 

kommende 5 år. Planen tilsier per nå 3 tilsettinger i faste stillinger ved IOR i perioden 

2016-2020. Instituttledelsens ambisjon er imidlertid fortsatt å få til utlysning av til 

sammen fire faste stillinger ved IOR (2 i 2016 og 2 i 2018). Vi håper at det lar seg gjøre 

for fakultetet å finne dekning for dette gjennom revidering av langtidsbudsjettet.  

Instituttleder innleder. Rådets medlemmer inviteres til å gi sine synspunkter.   

http://www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/instituttradet/dokumenter/20090309-rekrutteringsstrategi-IOR.pdf
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b. Oppfølging av diskusjoner på instituttseminaret høsten 2015 

NB: Til denne saken vil det senest mandag 12.10 bli ettersendt et vedlegg som 

utarbeides etter instituttrådsseminaret 8-9.10: «Utkast til høringsuttalelse fra IOR om 

3+2-utredningen» 

Instituttledelsen innleder til diskusjon om de to hovedsakene som var tema på 

instituttseminaret på Son 8-9.oktober: 3+2-modellen, og nye vurderingsformer. 

Jf. program for instituttseminaret på 

http://www.jus.uio.no/ior/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2015/iseminar-son.html  

 

c. Instituttets økonomi: analyse av instituttets eksternfinaiserte virksomhet 

(EFV) 

Rådsmedlemmer etterspurte på forrige møte en nærmere analyse av instituttets 

eksternfinansierte prosjekter, og informasjon om effekten av disse på instituttets 

økonomi for øvrig. Administrasjonen har i denne forbindelse utarbeidet en 

prosjektanalyse for IORs aktive prosjekter i 2015  - se vedlegg. Merk at notatet ikke 

omfatter prosjekter som ligger under PluriCourts, da disse ikke har vesentlig direkte 

effekt på IORs økonomi under betingelsene i vertsinstitutt-avtalen mellom IOR og 

PluriCourts. PluriCourts som helhet er imidlertid omtalt i notatet. 

Kontorsjef innleder til diskusjon.  

Vedlegg :  Prosjektanalyse – aktive prosjekter ved IOR i 2015 

 
d. Instituttets økonomi: budsjettprioriteringer for 2016 

Instituttets basisfinansiering er tildelingen vi får fra UiO via Det juridiske fakultet. 

Denne blir ikke endelig vedtatt av fakultetet før i desember, men vi vet følgende: 

- Det juridiske fakultet rammes i 2016 av et vesentlig kutt vedtatt av 

Universitetsstyret, men instituttets tildeling vil ikke berøres av dette. Kuttet 

finansieres med bruk av fakultetsnivåets akkumulerte midler («overskudd») fra 

senere år. 

- Det er ingen grunn til å tro at det blir store endringer som følge av de ordinære 

variable parameterne i budsjettmodellen. IOR har stabilt gode tall, bl.a. for 

publikasjonspoeng. 

- Instituttet mister fra 31.5.2016 den løpende tildelingen av EU-insentivmidler som vi 

har fått fra UiO som følge av at vi har et EU-prosjekt (MultiRights, som ligger under 

http://www.jus.uio.no/ior/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2015/iseminar-son.html
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PluriCourts). Bortfallet av inntekter følges imidlertid av et omtrent tilsvarende 

bortfall av utgifter. Effekten på IORs øvrige økonomi er tilnærmet lav. 

- Instituttet må ta høyde for regnskapsføring av tap på enkelte eksternfinansierte 

prosjekter i 2016-2017 (jf eget notat med prosjektanalyse). Vi har imidlertid hatt en 

egen budsjettpost med avsetning for dette i flere år, og det er ingen grunn til å anta 

at denne må økes. 

- Økonomiseksjonen ved Det juridiske fakultet har utarbeidet en prognose for 

instituttets økonomiske situasjon ved årsskiftet 2015/2016. Prognosen er en positiv 

saldo i størrelsesorden 500 000- 1 000 000 kr. Denne vil utgjøre inngående balanse 

(IB) i budsjettet for 2016. Beløpet er vesentlig høyere enn tilsvarende beløp for 

inneværende budsjettår. 

- Overheadinntektene fra PluriCourts er stabile, og det er et potensial for økning 

gjennom perioden 2016-2018 dersom PluriCourts lykkes i sine ambisjoner om å 

gjennomføre flere tilsettinger (PluriCourts har foreløpig et betydelig underforbruk 

av lønnsmidler).  

- Utgiftene til vitenskapelige assistenter må forventes å øke noe, som følge av flere 

tilsettinger. Endringer i tilsettingsprosessen våren 2016 ga flere gode søkere. 

Kontorsjef legger på denne bakgrunn til grunn at instituttets økonomiske handlingsrom 

er minst på samme nivå som i 2015, muligens noe bedre. Vi vil dermed ventelig ha 

mulighet til å videreføre de budsjettprioriteringene som ble vedtatt i fjor: vi økte 

budsjettpostene for faglig virksomhet (faglige reiser, gjesteforelesninger, 

internasjonaliseringsmidler, seminarvirksomhet, publiseringsstøtte), og satte av midler 

til bemanning av resepsjonen i DB med studentvakter.  

Kontorsjef foreslår også å øke budsjettposten for IT-investeringer til kr 500 000, for å 

følge kostnadsveksten som følge av prisstigning og økt antall ansatte ved IOR (jf 

regnskapstall fra 2014 og 2015 i tabellen under). 

Kontorsjef foreslår videre at fordelingen mellom budsjettpostene for faglige tiltak 

justeres ved at posten for internasjonaliseringsmidler økes med kr 150 000, mens 

posten for faglige reiser reduseres tilsvarende. Dette vil være i tråd med regnskapstall 

for de siste par årene – våre ansatte etterspør primært tilskudd til internasjonale reiser. 

Rådsmedlemmene inviteres til å gi sine synspunkter på om de gjeldende 

budsjettprioriteringene bør videreføres, på kontorsjefens forslag om justeringer, og ev. 

om nye prioriteringer bør tas inn. 

På neste side følger en oversikt over de budsjettpostene hvor instituttledelsen har et 

reelt handlingsrom (muligheter til å omdisponere mellom postene), med 

administrasjonens forslag til budsjett for 2016. 



 

 

 

Kostnadstyper

Budsjett 

2014

Regnskap 

2014  

Budsjett 

2015

Regnskap 

2015 per 

1.10

Forslag 

til 

budsjett 

2016

Faglige reiser 200 000 28 667 200 000 4 587 50 000

Gjesteforelesere 100 000 40 227 100 000 41 743 100 000

Internasjonaliseringsmidler 200 000 243 185 300 000 346 166 450 000

Seminarer/konferanser/kurs 350 000 143 353 350 000 53 089 350 000

Andre faglige tiltak (publiseringsstøtte, språkvask m.m.) Ny post Ny post 50 000 0 50 000

Driftsmidler vit. ansatte (annum kr. 15 000 per årsverk) 420 000 241 236 420 000 175 118 420 000

SUM DRIFTSKOSTNADER - faglig virsksomhet 1 070 000 840 022 1 420 000 673 792 1 420 000

Investeringer: Datautstyr 200 000 515 540 300 000 331 646 500 000

Investeringer: Kontormøbler 250 000 295 619 150 000 42 966 150 000

SUM INVESTERINGER 450 000 811 159 450 000 374 612 650 000

Personalutgifter: Konsulenttjenester (vikarbyråbruk, oversettere m v) 700 000 120 450 175 000 15 035 175 000

Personalutgifter: lønnsmidler vitasser – tre stillinger (1,5 årsverk) 1 150 000 2 728 839 1 000 000 689 902 1 400 000

Studentvakter DB (0,75 ÅRSVERK) Ny post Ny post 100 000 0 500 000

SUM PERSONALUTGIFTER 1 850 000 2 849 289 1 275 000 704 937 2 075 000

SUM TOTALT 3 370 000 4 500 470 3 145 000 1 753 341 4 145 000



Prosjektanalyse – aktive prosjekter ved IOR i 2015 
 
Notat til instituttrådsmøte ved IOR 13. oktober 2015.  
 
 
 

Del 1: ordinære, større bidragsprosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd (NFR) 
 
 
 
A: 142819 Minoritetskvinners diskrimineringsvern (FFRR) 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Anne Hellum 
 
Sluttrapport ble sendt NFR 30.03.2015, prosjektet ble avsluttet 30.09.2015 etter overføring av restmidler. 
 
Sluttregnskap: 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Personal og 
indirekte kostnader 

434 707 1183 824 275 366 44 0 0 3833 

Kjøp FoU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utstyr 0 12 14 0 0 0 0 0 0 26 

Drift 14 47 72 35 53 13 88 12 0 334 

Sum 448 766 1269 859 328 379 132 12 0 4193 

 
Personalutgifter: 

- Phd-stipendiat (Tone Wærstad) 
- Vit.asser 

 
(Stipendiaten gikk over på fakultetsfinansiering i 2013, etter dette er det ikke kommet på personalutgifter.) 
 
Prosjektresultat: Underskudd på 107’ 
 
Det bokførte underskuddet er 307’, men fakultetet beregnet feil dato for stipendiatens overgang til 
fakultetsfinansiering, slik at Tone Wærstads lønn ble ført på prosjektet i ca 4 måneder for lenge. Det påførte 
prosjektet 200’ for mye i lønnsutgifter, og fakultetet har refundert disse utgiftene til IOR basis. I sluttregnskapet 
er feilføringen ikke med, den viser kun det som er regnskapsført på prosjektet. 
 
Om prosjektunderskuddet: 
 
Det opprinnelige budsjettet var på samlet 3450’ for personal og indirekte kostnader, og 383’ for driftsutgifter. 
Sluttregnskapet viser altså at driftsutgiftene ble litt lavere enn budsjettert, mens personalutgiftene ble noe 
høyere. Hovedforklaringen ligger i økte utgifter til stipendiatstillingen. Prosjektet hadde oppstart i 2007, og 
søknaden ble utformet i 2006. Stipendiatsatsen fra NFR var da 592 000 kr per år, og prosjektbevilgningen er 
basert på dette. Stipendiatsatsen oppjusteres hvert år, slik at nye prosjekter får høyere tildeling, men en 
bevilgning som er tildelt endres ikke. I 2015 er satsen vesentlig bedre (970 000). Et annet moment er at 
foreldrepermisjoner medfører merutgifter på personalsiden, siden vi som arbeidsgiver på delfinasiere ulike 
sosiale ordninger (foreldrepenger, sykepenger m fl.).  
 

 
 
 
  



B: 143425 Human rights and gender dimensions of water governance in Africa  («Vannprosjektet») 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Anne Hellum 
 
Sluttrapport ble sendt NFR 20.11.2014, prosjektet ble avsluttet 30.09.2015 etter overføring av restmidler. 
 
Prosjektresultat: Underskudd på 228’ 
 
Sluttregnskap: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Personal og indirekte kostnader 16 207 997 579 358 2157 

Kjøp FoU 0 0 0 0 0 0 

Utstyr 0 0 0 0 0 0 

Drift (inkl. overføringer til partnere) 558 1105 704 837 149 3353 

Sum 574 1312 1701 1416 507 5510 

 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

UiO 46 303 1150 594 388 2481 

Partnere i Sør 528 1009 551 822 119 3029 

Sum 574 1312 1701 1416 507 5510 

 
Om prosjektunderskuddet: 
 
Det ligger en lang forhistorie til grunn for at prosjektet gikk i underskudd. I korte trekk skyldes det delvis et 
beskjedent overforbruk i prosjektet, og delvis at NFR i forbindelse med sluttoppgjøret overraskende reduserte 
sin tildeling basert på prosentvis kostnadsdekning (NFR sto for 85,7% av totale prosjektkostnadene). 
 
I bunnen av det hele ligger en omdisponering av midler som ble gjort da det ble klart at postdocen på prosjektet 
ikke ville fullføre ansettelsesperioden på grunn av foreldrepermisjon og overgang til ny stilling. Vi ønsket å la 
underforbruket i lønnsmidler komme prosjektaktiviteten til gode, men det var på tidspunktet for rebudsjettering 
vanskelig å anslå nøyaktig hvor stort underforbruket ville bli, så vi måtte gjøre rebudsjetteringen på usikre 
premisser. Dessverre bommet vi noe på anslaget, noe som ga et overforbruk i prosjektet, og også medførte at 
egenandelen vår ble lavere enn den rebudsjetterte kontrakten med NFR tilsa. Den totale budsjettrammen ble 
også lavere, og NFR gikk da inn på punktet om prosentvis kostnadsdekning.  
 
Vi hadde en lang dialog med NFR om dette, hvor vi blant annet påpekte at vi gjennom rebudsjetteringen hadde 
gjort en større prosentvis overføring av NFRs midler til aktivitet i Sør enn den opprinnelige kontrakten krevet. 
Men vi fikk ikke gjennomslag for argumentene, og NFR reduserte sin tildeling ned til 85,7% av (den nå lavere) 
totalrammen. Dette utgjør hoveddelen av underskuddet. 
 
Om noen ønsker flere detaljer omkring disse tingene foreligger et notat til NFR av 20.11.2014, og notater til 
regnskapsgjennomgangen for 1. tertial 2015. Dsse kan gjøres tilgjengelige for rådsmedlemmene etter 
forespørsel. 
 

 
 
  



 
C. 143550 Nye perspektiver på grunnlovshistorien 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Avsluttes: 31.12.2015 
 
Prosjektet ligger an til å gå i null. 
 
Kostnadsplan: 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Personal og indirekte kostnader 321 1138 1199 239 820 3717 

Kjøp FoU 0 0 0 0 0 0 

Utstyr 0 0 0 0 0 0 

Drift 83 390 723 453 246 1895 

Sum 404 1529 1923 692 1066 5612 

 
Finansieringsplan: 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Forskningsrådet 333 1292 1391 213 106 3335 

Egenfinansiering 40 152 59 171 180 602 

Offentlig finansiering 0 279 521 0 0 800 

Privat finansiering 0 0 875 0 0 875 

Sum 373 1723 2846 384 286 5612 

 
 
Personalutgifter: 

- Vit.asser og redaksjonsassistenter 
- Forsker (Nora Leerberg) 
- Prosjektleder Michalsen (Internfinansiert frikjøp) 

Egenfinansiering: prosjektleders tidsbruk på prosjektet 
 
Egenfinansieringen i prosjektet er et såkalt «internfinansiert frikjøp». Dette er en regnskapsteknisk øvelse for å 
synliggjøre at UiO bidrar med egne ressurser inn i prosjektet.  
 

 
  



 
 
D. 143708 Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency (DeStat) 
 
NFR-prosjekt 
Avsluttes: 30.06.2016 etter opprinnelig tidsplan (men vi søker forlengelse 1 år til 2017) 
 
Prosjektleder: Frederik Zimmer / Ulf Stridbeck. (Instituttleder ivaretar den formelle prosjektledelsen etter at 
Zimmer ble emeritus, men Zimmer står fortsatt for den faglige ledelse.) 
 
Kostnadsplan: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Personal og indirekte kostnader 113 1592 1425 1300 589 5019 

Kjøp FoU 0 0 0 0 0 0 

Utstyr 0 0 0 0 0 0 

Drift 699 870 497 665 458 3189 

Sum 812 2462 1922 1965 1047 8208 

 
Finansieringsplan: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Forskningsrådet 930 1095 1176 828 971 5000 

Egenfinansiering 113 1272 1247 1170 329 4131 

Offentlig finansiering 0 0 0 0 0 0 

Privat finansiering 0 0 0 0 0 0 

Sum 1043 2367 2423 1998 1300 9131 

 
Personalkostnader: 

- Ph.d.-stipendiat (Xiaoqing Huang) 
- Internfinansiert frikjøp av prosjektleder og saksbehandler 
- Vit.asser 

 
Driftsmidler inkluderer overføringer til partnere i Sør. 
 
Finansieringen overskrider kostnadsplanen fordi det er underforbruk i prosjektet, og vi søker derfor NFR om et 
års prosjektforlengelse. 
 
Prosjekte ligger totalt sett an til å gå i null.  
 
Prosjektet vil imidlertid få et bokført underskudd i 2016/2017, selv om det altså finnes ubrukte prosjektmidler. 
Grunnen er regnskapsteknisk: prosjektet har blitt trukket overhead for en stipendiatstilling som finansieres av 
UiO. Dette er en regnskapsmessig feil, som gir periodiseringsavvik, men det innvirker ikke på prosjektresultatet 
om man ser hele prosjektets levetid under ett – det er et nullsumspill. Forenklet forklart: instituttet har tatt inn 
for mye overhead fra prosjektet, og må «betale disse midlene tilbake» senest ved prosjektavslutning tilbake i 
form av underskuddsdekning.  
 
 

 
 
 
  



E. 143782 Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law  
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Anne Hellum 
Avsluttes: 31.12.2017 
 
Tilsagn fra NFR: 4543’ 
Prosjektet ligger an til å gå i null. 
 
Kostnadsplan: 
 
Konto 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 

Personal og indirekte kostnader 89 1213 1767 1350 65 4484 

Kjøp FoU 0 0 0 0 0 0 

Utstyr 0 0 0 0 0 0 

Drift 0 154 138 215 285 792 

Sum 89 1367 1905 1565 350 5276 

 
Finansieringsplan: 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 

Forskningsrådet 349 1104 1435 1533 122 4543 

Egenfinansiering 14 187 195 195 65 656 

Offentlig finansiering 0 77 0 0 0 77 

Privat finansiering 0 0 0 0 0 0 

Sum 363 1368 1630 1728 187 5276 

 
Personalkostnader: 

- Stipendiat (Anniken Sørlie) 
- Internfinansiert frikjøp av prosjektleder 
- Vit.ass’er 

 
Egenfinansiering: Internfinansiert frikjøp 
Offentlig finansiering: Tildeling fra Lovsamlingsfondet til åpningskonferanse i 2014 
 
 
  



Del 2: Mindre prosjekter finansiert av NFR som gir konkrete driftsmiddeltilskudd 
 
 
 
F. 143722 Trykking av historisk kommentarutgave til Grunnloven 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Avsluttes: 31.12.2015 
 
Tilsagn fra NFR: 200’ (fullfiansiert) 
 
Trykkestøtte fra NFR, utbetales etterskuddsvis - vi betaler for trykking, og sender faktura til NFR for refusjon. 
Hittil brukt: 100’ 
 
 
 

 
 
G. 144128 The international influence of the Norwegian 1814 Constitution (…) 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Ola Mestad (Dag Michalsens forskergruppe) 
Avsluttes 31.12.2015 
 
Tilsagn: kr 500.000 (fullfinansiert) 
 
Støtte til GRUNNLOV-programmets sluttkonferanse i regi av Ola Mestad og forskergruppen Rett, samfunn og 
historisk endring, som arrangeres 18.-20.11.2015. Vi sender faktura til NFR når regnskapet er klart, 
frist 20.01.2016. 
 
 

 
 
  



Del 3: Prosjekter finansiert av bistandsmidler fra Utenriksdepartementet eller NORAD 
 
 
H. 200881 Regional masters and PhD course in Women’s Law (Zimbabwe 2) 
 
Finansiert av Utenriksdepartementet 
Prosjekteier: SEARCWL, Universitetet i Zimbabwe 
UiO er partner 
 
Prosjektleder: Anne Hellum 
 
Bokført underskudd ved prosjektslutt 31.12.2014: kr 581.492 
 
Prosjektet er i henhold til kontrakten fullfinansiert slik at vi skal sende faktura til SEARCWL og få refundert våre 
prosjektutgifter for 2014. Men per opprinnelig sluttdato hadde SEARCWL ikke midler til å refundere oss. 
SEARCWL forklarer dette med bl.a. valutasvingninger, som har ført til at den norske kronen er svekket mot 
US dollar. 
 
SEARCWL jobber med å utarbeide en nedbetalingsplan for vårt tilgodehavende. Prosjektet er forlenget ut 2015, i 

påvente av en løsning. Foreløpig er vi forespeilet en løsning for en delbetaling: UD ved Den norske ambassaden i 

Harare vil la SEARCWL kostnadsføre arbeid med prosjektsøknad og forberedelse for prosjekt 200903 (Zimbabwe 

3), se under. Dette utgjør ca USD 46.000, som tilsvarer et sted mellom 270 000 og 360 000 kr - avhengig av 

valutakurs. De vet ikke når de får pengene, men venter på avklaring fra ambassaden.  

SEARCWL må finne annen finansiering for å dekke resten av UiOs krav. IOR kan ikke akseptere en annen løsning. 

 

 

 
I. 200903 Masters, PhD and research programme (…) (Zimbabwe 3 / «NORHED-prosjektet») 
 
Finansiert av Norad (NORHED-programmet) 
Prosjekteier: SEARCWL, Universitetet i Zimbabwe 
UiO er partner 
 
Prosjektleder: Anne Hellum 
 
Finansieringsplan: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Overføring fra SEARCWL 207 572 356 599 374 2108 

 
Hovedaktiviteten i prosjektet er undervisning ved SEARCWL, og prosjektkostnadene utgjøres av reise, opphold 
og eksternfinansiert frikjøp. Frikjøpsutgiftene må holdes under oppsyn, da Norad kun refunderer lønnsutgifter 
opp til lønnstrinn 70. 
 
 

 
  



Del 4: Prosjekter med andre finansieringskilder 
 
 
J. 211470 Vold i nære relasjoner 
 
Kristin Skjørtens stilling som professor II ved IOR er fullfinansiert av NKVTS. Vi sender dem faktura for påløpte 
personalutgifter ved årets slutt. (Prosjektet vil altså gå i null.) 
 
Første samarbeidsavtale med NKVTS ble inngått i 2008, nåværende avtale løper til 14.08.2019. 
 

 
 
K. 690376 Ungt nordisk politiforskningsnettverk 
 
Finansieres av Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 
Prosjektleder: Synnøve Ugelvik/Johan Boucht 
 
Tilsagn: 12.000 euro 
 
Engangstøtte til konferanse 13.02.2015. Prosjektet lukkes når regnskapet er oppgjort. Hele tildelingen vil ikke bli 
brukt, vi må returnere underforbruket. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Del 5: «Gaveprosjektene» - Jahremidler 
 
 
 
L. 720123 AJF 2015 – Instituttet 
 
Prosjektleder: Øyvind Henden 
Tilsagn: 117.500 
 
Støtte fra Anders Jahres fond til IOR. Midlene brukes kun til innkjøp til biblioteket. Midlene er overført til oss, vi 
rapporterer innen 15.02.2016.  
 
Ettårig prosjekt, vi søker på nytt hvert år. Bevilgningen varierer svakt. 
 

 
 
 
M. 720122 AJF 2015 - Rettshistorie 
 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Tilsagn: 50.000 
 
Støtte fra Anders Jahres fond til rettshistoriemiljøet. Midlene er overført til oss, vi rapporterer innen 15.02.2016. 
 
Ettårig prosjekt, vi søker på nytt hvert år. Bevilgningen varierer svakt. 
  



Del 6: Spesialtilfellene 
 
 
 
 
Spesialtilfelle 1: «Internt prosjekt»  
 
 
N. Traktatsamlingen «Global Treaties» 
 
Prosjektleder: Ole Kristian Fauchald 
 
Traktatsamlingen er et «internt prosjekt» uten annen eksternfinansiering enn salgsinntekter (og således er det 
ikke formelt sett et prosjekt iht UiOs økonomi-terminologi).  
 
Instituttet har i en årrekke lagt ut for trykkeutgifter og lønn til redaksjonsassistent, og tilsvarende føres 
inntektene fra salget inn i instituttets regnskap. Per januar 2015 har «prosjektet» en positiv saldo på ca 610 000 
kr.  
 
«Prosjektets» midler brukes fra august 2015 til å lønne en redaksjonsassistent (toårskontrakt) til arbeidet med 
nye utgaver på papir og nett.  
 
 
 
 

 
 
Spesialtilfelle 2: SFF  
 
 
O. PluriCourts 
 
Prosjektperiode: 2013-2023 
 
Det desidert største prosjektet ved IOR for tiden er PluriCourts, vårt senter for fremragende forskning (SFF). 
Dette prosjektet er så stort og langvarig at det organiseres på en særskilt måte, som et senter under IOR.  
 
Senteret har en vertsinstituttavtale med IOR som i stor detalj regulerer økonomiske mellomværender. Det 
viktigste enkeltelementet er at PluriCourts betaler overhead for alle ansatte som finansieres av senterets SFF-
bevilgning fra Norges forskningsråd. I 2014 lå nettobidraget fra SFFen til IOR på kr 2 526 000. Nettobidraget 
ligger an til å stige til ca 3 millioner vakt i 2015, og det er potensiale for ytterligere noe økning fra 2016. 
 
 2014 2015 

per 
31.8 

    

Egenandel IOR 499 354     

Overhead fra SFF til IOR 3025 2378     

Nettobidrag fra SFF 2526 2024     

 
 
SFF-overheaden gir et vesentlig bidrag til instituttøkonomien. Siden instituttet for tiden har få andre eksterne 
inntekter er disse inntektene på enkelte områder helt avgjørende. Det ville f.eks. ikke vært mulig å opprettholde 
en administrativ bemanning på 7 faste stillinger ved IOR dersom vi ikke hadde fått SFF-bevilgningen i 2012, og vi 
kunne heller ikke opprettholdt vitassordningen på samme nivå.  
  



Del 7: Andre departementsfinansierte prosjekter 
 
IOR har for tiden ingen prosjekter som er finansiert av andre departementer enn UD. Dette er noe uvanlig. 
Fakultetets øvrige enheter har en rekke slike prosjekter.  
 
IOR har tidligere hatt en rekke, herunder et flerårig prosjekt finansiert av Kunnskapsdepartementet (Helga Aunes 
postdoc-prosjekt) og mange mindre prosjekter finansiert av bl.a. Justisdepartementet og BLD. 
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Til: Det juridiske fakultet ved dekan Hans Petter Graver 
 
Dato: 9. oktober 2015 

Høringsuttalelse fra Institutt for offentlig rett 
Innspill til vurdering av mulig ny studiemodell (3+2) for Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO. 

Vi viser til høringsbrevet «Utredning av 3+2-modeller – Innspill til vurdering av ny studiemodell for Master i 
rettsvitenskap ved UiO» av 6.7.15 fra Det juridiske fakultet. 

Flere av Instituttets ansatte deltok på fakultetets presentasjon av rapporten «Utredning av 3+2-modeller» 
27. august. I tillegg ble temaet diskutert på Instituttets årlige internseminar 8. oktober, samt diskutert i 
instituttrådsmøtet 13. oktober. På denne bakgrunn har instituttledelsen ved IOR følgende syn: 

1. På overordnet plan mener instituttet at samfunnets behov for en solid generalistutdanning for 
jurister må veie tungt i diskusjoner av hvordan studiene organiseres. Fakultetet bør fortsette å 
spille en viktig rolle i ivaretakelsen av dette og i utviklingen av slik utdanning.  

2. Det er delte oppfatninger om det bør innføres en 3+2-ordning. Instituttleders syn er imidlertid at 
fakultetet så langt mulig bør fortsette et femårig integrert masterprogram i rettsvitenskap. Det 
foreslås uansett at fakultetet i tillegg til det femårige masterprogrammet, åpner opp for at et 
begrenset antall studenter som har en bachelorutdannelse i rettsvitenskap kan søke opptak til de 
to siste årene.  

3. Fakultetet bør fortsette arbeidet med å styrke studiekvaliteten på det femårige 
masterprogrammet. Økt mobilitet, valgfrihet, tverrfaglighet, og utvikling av praktiske ferdigheter 
bør være viktige bidrag til dette, men kvaliteten på juridisk metode og basiskunnskaper må 
samtidig opprettholdes. Valgfriheten bør i større grad enn nå omfatte fag fra andre fakulteter. 
Det bør legges til rette for dette.  

4. En exit-mulighet etter 3 år bør etableres, slik at de som velger å avslutte studiene får en 
dokumentasjon på gjennomført 3-årigt studium. Disse studentene bør tildeles en bachelorgrad 
(uten et eget bacheloropptak). Dersom det er nødvendig, kan disse studentene eventuelt skrive 
en avsluttende bacheloroppgave i tillegg.  

5. Det bør legges bedre til rette for en økt tverrfaglig utveksling med andre studieprogram, 
uavhengig av om fakultetet velger å gå for 3+2 eller ikke. Det bør arbeides med å tilby studenter 
på andre utdannelser valgfag og opptil 40sp pakker fra de fagene som tilbys juss-studentene. 

6. Dersom fakultetet velger en 3+2-modell, må studentene som tas opp i Oslo sikres forutsigbare 
rammer. De bør fortsatt kunne tas opp på et femårig studium, men supplert med ekstra opptak 
til masterdelen for andre studenter. Det er viktig at karakterpresset blant fakultetets studenter 
ikke økes som følge av ny studieordning, og et nytt opptak til master vil kunne ha en slik 
virkning. Samtidig må man unngå diskriminerende ordninger.  
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7. Dersom fakultetet velger en 3+2-modell, bør bachelorkarakterer ligge til grunn for opptaket av 
studenter med bachelorgrad fra andre institusjoner. Det faglige nivået må i så fall sikres, 
gjennom enten et felles sensorkorps, opptaksprøve, felles eksamen, eller andre tiltak som kan 
sikre et harmonisert karakternivå. Et felles sensorkorps er muligens det mest hensiktsmessige. 

 
Med hilsen 
 
Ulf Stridbeck       
Instituttleder      
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