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1. Orienteringssaker 

a. Nye rådsmedlemmer  

Juristenes studentutvalg (JSU) skal utpeke to studentrepresentanter til IORs 

instituttråd for høstsemesteret 2016. Vi har ikke fått navn på disse ennå. 

Seniorkonsulent Hanna Karv har fratrådt sin stilling ved IOR og går dermed ut av 
vervet som representant for de teknisk-administrativt ansatte. Overingeniør Zoha 
Shima Høegh-Omdal Saatchi rykker dermed opp til fast møtende representant, mens 
førstekonsulent Margrethe Østbø er eneste vararepresentant fram til nytt valg 
gjennomføres. 
  

b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

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

mars 2017, etter at regnskapet for 2016 er avsluttet. Instituttleder foreslår at møtet 

avholdes 28. mars kl 12-14. 

c. HMS. 

Oppfølgingen etter arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er nå avsluttet. Det viktigste 

enkelttiltaket var oppgradering av Oasen, med sikte på å styrke dens funksjon som 

fellesarena for sosiale møter. 

Eiendomsavdelingen har påbegynt et prosjekt for å forbedre tilgang for 

bevegelseshemmede til DB, herunder enklere heistilgang (bruk av adgangskort i stedet 

for nøkkel) og utbedring av handicaptoalettet i 2.etasje.  

Temperaturregulering er fortsatt en utfordring, særlig i Domus Nova.  

Årets vernerunde for 2016 gjennomføres 1. november.  

Det har vært enkelte tyverier. Sakene henlegges rutinemessig av politiet. 
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d. Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte  

Eivind Furuseth forsvarte 9. juni  avhandlingen «The relationship between domestic 

anti-avoidance rules and tax treaties» for graden ph.d.   

e. Bedømmelser  

Azin Tadjdini forsvarer 14. oktober avhandlingen «Constitutional De-Secularization and 

Limitations in Equality of Liberty?» for graden ph.d. 

Blazej Kuzniacki leverte 19.8 avhandlingen «Controlled Foreign Companies and Tax 

Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to 

Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties» til bedømmelse for 

graden ph.d. Komiteen som er oppnevnt består av professor Arvid Aage Skaar  (IOR), 

leder, advokat dr.juris Bettina Banoun (Wiersholm), Dr. Adam Zalasinski (EU-

kommisjonen).  

Eivind Junker leverte 1.8 avhandlingen «Klimatilpasning i arealplanlegging» til 

bedømmelse for graden ph.d. Komiteen som er oppnevnt består av professor emeritus 

Inge Lorange Backer (IOR), leder, professor Helle Anker (København), og professor 

Sigrid Schütz (UiB). 

f. Personal – oppdateringer om faste og langvarige tilsettinger 

Christoffer C. Eriksen har fått innvilget søknad om opprykk til professor, med virkning 

fra 15.9.2015. 

 Stephanie Schmöltzer tiltrådte 1.4 som seniorkonsulent ved PluriCourts. 

Marit Fosse tiltrådte 1.7 som førstekonsulent ved PluriCourts.  

Hanna Karv fratrådte 31.7 som seniorkonsulent ved PluriCourts. 

Aina Nessøe fratrådte 31.8 som avdelingsleder ved PluriCourts. Avdelingslederstillingen 

er utlyst. Stephanie Schmöltzer vikarierer inntil videre i stillingen.  

Nora Naguib Leerberg tiltrådte 1.9 som stipendiat for 4 år med undervisningsplikt. 

Joanna Nicholson tiltrådte 1.9 som postdoc for 3 år ved PluriCourts. 

Juan Pablo Acevedo tiltrådte 26.9 som postdoc for 3 år ved PluriCourts. 

Ingvild Bruce tiltrådte 1.10 som stipendiat for 3 år uten undervisningsplikt. 

Karl Rohde tiltrer 1.11 som stipendiat for 4 år med undervisningsplikt. 

Birgitte Hellesnes tiltrer 1.11 som stipendiat for 4 år med undervisningsplikt.  

Anders Løvlie tiltrer som førsteamanuensis ved IOR 1.12.2016. 

Nils Gunnar Skretting tiltrer 16.1.2017 som stipendiat for 4 år med undervisningsplikt. 
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g. Castbergseminaret 2017 

Minnearrangementet for Frede Castberg gjennomføres som et seminar i 

Professorboligen med en etterfølgende uformell middag, i stedet for en 

gjesteforelesning og formell middag som tidligere. Neste Castberg-seminar vil bli 

avholdt onsdag 8. februar 2017 med professor Mikael Rask Madsen fra København som 

hovedinnleder. Seminaret holdes kl 15-17 med etterfølgende tapas. 

h. Klarspråkprosjektet 

22. august 2016 inngikk UiO en avtale med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om et nytt prosjekt. Det juridiske fakultetet opprette en 

fast vitenskapelig stilling i klarspråk og lovgivningslære, styrke forskning i klarspråk 

gjennom nye stipendiatstillinger og sikre et levende fagmiljø. Departementet skal bidra 

økonomisk med til sammen 30 millioner kroner over ti år, fra oktober 2016. 

Prosjektet inngår i den statlige satsningen «Klart lovspråk», som startet 2011 og styres 

av Direktoratet for forvalting og IKT (Difi). Kulturdepartementet, Justis- og 

politidepartementet og Språkrådet deltar også i satsningen. 

En arbeidsgruppe skal legge fram forslag til hvordan fakultetet best kan gjennomføre 

prosjektet. Inger Johanne Sand er IORs representant i gruppen. 

i. IORs årsrapport 

Produksjonen av årsrapporten er dessverre forsinket på grunn av kapasitetsutfordringer 

i administrasjonen. Kontorsjef beklager dette. 

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, og 

hovedtiltaket er levering av en utvidet årsrapport 1.3.2017. Det ble våren 2016 utlyst to 

faste vitenskapelige stillinger på PluriCourts, i hhv. rettsfilosofi og internasjonal 

økonomisk rett. De som tilsettes i stillingene vil være tilknyttet PluriCourts fram til 

2023. Fra 1.4.2023 vil stillingsinnehaverne tilbys å fortsette i ordinære stillinger ved 

fakultetet, forutsatt at de har kvalifisert seg til å undervise på norsk/skandinavisk i 

obligatoriske fag innen den frist fakultetet fastsetter.  
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2. Diskusjonssaker 

a. Nye faglige prioriteringer: «Rødlisten», fakultetets stillingsplan, og 

utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved IOR  

Fakultetsledelsen utarbeidet i 2015 en liste over fag med spesielle 

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

listen: forvaltningsrett, rettshistorie, sivilprosess og straffeprosess. Andre fag på listen 

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

Det nye dekanatet har ønsket å supplere rødlisten med andre faglige prioriteringer. I 

den forbindelse ble det nylig gjennomført en høring på fakultetet, hvor dekanatet ba om 

innspill til sine forslag til prioriteringer av faste stillinger i 2017 og 2018. Høringsbrevet 

og IORs høringssvar er vedlagt. Innen IORs fagkrets er det foruten rettshistorie og 

sivilprosess særlig aktuelt med en utlysning i statsrett, muligens i kombinasjon med et 

annet fag. 

Dekanatet legger videre opp til at stillingsplanen skal gjennomgås og revurderes i juni 

hvert år, som en del av fakultetets ‘årshjul’.  

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

 

b. Instituttets økonomi: analyse av instituttets eksternfinaniserte virksomhet  

Rådet har ved flere anledninger bedt om å få en oversikt over instituttets 

eksternfinansierte prosjekter. Informasjon om effekten av disse på instituttets økonomi 

for øvrig har også vært etterspurt. Administrasjonen har derfor utarbeidet en 

prosjektanalyse for IORs aktive prosjekter per 31.8.2016  - 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.  

Kontorsjef innleder og svarer på eventuelle spørsmål. 

Vedlegg :  Notat fra Elisabeth Wenger-Hagene med prosjektanalyse per 1.9.2016  
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c. 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 2017 av nye kutt vedtatt av Universitetsstyret. De 

innsparingstiltak som er vedtatt per nå rammer ikke IOR.  

- Instituttet fikk i 2016 en ekstraordinær tildeling fra Universitetsstyret i 

størrelsesorden en million kroner. Denne videreføres ikke i 2017. 

- Vi regner ikke med store endringer som følge av de variable parameterne i 

budsjettmodellen. IOR har stabilt gode tall for publikasjonspoeng m.v. 

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

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

PluriCourts). Bortfallet av inntekter følges imidlertid av et omtrent tilsvarende 

bortfall av utgifter. Effekten på IORs øvrige økonomi er meget begrenset. 

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

prosjekter i 2016-2017 (jf prosjektanalysen). Vi har imidlertid hatt en egen 

budsjettpost 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 2016/2017. Prognosen er en positiv 

saldo i størrelsesorden 1 000 000 kr. Denne vil utgjøre inngående balanse (IB) i 

budsjettet for 2017, med mindre hele eller deler av beløpet inndras.  

- Overheadinntektene fra PluriCourts er stabile og gode. Midtveisevalueringen er dog 

et lite usikkerhetsmoment: om PluriCourts mot formodning skulle ‘stryke’ på 

midtveisevalueringen i 2017 vil IOR få et betydelig inntektstap fra og med 2018.  

 

Kontorsjef legger på denne bakgrunn til grunn at instituttets økonomiske handlingsrom 

er noe mer begrenset enn i 2016. Vi vil likevel ventelig ha mulighet til å videreføre de 

budsjettprioriteringene som ble vedtatt for 2015 og 2016:  

- økte budsjettposter for faglig virksomhet (faglige reiser, gjesteforelesninger, 

internasjonaliseringsmidler, seminarvirksomhet, publiseringsstøtte) 

- bemanning av resepsjonen i DB med studentvakter 

- økning av budsjettposten for IT-investeringer til kr 500 000 

 

Rådsmedlemmene inviteres til å gi sine synspunkter på om de gjeldende 

budsjettprioriteringene bør videreføres, og ev. om nye prioriteringer bør tas inn. 

Vedlagt følger en oversikt over de budsjettpostene hvor instituttledelsen har et reelt 

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

forslag til budsjett for 2017. 
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d. Mulig nybygg for Det juridiske fakultet i Kr. Augusts gate (Domus Tullin)  

UiO har skrevet kontrakt med Entra om leie av et nybygg på Tullinløkka, og 

departementet har godkjent avtalen - under forutsetning av at Oslo kommune vedtar 

den foreslåtte reguleringsplanen. Reguleringsplanen er fortsatt ikke vedtatt, og vi antar 

at dette betyr at tidligste mulige innflyttingsdato i nybygget blir i 2020.  

Fakultetet gjorde i 2014 et tentativt vedtak om innplassering av IOR i nybygget, 

sammen med Juridisk bibliotek, fakultetssekretariatet, Juriteket, undervisningslokaler, 

lesesaler og studentorganisasjoner. Det tas sikte på at endelige vedtak om innplassering 

og utforming av kontoretasjene fattes våren 2017.  

God brukermedvirkning i beslutningsprosessene er et uttalt mål. Dette er imidlertid 

meget krevende å få til, fordi beslutningene tas på mange ulike nivåer.  

IORs tre ansattgrupper er representert i hovedbrukergruppen for nybygget gjennom 

Sverre Blandhol, Anne Kjersti Befring og Øyvind Henden. I tillegg sitter Kjetil Frantzen 

i hovedbrukergruppen som fagforeningenes fellesrepresentant, og Elisabeth Wenger-

Hagene deltar i egenskap av å være lokalt hovedverneombud på fakultetet. 

Kontorsjef og instituttleder innleder. Rådets medlemmer inviteres til å gi sine 

synspunkter om hvordan vi kan få til en best mulig prosess framover.  

 

 

 

3. Eventuelt 
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Vedlegg til sak 2 b): Gjennomgang av prosjektregnskapet per 30.09.2016 

 
Merk at regnskapssaldo ikke nødvendigvis angir et prosjekts økonomiske utvikling. Et prosjekt kan følge 
kostnadsplanen og likevel stå med et midlertidig underskudd, fordi vi ofte må vente på overføring fra 
ekstern finansiør til etter at vi har sendt framdrifts- eller sluttrapport. 
 

 
 
000683 Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815 - 1900 
 
Internt prosjekt UiO 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Prosjektperiode: 01.01.2016 – 31.12.2018 
Tildeling fra UiO:Norden, 3,9 millioner fordelt på 3 år 
Samarbeid mellom IOR, TF, IAKH og IFIKK (forskergruppe) 
30.09.2016: Saldo kredit (overskudd) kr 764 339 
IOR mottar alle midlene fra UiO:Norden, og fordeler videre til partnerne.  
Budsjett for tildelingen på 3,9 millioner (egenandeler kommer i tillegg): 
 

 2016 2017 2018 Totalt 

JUS: Lønnsmidler nyansettelser Lars Bjørne 
(kr 133 333 per år) og Geir Heivoll (kr 240 000 per år) 

413 333 413 333 413 334 1 240 000 

IFIKK: Lønnsmidler nyansettelse Henrik Edgren  133 333 133 333 133 334 400 000 

IAKH: Delfinansiering lønnsmidler til fire nyansettelser 
(Hemstad, Nilsson, Ottosen, Maliks) 

335 649 335 648 335 648 1 006 945 

TF: delfinansiering lønnsmidler Jes F Møller 84 323 84 324 84 323 252 970 

Driftsmidler til aktiviteter ved alle fakulteter 
(inkl 250 000 til oppholdsutgifter for gjesteforskere) 

333 362 333 362 333 361 1 000 085 

Total tildeling søkt fra UiO:Norden 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3 900 000 

 
Vi har overført midler for 2016 til IAKH, de har revidert (nedjustert) sitt budsjett og har mottatt kr 290 579 
(deres egenandel kommer i tillegg). 
 
Kommende: 
 
Konferanse i Stockholm 13.-14. oktober 2016 
 
Stillinger finansiert av tildelingen: 
Lars Björne, Universitetet i Turku - 5 mnd 
Geir Heivoll, Politihøgskolen – 12 mnd 
 
Egenandel juridisk fakultet: Lønns- og driftsmidler til stipendiat i 3 år 
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143550 Nye perspektiver på grunnlovshistorien 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 31.03.2016 (lukket) 
 
Prosjektunderskudd ca kr 21.000. 
 
(Et høyere prosjektunderskudd er bokført, men dette skyldes en feilføring som har blitt korrigert mot 
regnskapet for instituttets basis.) 
 
 

 
 
 
143708 Sustainable tax governance… (DeStat) 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Frederik Zimmer/Ulf Stridbeck 
Prosjektperiode: 01.06.2012 – 31.07.2017 (forlenget 1 år), lukkes 31.12.2017 
30.09.2016: Saldo debet (underskudd) kr 405 624 
 
Kostnads- og finansieringsplan (NFR-rapport 01.10.2016):  
 

   
Kostnadsplan 

 
 

  
       

 
  

   
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 

Personal og indirekte kostnader 
 

113 1592 1426 1172 591 150 5044 

Andre driftskostn. inkl. partnere 
 

699 870 497 671 593 814 4144 

Sum 
  

812 2462 1923 1843 1184 964 9188 

         
         

   
Finansieringsplan  

  
       

 
  

   
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 

Forskningsrådet 
 

930 1095 1176 828 471 500 5000 

Egenfinansiering 113 1272 1247 1172 384 0 4188 

Sum 
  

1043 2367 2423 2000 855 500 9188 

 
Prosjektet vil gå i underskudd fordi det er blitt belastet eksternfinansiert OH for stipendiatstillingen som 
UiO finansierer. 
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143722 Trykking av historisk kommentarutgave 

 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Faglig avsluttet 31.12.2015, regnskapet lukket 30.06.2016 
 
30.09.2016: Saldo kr 0 
 
Prosjektet gjaldt trykkestøtte på kr 200 000 fra NFR, som ble utbetalt etterskuddvis som refusjon for våre 
utlegg. I desember 2015 betalte vi siste faktura fra Universitetsforlaget som forskuddsbetaling for 
publisering i 2016, og refusjonskrav (faktura) ble sendt til NFR. 
 

 

143782 Gender identity and sexual orientation (…) 
 
NFR-prosjekt 
Prosjektleder: Anne Hellum 
Prosjektperiode: 01.01.2013 – 31.12.2017, lukkes 30.06.2018 
30.09.2016: Saldo debet (underskudd) kr 30 271 
 
Prosjektet følger framdriftsplanen. Det har vært et underforbruk av driftsmidler, hovedsakelig fordi 
stipendiatens reiser har vært færre og rimeligere enn budsjettert. I framdriftsrapport 01.10.2016 har vi 
bedt NFR om å få omdisponere restmidlene til utgivelse av en antologi. Denne vil komme i 2018, derfor har 
vi også bedt om prosjektforlengelse til 31.12.2018.  
 
Kostnads- og finansieringsplan iht NFR-rapport 01.10.2016: 
 

   
Kostnadsplan 

  
 

 
        

 
 

   
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Personal og indirekte kostnader 
 

89 1213 1749 1327 65 60 4503 

Andre driftskostnader 
 

0 153 87 92 130 270 732 

Sum 89 1366 1836 1419 195 330 5235 

         

        
 

 
   

 Finansieringsplan 

        
 

 

   
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Forskningsrådet 
 

349 1104 1435 1370 285 0 4543 

Egenfinansiering (Int. frikjøp) 14 187 195 195 65 0 656 

Offentlig finansiering (Lovsaml.) 
 

0 36 0 0 0  36 

Sum 
  

363 1327 1630 1565 350 0 5235 
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144128 The international influence of the Norwegian 1814 Constitution (…) 
 
NFR-prosjekt 249663 
Prosjektleder: Ola Mestad (Dag Michalsens forskergruppe) 
Avsluttet 31.12.2015, regnskapet lukket 30.06.2016 
Tilsagn: kr 500.000 (fullfinansiert) 
 
30.09.2016: 
Saldo kr 0  
 
Støtte til GRUNNLOV-programmets sluttkonferanse i regi av Ola Mestad og forskergruppen Rett, samfunn 
og historisk endring, som ble arrangert 18.-20.11.2015. Faktura for våre utlegg ble sendt NFR 19.01.2016.  
 
 

 
 
 
190682 Pasientsentrert IKT plattform for genomisk medisin 
 
NFR-prosjekt 247965 (ved Oslo universitetssykehus) 
Prosjektleder: (Ulf Stridbeck) Anne Kjersti Befring 
Prosjektperiode: 01.01.2016 – 31.12.2019, lukkes 30.06.2020 
 
Tilsagn: kr 850 000 
 
30.09.2016: 
Saldo debet (underskudd) kr 133 167 
 
Hovedprosjektet ligger ved Oslo universitetssykehus, vi er partnere. Våre midler brukes til reise- og 
driftsmidler for Anne Kjersti Befring, samt to vit.ass’er - en for 2016/2017 (Tonje Stegavik) og en for 
2017/2018. Prosjektet er fullfinansiert.  
 
Vi har bedt om overføring av tildelingen for 2016, kr 180 000. 
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200903 Masters, PhD and research programme (…) (Zimbabwe 3) 
 
Finansiert av NORAD 
Prosjektleder: Anne Hellum 
Avsluttes 31.12.2018 
30.09.2016: Saldo kredit (overskudd) kr 154 056 
 
I dette prosjektet får vi refundert driftsutgifter, samt prosjektdeltakernes timelønn opp til lønnstrinn 70, 
uten overhead. I tillegg får vi 7% av totalbudsjettet som en slags OH. Vi får overføringer fra Norad på 
grunnlag av prosjekteiers (SEARCWL) henstilling. Vi har nylig sendt likviditetsrapport, og bedt om å få 
overført midler for 2016. 
 
Det er ikke ført frikjøp på prosjektet for 2016, fordi vi vil vente til T3 og føre alt frikjøp for året i et samlet 
bilag. (Det er et omfattende regnestykke, så det er bedre å føre alt samlet.) 
 
Vi har i mai/juni rebudsjettert prosjektet, og gjort til dels betydelige endringer. 
 
Det opprinnelige tilsagnet fra Norad var på ca 2.108’ totalt for prosjektperioden, fordelt på ca 897’ i 
driftsmidler, 1.073’ i lønnsmidler (eksternfinansiert frikjøp) og 138’ i OH etter Norads regler.  Men 
lønnsmidlene var budsjettert for høyt (OH var beregnet inn), og i tillegg har Anne Hellum frasagt seg sitt 
frikjøp til prosjektadministrasjon og bedt om at midlene overføres til SEARCWL. 
 
Det nye budsjettet er på ca 1.874’ totalt for prosjektperioden, fordelt på ca 1.036’ i driftsmidler, 715’ i 
lønnsmidler (eksternfinansiert frikjøp) og 123’ i OH etter Norads regler. 
 
Prosjektet har et underforbruk av driftsmidler i 2016 på grunn av mindre reiseaktivitet enn opprinnelig 
planlagt. Midlene vil eventuelt bli søkt omdisponert. 
 
 

 
 
 
211470 Vold i nære relasjoner 
 
Finansiert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
Prosjektleder: Kristin Skjørten 
Prosjektperiode: Til 14.08.2019 (kan forlenges) 
 
30.09.2016: 
Saldo debet (underskudd) kr 159 419 
 
Prosjektet gjelder Kristin Skjørtens stilling som professor II, fullfinansiert av NKVTS. Vi sender faktura for 
lønns- og personalutgifter ved årets slutt. 
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211976 Law and Globalization: Strengthening Teaching Capacity (…) 
 
Finansiert av NORPART 
Prosjektleder: Malcolm Langford 
Prosjektperiode: 19.08.-31.12.2016, regnskapet lukkes 30.06.2017 
 
Tildeling kr 48 317 
 
30.09.2016: 
Saldo debet (underskudd) kr 23 029 
 
Midler til forprosjekt for et mulig samarbeid mellom UiO og Mekelle University School of Law i Etiopia.  
 
 

 
 
 
720122 AJF 2015 - Rettshistorie 
 
Støtte fra Anders Jahres fond 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Tildeling kr 50 000 
 
Ettårig prosjekt for 2015 (- vi søker på nytt hvert år), regnskapet lukket 30.06.2016. 
 
Sluttsaldo: debet (underskudd) kr 261 
 
 

 
 
 
720123 AJF 2015 – Instituttet 
 
Støtte fra Anders Jahres fond 
Prosjektleder: Øyvind Henden 
Tildeling kr 117 500 
 
Ettårig prosjekt for 2015 (- vi søker på nytt hvert år), regnskapet lukket 30.06.2016. 
 
Sluttsaldo: kredit (overskudd) kr 13 731 
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720150 AJF 2016 – Rettshistorie 
 
Støtte fra Anders Jahres fond 
Prosjektleder: Dag Michalsen 
Tildeling kr 50 000 
 
30.09.2016: 
Saldo kredit (overskudd) kr 50 000  
 
Ettårig prosjekt for 2016 (- vi søker på nytt hvert år), regnskapet lukkes 30.06.2017. 
Vi rapporterer til Unifor om bruken av midlene, rapportfrist 15.02.2017. 
 
 

 
 
 
720151 AJF 2016 – Instituttet 
 
Støtte fra Anders Jahres fond 
Prosjektleder: Øyvind Henden 
Tildeling kr 117 500 
 
30.09.2016: 
Saldo kredit (overskudd) kr 81 390 
 
Brukes til innkjøp til biblioteket. 
 
Ettårig prosjekt for 2016 (- vi søker på nytt hvert år), regnskapet lukkes 30.06.2017. 
Vi rapporterer til Unifor om bruken av midlene, rapportfrist 15.02.2017. 
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Litt om IOR basis: 
 

 Traktatprosjektet Global Treaties 
Ole Kristian Fauchald og traktatsamlingen hadde ved salgsslutt for forrige opplag ca 610' til gode hos IOR 
basis. Disse midlene blir bl.a. brukt til å lønne redaksjonsassistent i to år. 
Faktura på kr 386’ for trykking av nytt opplag er mottatt og betalt (faktura 2016618 fra 07PrintMedia). Alt 
dette føres på basis, da går vi mot ca null (konkret ca 20’ i underskudd) ved årsskiftet: 
Vi tar inn inntekter i 2017, og bokfører på ny tiltakskode fra da av.  
 

 Formidlingsprisen 
Dag Michalsen fikk kr 125’ for formidlingsprisen 2014, midlene er foreløpig ikke brukt. 
 

 Tiltakskode 100000 «Forskning» 
Stimuleringsmidler, midlertidig ordning. Kr 213 334, overføres fra fakultetet i månedlige rater 
30.09.2016: Saldo kredit (overskudd) kr 160 002 
 

 Tiltakskode 100201 «Incentivmidler 1» (ekstraordinære midler i 2016) 
Ekstraordinær tildeling for 2016 – Open Access. Kr 300 000, overføres fra fakultetet i månedlige rater 
30.09.2016: Saldo debet (underskudd) kr 142 479 
Hittil overført kr 225 000 fra fakultetet, utgifter kr 367 479  
 

 Tiltakskode 100202 «Incentivmidler 2» (ekstraordinære midler i 2016) 
Ekstraordinær tildeling for 2016 – Forvaltningsrett 
Kr 335 000, overføres fra fakultetet i månedlige rater 
30.09.2016: Saldo kredit (overskudd) kr 112 587 
(Bokført kr 183 968, men det er feilført kr 71 381 på tiltakskode 100205, vil bli ompostert.) 
 

 Ekstramidler til forskning 2016  (ekstraordinære midler i 2016) 
Kr 335 489, overføres fra fakultetet i månedlige rater. Bokføres på basis tiltakskode 900000 
 

 Tiltakskode 400021: Instituttlunsjer m.v. 
Tildeling fra Lovsamlingsfondet på kr 70 000 for instituttlunsjer og konstitusjonelle lunsjer sammen. 
30.09.2016: Saldo debet (underskudd) kr 2 298 
 

 Tiltakskode 900000 «Generell drift» - oppgradering av Oasen og kjøkken i 2. etg DB 
Faktura 449761 møbler     kr 107 289 
Faktura 451296 støydempende plater    kr 52 995 
Faktura 452877 sofa og bord     kr 16 646 
Faktura 16423 vannkjøler + kaffemaskin  kr 124 188 
Faktura 1017-3726006 oppvaskmaskiner og kjøleskap kr 30 298 
=        kr 331 416 
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Til:  Det juridiske fakultet ved saksbehandler Anita Øien s.a.v.oien@admin.uio.no 

Dato: 20.9.2016  

Høringsuttalelse fra IOR: fakultetets stillingsplan, særlig om utlysninger i 2017  

Vi viser til fakultetets høringsbrev av 19.8.2016. Institutt for offentlig rett (IOR) inviterte alle 

ansatte til å gi skriftlige innspill til prosessen. Tre av de fast vit. ansatte har levert egne notater, og 

disse er vedlagt. Saken ble også diskutert på årets instituttseminar på Soria Moria 13.9, riktignok 

med ganske begrenset deltagelse av fast vitenskapelig ansatte. Referat fra denne diskusjonen er 

også vedlagt. 

 

Instituttledelsen vil særlig fremheve følgende: 

 

 Av de obligatoriske fagene som IOR har ansvar for, står sivilprosess og rettshistorie i en 

særstilling. Rekrutteringsbehovet i sivilprosess er etter Backers avgang nå prekært. 

Rettshistoriefaget er også i en spesielt sårbar situasjon for øyeblikket. Den vil vedvare i flere 

år som følge av at Dag Michalsen er valgt som dekan for perioden 2016-2019. For begge 

disse fagene har det lenge vært mangel på godt kvalifiserte søkere, men det er grunn til å tro 

at utlysning av 1-2 stillinger i disse to fagområdene i 2017 kan føre fram. 

 Det kan bli behov for å se på rekrutteringsbehovet i miljørett, men her bør man først se an 

hvordan den pågående tilsettingen i stillingen i allmenn forvaltningsrett slår ut.  

 Det samme gjelder fagområdet statsrett, og for dette fagområdet er det uansett muligheter 

for å se på rekrutteringen i et noe mer langsiktig perspektiv. Avgrensningen av dette 

fagområdet vil ha mye å si for rekrutteringspotensialet, og denne avveiningen bør være 

svært gjennomtenkt. 

 En eventuell ny stilling i europarett bør legges til et av de store instituttene. Stillingen bør 

gis en brobyggerrolle, med sikte på å styrke faget på tvers av grunnenhetene. 

 IOR er positivt innstilt til en eventuell ny stilling i migrasjonsrett, men også en slik stilling 

bør knyttes opp mot konkrete undervisningsbehov i obligatoriske fag. Stillingen bør gis en 

brobyggerrolle, med sikte på å styrke faget på tvers av grunnenhetene. 

 Familierett/barnerett: På lang sikt bør faget barnerett bør være på fakultetets agenda. For 

tiden er fakultetets eneste rendyrkede barnerettsforsker ansatt ved IOR. En eventuell ny 

stilling i barnerett bør legges til et av de store instituttene. Uansett plassering bør stillingen 

gis en brobyggerrolle, med sikte på å styrke faget på tvers av grunnenhetene. 

 

Mer generelle merknader: 

 

 Vi må være 100% sikre på at tallgrunnlaget som legges til grunn for denne diskusjonen er 

korrekt, herunder forholdstallet 1:57. Det er også viktig å analysere om det finnes enkle grep 

som vårt handlekraftige dekanat kan iverksette raskt for å forbedre forholdstallet. 
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 Det er viktig at fakultetsledelsen fortsetter å problematisere budsjettkutt for å finansiere 

sentrale satsinger o.l. , jf. IORs kommentarer til SAB 4.  

 Det er viktig at studentenes behov vektlegges når stillingsplanen diskuteres. 

 Ressurs- og rekrutteringssituasjonen tilsier at fakultetet kan bli nødt til å fase ut enkelte 

viktige fag, dersom dette kan forsvares som et ledd i en nasjonal arbeidsdeling. Skatteretten 

er et fag som IOR nødig gir slipp på, men mange års omfattende rekrutteringsinnsats – på 

tross av flere doktorgrader i skatterett – har foreløpig ikke ført fram. Situasjonen kan 

muligens være en annen om fire år når nåværende fagansvarlig går i pensjon. BIs tunge 

satsning på feltet gjør likevel at faget ikke nedlegges nasjonalt. Lignende vurderinger kan 

muligens være relevante for enkelte privatrettslige fag. 

 Høringsnotatet legger stor vekt på tverrfaglighet og internasjonalisering, men dette 

gjenspeiles i liten grad i de konkrete forslagene til prioritering av stillinger. Dette behøver 

selvsagt ikke å være en motsetning, dersom kvalifikasjonskravene i utlysningene i større 

grad enn tidligere vektlegger dobbeltkompetanser og erfaring med flerfaglig arbeid.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ulf Stridbeck 

Instituttleder, Institutt for offentlig rett   
 

 

 

Vedlegg:  

1. Uttalelse fra professor Marit Halvorsen om rettshistorie 
2. Uttalelse fra professor Anne Robberstad om sivilprosess 
3. Uttalelse fra førsteamanuensis Malcolm Langford (flere tema) 
4. Referat fra diskusjonen på instituttseminaret 13.9 
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Vedlegg 1: uttalelse fra professor Marit Halvorsen 
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Vedlegg 2: uttalelse fra professor Anne Robberstad 
 

Det vises til fakultetets saksfremlegg til instituttledermøte, vedlagt dekannotat av 25.8.2016. Som 

ansvarlig faglærer i sivilprosess har jeg disse kommentarene til dekanens notat: 

Det er viktig at den obligatoriske delen av rettsvitenskapsstudiet styrkes gjennom at den tilføres flere 

faste stillinger. Dette slås fast i notatet s 2-3, men følges i liten grad opp i de konkrete 

stillingsforslagene s 5-6.  

Det obligatoriske faget sivilprosess i fjerde studieår har ti studiepoeng. Faget er helt nødvendig for at 

fakultetet skal oppfylle sin målsetning om at ferdige kandidater skal kunne gå inn i stillinger som 

advokater og dommere. I tillegg gir det god forståelse for normene for saksbehandling generelt, både 

innenfor det offentlige og i det private, i Norge, andre land og internasjonalt. 

Faget sivilprosess har i dag bare én fast stilling, og står på fakultetets «rødliste». Til sammenligning har 

vi i dag syv faste stillinger innen strafferett og straffeprosess (Stridbeck, Hennum, A. P. Høgberg, 

Stigen, Boucht, Ugelvik og Løvlie), hvorav tre kan dekke faget straffeprosess. Siden Hov gikk av i 2011, 

har sivilprosessen bare hatt én stilling som hovedsakelig omfatter prosessfagene. Siden Backer gikk av 

i 2016, er det bare én person i fast stilling som kan gi forskningsbasert undervisning i sivilprosess 

(undertegnede). Denne oversikten kan tyde på at faget sivilprosess har vært systematisk nedprioritert 

over lengre tid.  

Om valgfaget arbeidsrett heter det i notatet s 6: «Fakultetet må ha høy kompetanse i et så sentralt fag 

og har per nå bare en stilling i faget.» Det samme kunne, med større grunn, vært sagt om det 

obligatoriske faget sivilprosess. De store obligatoriske fagene bør ha minimum to faste stillinger hver. 

Med bare én fast stilling blir et fag svært sårbart for avganger og lengre sykefravær. Tildeling av 

forskningstermin, som den enkelte vil ha krav på etter en viss tid, lar seg vanskelig gjennomføre uten 

at undervisningen blir skadelidende. Og det er umulig å etablere et godt forskningsmiljø med bare én 

fast stilling. 

Notatet nevner s 3 sivilprosess som et av fagene «der det fra 2018 og noen år fremover synes ikke å ha 

et tilstrekkelig antall stillinger eller der det bør være flere». Jeg vil peke på at dette er situasjonen for 

sivilprosess allerede i dag, og slik har det vært lenge. Det bør derfor være en selvfølge at faget får en 

stilling ved utlysningene i 2017.   

Det finnes utvilsomt kvalifiserte søkere til en stilling i prosessfag med hovedvekt på sivilprosess.     

Hilsen Anne Robberstad   
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Vedlegg 3: Innspill fra Malcolm Langford 
 

1.         Av prinsipielle grunner (men også evt. forskningssøknader) burde vi prioritere 

migrasjonsrett i 2017. Det er akt. kandidater: f. eks. Maja Janmyr: 

http://www.uib.no/personer/Maja.Janmyr Forhåpentligvis får vi en kandidat i forvaltningsrett i 

2016 som også dekker miljørett. Statsrett i 2018 passer bra etter min mening. 

 

 2.          Vi trenger et ordentlig forskningsnotat om hvorfor vi har 1/57 i Master i Rettsvitenskap. 

Det er mange teorier (f. eks. utenlandske professorer, internasjonal valgfag) som stemmer ikke helt 

med statistikk. Det er farlig om vi begynner med store reformer uten riktige fakta. 

 

3.         Er dagens obligatoriske kurs en hellig ku? Er det mulig å tilpasse våres kompetanse bedre i 

utforming av programmet? Litt mer forsknings-basert undervisning? 

 

4.         Kan vi innføre en 3+2 modell så at vi får bedre finansiering (av både undervisning og 

forskning)? Det er også en bra anledning til å reformere de obligatoriske kursene. Vi kan også se på 

NHH som er ganske flink til å optimisere bruk av penger fra KD. 

 

5.         Jeg liker det ”et fakultet” prinsippet som står sterk i dekans stillingsnotat. Men vi trenger en 

”grand compromise” om vi skal klare det. Juristene må anerkjenne at vi en ”tverrfaglig fakultet” og 

de ”ikke-juristene” må anerkjenne at de kan ikke gjemme seg bak institutettsveggene. Det trenges 

både strukutreelle og holdningsendringer. I forhold til dekansnotat er det veldig lite om 

tverrfaglighet og internasjonalisering i beskirvelser av de 8 stillingene. Det stemmer dårlig med 

prinsippet. 

 

6.         Kan vi bedre inkludere ikke-jurister i undervisning? Arbeidsgruppen for alternative 

vurderingsformer skrev at evalueringsformene må ha ”en bredde og et mangfold” og nevnt åtte 

ferdigheter som skulle ble testes: ”1. Gjennomføre ulike typer juridiske arbeidsoppgaver; 2. Løse 

nye problemer og bidra til nytenking i en rettslig sammenheng; 3. Forstå og vurdere 

sammenhenger mellom retten og samfunnet, herunder rettens plass i styring av 

samfunnsutviklingen; 4. Reflektere over jussens forhold til andre fag; 5. Identifisere etiske og 

yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte; 6. 

Samarbeide med jurister og andre profesjoner om rettslige problemstillinger; 7. Formidle juridiske 

resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten; og 8. Fremme rett og rettferdighet.” 

Jeg noterer at ikke-jurister kan bidra i undervisning med punkter 2, 3, 4, 5 6 og 8. 
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Vedlegg 4: Referat fra diskusjonen på IORs instituttseminar 13.9 
Instituttledelsen redegjorde for høringsnotatet og prosessen. Det ble klargjort at den pågående 

tilsettingen i forvaltningsrett går som planlagt. Det nye, eksternfinansierte klarspråk-professoratet 

faller også utenfor diskusjonen. Diskusjoner om kommende års stillingsutlysninger legges nå inn i 

fakultetets ‘årshjul’ (nærmere bestemt i juni), og at IOR må være forberedt på å gi innspill til denne 

prosessen hver vår.  Instituttleder pekte på sivilprosess og skatterett som fag hvor IOR har akutt 

behov for nyrekruttering til faste stillinger. Han påpekte også at dekanatet foreslår migrasjonsrett 

som et nytt prioritert område, og at det kan være av særlig interesse å få tilbakemeldinger på dette. 

 

Generelle merknader 

Flere av deltagerne roste dekanatets initiativ. Det var tilsynelatende konsensus om at idealet bør 

være at stillingsplanen ivaretar både fakultetets undervisningsbehov og samfunnets mer langsiktige 

forsknings- og formidlingsbehov. At balansegangen er meget krevende er opplagt. 

 

Det ble anført at høringsnotatet legger stor vekt på tverrfaglighet, men at dette i liten grad 

gjenspeiles i forslagene til prioritering av stillinger. Malcolm Langford påpekte at dette ikke 

behøver å være en motsetning, dersom kvalifikasjonskravene i utlysningene i større grad vektlegger 

dobbeltkompetanser og erfaring med flerfaglig arbeid. Instituttledelsen repliserte at 

fakultetsledelsen også er opptatt av at dobbeltkompetanse skal gi uttelling, og at det vurderes å 

‘dele’ enkelte stillinger mellom flere enheter. 

  

Konkrete innspill og fagområder 

Det var få konkrete innspill i debatten. De to som kommenterte forslaget om migrasjonsrett var 

positive. Fagområdet ble fremhevet som et viktig krysningspunkt mellom norsk og internasjonal 

rett. Temaet er også sentralt i samfunnsdebatten, og det har stort potensial for både flerfaglig 

samarbeid og eksternfinansiering.  

 

Mer overordnede merknader  

Det ble anført at fakultetet ikke må glemme at det er mulig å endre masterstudiet i rettsvitenskap. 

Det kan tenkes at mindre justeringer av fag, eventuelt kombinert med utskiftninger, kan bidra til å 

forbedre forholdstallet lærer/student. Fakultetets inntektsmuligheter bør også vurderes løpende. 

Dersom nye tall viser at innføring av en bachelorgrad kan styrke fakultetets økonomi betraktelig, 

kan det være riktig å revurdere innføring av 3+2-modellen. 

 

Cecilia Bailliet påpekte at studentene er opptatt av at studiet også bør gi praktiske ferdigheter, og at 

det er viktig at studentenes behov også vektlegges når stillingsplanen diskuteres. 

 

Avslutningsvis kom det innspill om at det er viktig å få til en kulturendring for å tenke på tvers i 

flere prosesser på fakultetet, bl.a. for å motvirke at instituttstrukturen viderefører historiske 

splittelser i fagmiljøet. Hva gjelder nybygget på Tullinløkka er det f eks ønskelig at nye 

forskergrupper kan samlokaliseres i perioder, for å motvirke fastlåste strukturer og gi dynamikk. 

Samtidig er det viktig å minne om muligheter vi allerede har, f eks å hospitere på et annet institutt. 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Instituttledermøtet 

 

 

 

Dato: 19.08.2016 

 Saksnr..: 2016/7162 MTHEODOR 

Saksframlegg til instituttledermøte 31.8.2016 

 

I tråd med dekanvedtak om arbeidsmetode for stillingsplan vil dekanatet sende notat med forslag 

til rammer for neste års utlysninger på høring til instituttene, PMR og PFF.  

Saken legges fram for instituttledergruppen til orientering nå for å gi mulighet til å stille spørsmål 

og oppklare eventuelle misforståelser tidlig i prosessen.  

Videre saksgang for stillingsplanarbeidet: 

Instituttene, PMR og PFF har mulighet til å sende skriftlige kommentarer til dekanatets notat om 

utlysning av faste stillinger i 2017.  

Fristen for å komme med innspill er 20. september 2016.  

Kommentarene kan sendes til personalrådgiver Anita Øien på e-post s.a.v.oien@admin.uio.no.  

Alle innspill legges fram til diskusjon i instituttledermøtet 28. september.  

Basert på dette vil dekanatet fatte endelig vedtak om hvilke stillinger som lyses ut i 2017 i 

dekanatmøte 12. oktober.  

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Mari Theodorsen 

+4722859358, mari.theodorsen@jus.uio.no 

mailto:s.a.v.oien@admin.uio.no
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Dekanatnotat om arbeidet med stillingsutlysninger for 2017   25. august 2016 

 

 

 

1. Innledning 

 

Med grunnlag i Dekanvedtak - JF - 2016/11 - saksbehandling for stillingsplanarbeid fra 1.1. 

2017 og dekanatnotat av 25.05 2016 (se vedlegg) legger fakultetet med dette frem notat for 

premisser for det videre arbeidet for stillingsutlysninger for tilsetting i 2017. Dette notatet skal 

legges frem for diskusjon i instituttledermøtet 31.8. Dernest skal instituttene, PMR og 

eventuelt andre organer uttale seg. På grunnlag av vedlagte notat og de innspillene som 

kommer i løpet av saksbehandlingen vil fakultetet ved dekanen treffe skriftlig begrunnet 

vedtak om utlysninger for 2017.  For neste år (2017-2018) vil saksbehandlingen følge 

dekanvedtaket fullt ut der nivå 4 skal involveres formelt. 

 

Dekanvedtaket bestemmer at tidligere ordninger om stillingsfordelinger ved fakultetet ikke 

lenger gjelder og at alle kommende stillingsutlysninger skal saksbehandles etter det nevnte 

dekanvedtaket. I tillegg til nye stillinger vil alle ledige stillinger falle tilbake til fakultetet som 

så fordeler stillinger etter dekanvedtakets ordning.  

 

Utsiktene for Det juridiske fakultets økonomi fremover er blitt forverret.. Flere års realvekst 

er avløst av utflating. Dette er omtalt i fakultetets budsjettdokumenter. For 2017 vil fakultetet 

måtte spare ca kr 10-12 millioner. UiO har signalisert at dette vil vare ved i de kommende 

årene. Disse økonomiske utsiktene må legges til grunn for stillingsarbeidet.  

 

UiO har i år for første gang minnet fakultetet om særavtalen fra 2009 om redusert 

opptaksramme som jo har styrket fakultetets økonomi vesentlig de senere årene. UiO stiller 

spørsmål ved om fakultetet faktisk oppfyller hensikten med ordningen, nemlig å forbedre 

forholdstallet mellom lærer og student ved Master i rettsvitenskap.  

 

Det juridiske fakultet har som kjent store utfordringer når det gjelder forholdstall mellom 

lærere og studenter. Fakultetet kommer desidert dårligst ut av alle fakulteter ved UiO. Den 

doble effekt av et svært problematisk forholdstall og særlig NFRs og sektordepartementets 

underfinansiering av juridisk forskning fører til at Det juridiske fakultet vanskelig kan 

oppfylle to sentrale målsettinger: Å utvikle et godt studiemiljø med nærhet mellom lærer og 

studenter og å igangsette ny forskning for aktuelle samfunnsutfordringer.  

 

Forholdstallet ved fakultet selv er forøvrig meget ujevnt fordelt mellom fakultetets 

studieprogrammer. Alle andre programmer enn Master i rettsvitenskap har forholdstall 

lærer/student som ligger på nivå med SV-fakultetet (1/25) som er den neste på listen av UiOs 

fakulteter med dårlige forholdstall. Master i rettsvitenskap har i den siste tellingen 

forholdstallet 1/57. Dekanatet mener at fakultetet ikke lenger kan ha en stillingsutvikling som 

underbygger så store forskjeller i forholdstallet lærer/student mellom studieprogrammene ved 

fakultetet.  

 

Fakultetets økonomi tillater utlysning av maksimum fem - 5- faste vitenskapelige stillinger for 

2017 over basis. Noe avhengig av fakultetets erfaringer med økonomien de neste månedene 

kan det være aktuelt å redusere tallet til 4 for å utskyte utlysninger til 2018, et år da det neppe 

vil være mulig å lyse ut mer enn 2-3 stillinger. I dette notatet vil dekanatet fremlegge de 

generelle hensyn som gjør seg gjeldende ved avgjørelsen av hvilke fagområder de fem 
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stillingene bør knyttes til. Her vil dekanatvedtakets seks kriterier være sentrale for fakultetets 

argumentasjon og vil være avgjørende for den endelige beslutningen.  

 

De seks kriteriene er (1) fakultetets fagutvikling og aktuelle forskningsbehov, (2) at 

stillingsutlysninger bør sees i sammenheng med muligheter for å generere eksterne 

forskningsmidler (3) at fakultetet må ta særlig hensyn til forholdene ved Master i 

rettsvitenskap, (4) at nye stillinger kan fremme på-tvers-strukturer ved fakultetet, (5) at 

rettsvitenskap også skal forstås i vid forstand og at tverrfaglighet bør fremmes, og endelig (6) 

at fakultetet må ta hensyn til både nasjonale og internasjonale dimensjoner ved utviklingen av 

rettsvitenskap som fag. Her vises det til både dekanvedtaket og det tilgrunnliggende 

dekanatnotatet for mer utførlig begrunnelser for de seks kriteriene. Ellers legger fakultetet til 

grunn at det finnes kvalifiserte søkere til de stillingene som lyses ut.  

 

Per 1.1 2017 vil antall faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet være 88. 

Disse fordeler seg slik  

  

På de to generelle instituttene  

IFP 27 + 1 utlyst  

IOR (inkludert PluriCourts) 28 + 3 utlyst (hvorav 2 finansiert av PC) + 2 x 20% ,  

I tillegg er 2 lektorstillinger lyst ut.  

 

Ved de tre sektorinstituttene vil tallene per 1.1. 2017 være slik:  

IKRS 11 + 1 x 20% stilling  

NIFS 11 + 2 x 20% stilling  

SMR 11   

 

Hvis vi ser tallene i lys av stillingenes faglige innhold fordeler de 88 seg med 69 med juridisk 

bakgrunn og oppgaver og 19 stillinger med hum-sam bakgrunn eller oppgaver.  

 

Av en viss interesse er også tallene ved nærstående fakulteter. Antall faste vitenskapelige 

stillinger i Jur Fak i Bergen er nå 54, ved Jur Fak i Tromsø er 26. Ved Institutt for 

rettsvitenskap ved BI er det nå 20 fast ansatte juridiske forsker- og undervisningsstillinger, de 

fleste innen kommersiell formuerett. Tallene ved sammenlignbare juridiske fakulteter i 

Norden (ca-tall): København 75, Helsinki 60, Uppsala 75, Stockholm 80, Lund 69 – altså 

nokså likt Oslo. Stockholm og Helsinki rangerer i snitt noe høyere på internasjonale 

rankinglister enn Oslo. Alle nordiske institusjoner har en langt mer variert stillingsstruktur 

(lektorer, adjunkter osv, ca halvparten er professorer) og de har svært få eller ingen ansatte 

med hum-sam-bakgrunn eller oppgaver. 

 

 

2. Dekanatets generelle merknader til stillingsutlysninger for 2017  

 

Med dette signaliserer dekanatet hvilke generelle hensyn som vil være tungtveiende i 

fakultetets arbeid med stillinger for tilsetting i 2017.  

 

Fakultetet må nå aktivt arbeide for å bedre forholdstallet mellom lærere og studenter for 

Master rettsvitenskap. Legitimiteten av avtalen med UiO av 2009 avhenger av dette skjer på 

en planmessig måte. Fokus på studiekvaliteten ved master for rettsvitenskapsstudiet krever at 

det tilføres flere lærere som må gi hele eller deler av undervisningsplikten til den 

obligatoriske delen av dette masterstudiet.  
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Dekanatet legger følgelig til grunn at alle stillinger som lyses ut for tilsetting i 2017 må 

knyttes helt eller delvis til undervisningsplikt på den obligatoriske delen av Master 

rettsvitenskap.  

 

Dekanatet vil imidlertid også fremholde at undervisningsbyrden på de aller største valgfagene 

bør ha relevans når slike hensyn kan kombineres med å dekke obligatoriske fag og når dette i 

tillegg vil kunne være viktig for utviklingen av aktuelle forskningsbehov (se straks under). 

For tiden semestrene H15 og V16 er tallene for eksamensmøtte programstudenter ved Master 

i rettsvitenskap over 40 for følgende valgfag for 2015H //2016V dette: Arbeidsrett 

(individuell) 159//Utlendingsrett 104//Barnerett 83//Bygg entreprise 75//Skatterett 

75//Helserett 48//Patent- og varemerke 45 //Selskapsrett 43.  Her bør det også nevnes de ulike 

valgfagprofilene som nå er utviklet: Internasjonale kommersielle relasjoner//Velferd og 

likeverd//Marked, innovasjon og konkurranse //Internasjonal rett//Arbeidsliv og ikke-

diskriminering //Skipsfart og offshore //Naturressurser og miljø.  

 

Fakultetet har utviklet en såkalt rødliste for obligatoriske fag der dels rekrutteringen har vært 

svak, dels der det er for få faste stillinger til å dekke undervisningen. For det følgende er det 

det andre momentet som er viktig. Dekanatet vil fremheve at det tidvis kan være noe 

vanskelig å avgjøre hvor mange som arbeider i et fag over tid og at det må måles for stillinger 

som vil være aktuelle fra rundt 2018 da de inneværende stillingene vil være operative. 

Likeledes vil dekanatet minne om at en vitenskapelig stilling jo godt også kan gi 

forskningsbasert undervisning på mer enn ett fagområde. I det følgende nevnes de 

obligatoriske fagene der det fra 2018 og noen år fremover synes ikke å ha et tilstrekkelig 

antall stillinger eller der det bør være flere: 1. studieår: Familie- og arverett (12 stp) //2. 

studieår: statsforfatningsrett (10 stp), miljørett (7 stp)//3. studieår: rettshistorie (8 stp)//4. 

studieår: sivilprosess (10 stp).  

 

For fakultetets forskningsutvikling foreligger det flere viktige forankrende dokumenter. 

Fakultetet er forpliktet på UiOs generelle forskningsprioriteringer. Her er det særlig UiOs 

tverrfaglige satsninger som må nevnes: Livsvitenskap, Energi, Norden og Nordområdene. 

Fakultetet er deltaker i alle disse satsningene. Fakultetet vil også arbeide for å legge til rette 

for ytterligere deltakelse innenfor rammen av fakultets økonomi og forskningsbehov, særlig 

gjennom PhD og post doc. For spørsmålet om faste stillinger for 2017 er disse satsningene nå 

ikke avgjørende, men dette kan endre seg på sikt.   

 

De tre juridiske fakultetenes strategidokument Rettstrans er utarbeidet med sikte på å få til 

mer ekstern finansiering av juridisk forskning. Rettstrans peker på to sentrale behov: dels å 

styrke de juridiske basisfagene, dels å utvikle ny juridisk forskning i møtet med globale 

strukturelle samfunnsendringer slik som flyktnings- og migrasjonskriser, finans- og 

finansieringskriser, miljø- og klima-kriser og skiftende former av internasjonal samarbeid. 

Det er en grunnleggende innsikt at i alle disse trendene finnes sentrale rettslige dimensjoner 

som ethvert juridisk fakultet må ta tak i og styrke aktuell og relevant forskning.  

 

Dekanatet ser det som en viktig oppgave i stillingsarbeidet å kombinere hensynet til 

undervisningsbehovet i masterstudiet rettsvitenskap og å opprette stillinger som kan gi bidrag 

til slike grunnleggende langsiktige forskningsbehov.  

 

Rettstrans vil bøte på den svikende finansiering av juridisk forskning gjennom NFR og 

fakultetets sektordepartement. Fakultetets doble vansker – forholdstallet lærer/student og 

ekstern underfinansiering - gjør at arbeidet med ekstern finansiering må ha høy prioritet. 
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Særlig gjelder dette der det er mulig å få ekstern finansiering i tilknytning til nye faste 

stillinger eller der det sannsynliggjøres at dette vil skje. I slike tilfeller – avhengig av 

fakultetets undervisningsbehov og karakteren av den aktuelle finansieringsmåten - bør 

fakultetet strekke seg langt for å gi nye stillinger over basis.  

 

I dekanvedtaket om stillingsplanarbeid er de tre siste av de seks kriteriene: på-tvers-strukturer, 

rettsvitenskap i vid forstand og tverrfaglighet, og nasjonale og internasjonale dimensjoner.  

 

UiO har i flere dokumenter fremholdt på-tvers-strukturer som en hovedsak i faglig- og 

organisatorisk arbeid i årene som kommer. Den grunnleggende tanken er at institusjonens 

ressurser derved blir bedre utnyttet og at det vil gi bidrag til faglig innovasjon. Også fakultetet 

har ved flere anledninger fremholdt at virksomheten bør og må organiseres mer integrativt 

aktiv. Både forskergrupper og nye formelle forbindelser mellom undervisning og institutter er 

gode eksempler på dette er i ferd med å skje. En særlig strukturell grunn for å foreslå 

instituttoverskridende på-tvers-stillinger er at rettsvitenskapelig forskning involverer oftest 

flere enn ett fagfelt. Flere fagområder går i større grad enn andre på tvers av andre fagområder. 

Det gjelder alle metode- og perspektivfag, menneskerettigheter og EU- og EØS-rett.  Selv om 

det sikkert kan diskuteres om hvorvidt en stilling formelt bør knyttes til to institutter eller ikke 

kan det ikke være tvil om at det ved nye stillinger bør gjøres rede for hvordan stillingen kan gi 

faglig integrative bidrag på fakultetet. Forskergruppene vil i den sammenheng få økt 

betydning i årene som kommer.  

 

Fakultetet har som nevnt et stort innslag av faste stillinger med hum-sam kompetanse. I all 

hovedsak er dette knyttet til fagområdene kriminologi, sosiologi og 

menneskerettigheter/filosofi. Av grunner som har fremgått over vil dekanatet for 2017 ikke 

foreslå ytterligere hum-sam-stillinger ved fakultetet. Det er likevel grunn til å fremheve at 

samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver, i form av egne fag og perspektivfag, er 

forskningsmessig relevante for de fleste rettsvitenskapelige fagområdene på alle instituttene 

og kan med fordel inngå i kompetansen ved hele fakultetet. Et særlig spørsmål er status av 

faget rettsøkonomi - og i forlengelsen her – et fokus på mer systematisk empirisk 

rettsforskning. Dekanatet anser det viktig løpende å øke integrasjonen mellom de ulike 

juridiske fag, perspektivfagene og fakultetets innslag av samfunnsvitenskap og humaniora.   

 

Ved enkelte av fakultetets stillingstilsettinger de siste årene har temaet nasjonale og 

internasjonale bakgrunn for søkere vært drøftet. Fakultetet har lagt til grunn at ikke-nordiske 

søkere er velkomne så fremt de ved stillingstilsettingen kan undervise på master 

rettsvitenskap. UiO har i sin Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige stillinger ved UiO av 

2016 fremholdt betydningen av at fakultetene må legge til rette for å skaffe internasjonale 

forskere som kan gi nye bidrag til et fagmiljø, særlig for å skaffe eksterne internasjonale 

forskningsmidler (særlig EU-midler) og for å internasjonalisere miljøets forskning. Som et 

internasjonalt juridisk fakultet må også Det juridiske fakultet være åpen for dette, og 

fakultetet har en pålagt plikt til å skaffe EU-midler. Kravet om å gi bidrag til fakultetets 

obligatoriske undervisning bør uansett telle med i avgjørelsen.  

 

 

3. Dekanatets opplegg til diskusjoner om stillinger for 2017  

 

I det følgende vil dekanatet antyde en del fagområder der det er klart at det vil være behov for 

nye stillinger, definert på grunnlag av overstående premissene, nemlig behovet for 

undervisning på master i rettsvitenskap, behovet for å dekke fagområder og behovet for ny 
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forskning.  Det sier seg selv at denne listen ikke er uttømmende og at fakultetets vil måtte 

drøfte dette i den videre saksbehandlingen. Som det fremgår over er det en premiss for alle 

stillinger at de helt eller delvis må gi undervisningsbidrag til master i rettsvitenskap.  

 

Dekanatet foreslår at stillingene lyses ut nokså fagspesifikt. Samtidig må utlysningene 

kombinere det mer spesifikke fagområdet med et uttrykkelig omtalt videre fagområder, særlig 

med tanke på undervisningsbehovet. Fakultetet bør ikke sette seg i den situasjon at en stilling 

knyttet til et relativt begrenset fagområde utelukkende gir grunnlag for undervisning på bare 

dette feltet. Gjennom stillingsutlysninger, stillingsbedømmelser og tilsettinger må disse 

spørsmålene være avklart slik at temaet ikke kommer opp etter tilsetting. Også her må 

behovet for undervisning på master i rettsvitenskap telle tungt.  

 

Hvis den utlyste stillingen ikke blir besatt avgjør fakultetet om stillingene enten skal lyses ut 

på nytt i samme fagfelt eller utlyses i et annet fagfelt som har vært begrunnet i fakultetets 

saksbehandling som et prioritert felt eller at stillingen inngår i neste års fordeling. Hensynet til 

fakultetets bruk av annuummidlene vil her spille en rolle. (?) 

 

De enkelte fagområdene (uten prioritering)  

 

Fagområdet miljørett med linjer til offentlig rett. Miljørett er et obligatorisk fag. Faget har 

nære faglige og undervisningsmessige forbindelser til offentlig rett generelt og til fast 

eiendom. Av betydning er også linjer til miljøkriminalitet. Av åpenbare grunner må fakultetet 

ha god forskningskompetanse på et så sentralt fagfelt med stor samfunnsrelevans, og med 

flere avganger trenger faget tilskudd. Antakelig bør stillingen ha en noe tydeligere nasjonal 

forankring med tanke på det sentrale norske lovverket og fakultetet bør vurdere om det bør 

lyses ut uttrykkelig i norsk miljørett siden internasjonal miljørett er bedre dekket ved 

fakultetet. Fakultetet anser at det er kvalifiserte søkere.  

 

Fagområdet statsrett med linjer til forvaltningsrett. Fagene representerer store obligatoriske 

fag og gitt undervisnings- og forskningsbehov burde fagene hatt en større bemanning. 

Forvaltningsrett får tilført en stilling i 2016. Statsrett har per nå i hvert fall to hele stillinger 

(og noen halve). Med tanke på grunnlovsreformen, internasjonale konstitusjonelle tendenser 

og fagets sterke koblinger til menneskerettighets- og europarettfaget bør fakultetet vurdere om 

det skal utlyses stilling. Fakultetet ber om innspill fra fagmiljøer. Fakultetet anser at det finnes 

flere kvalifiserte søkere.   

 

Fagområdet migrasjonsrett. Dekanatets forslag er en ny fagbetegnelse, men det dekker over 

flere viktige løpende fag, slik som utlendingsrett, asylrett, statsborgerrett, deler av 

menneskerettigheter, med koblinger til fagene familierett, arbeidsrett og prosessrett i vid 

forstand. I motsetning til mange andre juridiske fakulteter har fakultetet i Oslo ikke hatt en 

fast stilling som samler de faglige trådene som det tilgrunnleggende samfunnsfenomenet 

migrasjon viser til. Dekanatet mener at det vil styrke fakultetets fagprofil å utvikle et slikt fag. 

Det finnes store udekkede undervisningsoppgaver innen utlendingsrett og asylrett som har 

mange studenter. Det bør etableres samarbeid med andre nordiske fakulteter som har store 

eksterne prosjekter (EU-midler) og det er god grunn til å tro at en aktiv fagutvikling kan 

utløse eksterne midler. Mange ansatte gir bidrag til migrasjonsretten i fakultetets forskning og 

undervisning. Men det er behov for å utvikle faget mer sammenhengende og å bygge opp et 

fagmiljø knytte faglige forbindelser til alle instituttene ved fakultetet. Hvordan stillingen skal 

utformes og når den kan lyses ut må diskuteres. Fakultetet anser at det er potensielle søkere.  

 



6 
 

Fagområdet familierett, barnerett. Dette er sentrale delvis obligatoriske fag som nå er i 

forandring som følge av endrede familiestrukturer og migrasjon. Fakultetet ber fagmiljøet/ene 

om å vurdere behov og utforming av en stilling som reflekterer nye tendenser. Fakultetet 

legger til grunn at det er kvalifiserte søkere.   

 

Fagområdet arbeidsrett. Fakultetet må ha høy kompetanse i et så sentralt fag og har per nå 

bare en stilling i faget. Gjennom Arfa har fakultetet fått tilført godt over 30 millioner kroner 

(2008-2017) ved fakultetets avtale med Arbeids- og sosialdepartementet av 2006. Avtalen 

forutsetter en form for videreføring. Fakultetet vil uansett vise potensielle eksterne finansierer 

at fakultetet tar slike viktige langsiktige avtaler på alvor. Fakultetet stiller spørsmål om en 

stilling i arbeidsrett er mest aktuell i 2018 i tilknytning til avviklingen av Arfa. Det er flere 

kvalifiserte søkere.  

 

Fagområdet kommersiell privatrett. Sammenlignet med andre sammenlignbare juridiske 

fakulteter og institutter er det en relativ liten del av fakultetet som arbeider med kommersiell 

privatrett, som kapitalrett og finansrett i vid forstand. Dekanatet anser at det er viktig for 

fakultetet å ha den fremste fagkompetansen på dette feltet som - med grunnlag i generell 

kontraktsrett - dekker selskapsrett, generell finansrett og finansmarkedsrett, børsrett og 

tilknyttede rettslige reguleringsregimer. Etter finanskrisen i 2008 har den offentlige regulering 

av finans og kapital økt markant. Obligasjonsrett er et omfattende obligatorisk fag; andre nære 

rettslige tilknytningspunkter er erstatning, tilsyn og kontroll. Dekanatet ber fagmiljøet vurdere 

utlysningsformer der fagområdet kommersiell privatrett og finansreguleringsrett står i fokus. 

Stillingen må knyttes til plikt til å undervise i obligatoriske fag, mest naturlig i privatrett 3111 

+ 3211. Fakultetet forutsetter at stillingen/stillingene vil kobles til krav om å bygge opp et 

fagmiljø og aktivt drive samarbeid med aktører i bransjen. Det finnes kvalifiserte søkere.  

 

Fagområdet europarett.  Det juridiske fakultet bør ha landets fremste fagkompetanse for EØS-

rett og EU-rett. Fakultetet har god dekning av EØS-rett, og EU-rettslige fagkompetanse finnes 

på flere av fakultetets forskningsfelter. Fakultetet konstaterer at Senter for Europarett behøver 

å styrke sin internasjonale forskningskompetanse. Fakultetet vil derfor åpne opp for å lyse ut 

en stilling som sikter til dette. Temaer - som også tangerer flere av de som er omtalt over i 

tilknytning til andre mulige stillingsutlysninger – vil være unionsborgerskapet, EUs betydning 

for utviklingen av miljørett, EUs konstitusjonelle oppbygning og det varierende omfanget av 

konstitusjonelle integrasjonen EUs medlemsstater i mellom, Euro-zonen og den monetære 

union, EUs forskjellige assosieringsavtaler med tredjeland, som Norge, Tyrkia og Sveits. Av 

helt sentralt betydning for Norge vil nå Brexit bli. Fakultetet ønsker og forventer en markert 

økning av eksterne forskningsmidler på fagområdet europarett. Fakultetet antar at en stilling 

besatt av en renommert internasjonal forsker vil kunne ha en slik effekt. Fakultetet legger til 

grunn at det finnes kvalifiserte søkere. Fakultetet forutsetter at det vil tillegge ordinær 

undervisningsplikt i stillingen.  
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 Saksnr..: 2016/7162 MTHEODOR 

Dekanvedtak - JF - 2016/11 - saksbehandling for stillingsplanarbeid fra 1.1. 2017 

 

Vedlagte dekanvedtak erstatter fakultetets nåværende saksbehandling for utlysning av faste 

vitenskapelige stillinger med en ny mer detaljert og skriftlig fremgangsmåte.  

 

I Dekanvedtakets formål  

 

(1) Vedtaket skal sikre en gjennomarbeidet og forutsigelig saksbehandling i fakultetets fortløpende 

arbeidet med utlysninger av faste vitenskapelige stillinger. Dekanvedtaket forholder seg til endring 

av administrasjonsreglement og rutiner for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger vedtatt av 

fakultetsstyret i 2015 og 2016.  

(2) Vedtaket skal sikre en mer strategisk styring av stillingsutviklingen i tråd med fakultetets 

behov. 

(3) Vedtaket skal sikre instituttenes rolle i fakultetets stillingsplanarbeid.  

(4) Vedtaket skal sikre en bredere fakultetsinvolverende prosess i fakultetets stillingsplanarbeid. 

(5) Vedtaket forutsetter opprettelse av et Forum for forskerledere som skal delta i 

stillingsplanarbeidet. 

(6) Vedtaket skal sikre at fakultetets særavtale med UiO om styrking av master i rettsvitenskap har 

betydning for stillingsplanarbeidet.  

(7) Vedtaket forutsetter at tidligere vedtak om stillingsfordelinger ved fakultetet ikke gjelder etter 

1.1. 2017. Stillingsutlysninger fra 1.1. 2017 skal saksbehandles etter dette dekanvedtaket.  

(8) Dette dekanvedtaket bygger på - og henviser for det følgende til - dekanatets notat av 25.5. 2016 

om Stillingsplansarbeid for faste vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet. Notatet var 

lagt frem for instituttledermøtet av 1.6. 2016 og for IDF 3.6. 2016. I notatet fremlegges 

begrunnelsene for endringene og innholdet av saksbehandlingsordningen i større detalj. 

 

II Grunnleggende hensyn i fakultetets stillingsplanarbeid  

I fakultetets stillingsplanarbeid skal det legges til grunn kriterier som reflekterer de sentrale hensyn 

som fakultetet må vurdere når fakultetet fortløpende skal utforme stillingsplanen over tid. I det 

følgende er disse hensynene sammenfattet i seks punkter. Disse seks punktene skal inngå som 

vurderingskriterier i den fortløpende stillingsplanutforming. 
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 (1) Fakultetets fagutvikling og forskningsbehov. Som det største juridiske fakultet i Norge må 

fakultetet dekke alle sentrale rettsvitenskapelige fagemner. I tillegg til fakultetets generelle ansvar 

for forskningsbasert fagutvikling og forskningsstrategisk arbeid og forskning som følger av 

fakultetets samfunnsansvar må fakultetet bygge på enkelte særlige satsninger. Per 1.1. 2017 er dette 

fakultetets rødlistede fag, fakultetets avtale med de to øvrige juridiske fakulteter om felles satsing 

overfor NFR, kalt Rettstrans, og fakultetets deltakelse i UiOs sentralt initierte forskningssatsinger.  

(2) Eksterne forskningsmidler. UiO forutsetter at enhetene innhenter langt mer eksterne midler 

enn tidligere. UiOs tildeling til fakultetet avgjøres bl.a. av fakultetets eksterne finansiering av NFR- 

og EU-midler. I stillingsplanarbeidet må fakultetet ta hensyn til fakultetets behov for eksterne 

midler.  

(3) Hensynet til master i rettsvitenskap. Fakultetets hovedoppgave er å utdanne jurister. 

Stillingsplanene fremover må ta særlige hensyn til de vanskelige forholdstallene mellom lærer og 

student på master rettsvitenskap. Fakultetet må sikre at behovet på profesjonsutdanningen får en 

tydelig plass i stillingsplanarbeidet. Fakultetet må utover dette arbeide for å samordne 

undervisning og forskning ved fakultetets alle studieprogrammer. 

(4) På-tvers-strukturer. I fakultetets stillingsplanarbeid må hensynet til å fremme på-tvers 

funksjoner ved fakultetet, slik som instituttoverskridende stillinger, ha stor vekt. Fakultetet må 

vurdere stillinger med flere institutt-tilknytninger der dette kan gi åpenbare faglige og 

personalmessige gevinster. I stillingsplanarbeidet må fakultetet vurdere rollen til forskergrupper og 

andre nivå-4 enheter for å fremme på-tvers hensyn.  

(5) Rettsvitenskap i vid forstand og tverrfaglighet. I stillingsplanarbeidet må fakultetet bygge på 

at fakultetet består av flere disipliner enn rettsvitenskap i snever forstand og at fakultetet har en 

omfattende humsam-kompetanse for rettsforskning. I stillingsplanarbeidet må fakultetet dels ta 

hensyn til fakultetets særskilte fagtradisjoner innen samfunnsvitenskap, dels ta stilling til om 

fakultetets fagutvikling krever andre fagperspektiver enn de som i dag finnes, dels at 

stillingsplanarbeidet må vektlegge tverrfaglig perspektiver for å utnytte fakultetets samlede 

tilganger av forskere.    

(6) Nasjonale og internasjonale dimensjoner. Det juridiske fakultet har som oppgave både å være 

en utdannelses- og forskningsinstitusjon rettet mot det norske samfunnet og å være en 

internasjonal forskningsaktør med videre geografisk nedslagsfelt. I stillingsplanarbeidet skal begge 

hensyn ivaretas.  I overensstemmelse med UiOs målsettinger legger fakultetet til grunn 

betydningen av å ansette internasjonale forskere for å styrke særskilte forskningsområder med 

klare internasjonale tilsnitt og for å styrke mulighetene for å sikre internasjonale forskningsmidler.  
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III Særlig om saksbehandlingen, tidsplan   

 

Mai:  Økonomiseksjonen anbefaler antall stillinger til utlysning påfølgende år og 

Dekanatet lager forslag til rammer for neste års utlysninger på grunnlag av og med 

uttrykkelig henvisning til de seks kriteriene. 

Juni: Instituttledermøtets første diskusjon av dekanatets forslag. Igangsetting av 

saksbehandling som involverer PMR, instituttene og Forum for forskningsledere om 

forslag til stillinger.  

August:  Frist for tilbakemelding fra PMR, Forum for forskningsledere, instituttene og 

eventuelt andre inviterte enheter.  

September:  Forslagene diskuteres i instituttledermøtet. Dekanatet vedtar utlysning av 

stillingene.  

 

Oktober:  Stillingene legges inn i budsjett som legges frem for styret. 

 

November: Arbeid med kunngjøring, planlegging av utlysning- og tilsettingsprosess. Tidlig 

avtaler med bedømmelseskomiteer.   

 

Fra januar:  Kunngjøring av stilling  

 

 

IV Særlig om saksbehandling for fordeling av stillinger for 2017 

 

Saksbehandlingen beskrevet ovenfor vil bli fullt ut implementert etter at Forum for forskerledere er 

opprettet. Den vil derfor ikke kunne følges fullt ut før behandling av stillingene som skal lyses ut i 

2018.  

Stillingene som planlegges utlyst i 2017 fordeles etter følgende overgangsordning:  

August:  Dekanatet legger fram antall stillinger for 2017 og forslag til rammer for neste 

års utlysning på bakgrunn av de seks kriteriene. Forslaget diskuteres i 

instituttledermøtet før PMR og instituttene uttaler seg.   

September:  Forslagene diskuteres i instituttledermøtet. Dekanatet vedtar utlysning av 

stillingene.  

Oktober:  Stillingene legges inn i budsjett som legges frem for styret. 
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November: Arbeid med kunngjøring, planlegging av utlysning- og tilsettingsprosess. Tidlig 

avtaler med bedømmelseskomiteer.   

Fra januar:  Kunngjøring av stillinger  

 

 

 

Med hilsen 

 

Dag Michalsen 

dekan 

Mari Theodorsen 

rådgiver 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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