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1. Bedømmelseskomité for to ledige førsteamanuensisstillinger ved IOR :  
 

Ole Kristian Fauchald orienterte kort om søkerne og saksgangen og viste til 
vedlegg 2 og vedlegg 3 for en nærmere redegjørelse.  
 
- Fauchald framholdt at hensynet til arbeidsmengden tilsier at komiteen bør ha 

5 medlemmer. Det framkom ikke tunge innvendinger mot dette. 
 

- Samordning med bedømmelseskomité for postdocstillinger anses lite aktuelt, 
da kun en person står på begge søkerlistene. Det var ingen kommentarer til 
dette. 

 
- Instituttrådet ønsker i utgangspunktet ingen medlemmer fra IOR. Rådet 

ønsker 1-2 medlemmer fra fakultetet for øvrig. To av medlemmene bør 
hentes fra utlandet, fortrinnsvis hhv. Danmark og Sverige. 

 
- I og med at rådet ikke ønsker at komiteen skal ha medlemmer fra IOR, ble 

det ingen større diskusjon om inhabilitet. De formelle reglene for inhabilitet 
gjelder selvsagt, og listen med aktuelle kandidater må gjennomgås nøye for 
å sikre at alle medlemmene er habile. Stipendiatrepresentantene framholdt at 
formell habilitet ikke er nok, det er også viktig at komiteens sammensetning 
blir slik at alle søkerne bør kunne ha tillit til den - også de som har blitt 
bedømt tidligere i andre sammenhenger av ett eller flere komitemedlemmer.   

 
- Fungerende instituttleders foreløpige vurdering av søkermassen er at det er 

ønskelig en komité med 5 medlemmer, hvor minst ett av medlemmene bør 
ha spesialkomopetanse innen følgende fagfelt: folkerett, forvaltningsrett/ 
miljørett, rettsfilosofi/metode, konstitusjonell rett, EU/EØS-rett. I møtet ble 
det påpekt at søkernes produksjon også har viktige innslag av strafferett, 
menneskerettigheter og tingsrett, samt prosessuelle emner.  

 
- Rådsmedlemmene ga en rekke innspill om aktuelle navn. 

 
[Til orientering: IOR mottok etter møtet informasjon om at Mads Andenæs 
har trukket sin søknad.] 
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2. Oppfølging av Likestillingsutvalgets rapport ” Kvinne- og kjønnsperspektivet i 

rettsstudiet ved Universitetet i Oslo”:   
 
Marit Halvorsen (leder av LSU) orienterte.  Rapporten konkluderer med at 
enkelte faglærere har inkorporert kvinne- og kjønnsperspektiver på en 
eksemplarisk måte i sine fag, mens det fortsatt er mye å hente i andre fag. 
Oppfølgingen på fakultetetsnivå har vært beskjeden. LSU ba dekanatet om å få 
inn temaet i mandatet til studiereformkomiteen (Stenvikkomiteen). Komiteen 
vil komme inn på temaet i sin sluttrapport.  
 
Det var enighet om at fagene har ulikt potensial for inkorporering av kvinne- og 
kjønnsperspektiver, men at det er ønskelig med nye tiltak for å stimulere til at 
utviklingen fortsetter. 
 
Instituttledelsen vil vurdere å følge opp problematikken internt på IOR, på 
instituttseminar eller på annet vis. 
 

3. Tema for instituttseminar våren 2010:   
 
Fauchald orienterte om instituttetenes møter med NFRs evalueringspanel. I alle 
møtene problematiserte panelet fakultetets organisering, med særlig vekt på 
spenningen mellom institutter og forskergrupper. Panelets sluttrapport kan 
ventes offentliggjort i desember 2009. Rapporten vil ventelig stille kritiske 
spørsmål vedrørende fakultetets organisering, herunder hvilke funksjoner som 
kan og bør ivaretas på de ulike nivåer i organisasjonen. Dette vil kunne bli et 
aktuelt tema for et instituttseminar våren 2009.  
 
Andre temaforslag som kom opp: 
- Instituttledelsens rolle 
- Hva betyr internasjonalisering? 
- Komparativt tema, f eks sammenligning av juridisk metode i Norge og ett 

eller flere andre land 
- Kvinne- og kjønnsperspektiv i rettsstudiet 

 
4. Orientering om instituttets økonomiske situasjon:  

 
Øyvind Henden orienterte. Instituttet ligger an til et positivt resultat for 2009. 
Prognosene for fakultetets langtidsbudjett er også vesentlig forbedret. Et 
eventuelt overskudd for 2009 er i all hovedsak øremerkede midler, og foreløpig 
er det små muligheter for omdisponeringer.  
 

5. Eventuelt: Ingen saker. 
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