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1. Orienteringssaker: 
 
- For de tre skriftlige orienteringssakene i innkallingen framkom ingen 

vesentlig tilleggsinformasjon i møtet. 
 

- Fungerende kontorsjef Øyvind Henden orienterte muntlig om planene for 
refundamentering av instituttets hovedbygning, Domus Bibliotheca. 
Arbeidene vil foregå fra mai til november/desember 2010, og det er fare for 
betydelige belastninger på det fysiske arbeidsmiljøet i bygningen i form av 
støy, varme og redusert luftkvalitet – særlig i fasene med gravearbeid. 
Instituttadministrasjonen vet foreløpig lite om detaljene og vil komme 
tilbake til dette når Teknisk avdeling legger fram et forslag til framdriftsplan. 

 
2. Budsjett 2010 

 
Else Aas orienterte om regnskapet for 2009 og budsjettforslaget for 2010. 
 
Instituttrådet hadde ingen merknader til regnskapet og ga sin tilslutning til 
budsjettforslaget. 
 

3. NFR-evalueringen ”Rettsvitenskapelig forskning i Norge” 
 

Etter en kort diskusjon var det klart at rådet er relativt tilfreds med den i 
hovedsak positive situasjonsbeskrivelsen i rapporten. Det er likevel grunn til å 
bemerke at rapporten er inkonsistent i enkelte vurderinger, -bl.a. vurderes faglig 
bredde som en styrke for ett institutt, men som en svakhet ved IOR. 
Anbefalingene fra panelet er dessuten vel vage til kunne gi vesentlige føringer 
for instituttledelsen vedrørende forskningspolitikken som bør føres de nærmeste 
årene.  
 
Vedlegg: Uttalelse fra instituttrådet, utformet av instituttleder basert på 
presentasjon og diskusjon på instituttlunsj i januar, utkastet i innkallingen, 
innspill fra de ansatte ved IOR i forkant av møtet, samt diskusjonen i møtet. 
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4. Stenvik-utvalgets innstilling 

 
Instituttleder inviterte til diskusjon basert på forslaget til en uttalelse fra rådet, 
bygget på referatene fra lærermøtene på 2. og 4.avdeling.  
 
Anne Robberstad foreslo flere endringer i dokumentet.  
 
Endringsforslag i kategorien opprydding og korrektur er tatt til følge uten videre 
diskusjon.  
 
Etter en diskusjon konstaterte instituttleder at det ikke var tilstrekkelig 
konsensus rundt forslaget til tekst vedr. studiepoengfordeling mellom 
strafferett/straffeprosess/sivilprosess, og han trakk derfor forslaget til tekst på 
dette punktet. Instituttrådet tar dermed uenigheten mellom faglærerne til 
orientering uten å ta stilling i saken.  
 
Instituttleder ba om avstemning om to av forslagene fra Robberstad: 
 
- Rådet bør ikke ta stilling til spørsmålet om flytting av menneskerettigheter til 

1.avdeling. (Cecilia Bailliet støttet Robberstads forslag.) 
- Rådet bør ikke ta stilling til de konkrete tiltakene som KVIBALD foreslår i 

sin uttalelse. Punkt 9 i uttalelsen bør derfor forkortes til ”IR slutter seg til 
uttalelsen fra KVIBALD om at integrasjon av kvinne- og kjønnsperspektiv, 
samt likebehandlingsperspektiv mer generelt, må skje bedre enn under 
nåværende studieordning.” (Marit Halvorsen støttet Robberstads forslag.) 

 
Fire av rådsmedlemmene som ikke hadde deltatt på lærermøtene ønsket ikke å 
ta standpunkt i disse spørsmålene. På disse to punktene ble det vedtatt med 5 
mot 2 stemmer (4 avstående) å beholde formuleringene i utkastet.  
 
Dissensene framgår av den reviderte uttalelsen fra rådet (se vedlegg).  
 
Robberstad og Bailliet kritiserte måten instituttleder la opp diskusjonen og 
gjennomførte avstemningene. Avstemningene ble deretter gjennomført på nytt.  
 

 
5. Eventuelt. Det var varslet og ble tatt opp én sak under eventuelt.  

 
Cecilia Bailliet ga en oppsummering av sine oppfølgingssamtaler med 
stipendiatene ved IOR. Hun mener at det er et stort forbedringspotensial i 
instituttets og fakultetets oppfølging av stipendiatene. Hun pekte bl.a. på 
følgende: 
 
- Stipendiater lider under den faglige og geografiske fragmenteringen ved 

instituttet, med en overvekt av nasjonalt orienterte forskere i DB og 
internasjonalt orienterte forskere i DN. Stipendiatene jobber i stor grad på 
tvers av disse skillelinjene. 

- Stipendiatene får ingen opplæring i undervisning 
- Ph.d.-programmet oppleves av mange å ha for stor vekt på teori 
- Stipendiatene oppfordres ikke systematisk til kontakt med relevante 

fagmiljøer utenfor instituttet (andre institutter ved fakultetet eller UiO, 
departementene, og lignende)   

- Informasjonsspredning om seminarer og lignende fungerer ikke like godt i 
alle fagmiljøer  
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- Enkelte utenlandske stipendiater opplever det som vanskelig å komme inn i 
miljøet 

- Stillingsutlysninger som kun publiseres på norsk, oppleves som 
ekskluderende  

 
Bailliets foreløpige konklusjon er at det nå kan være nødvendig å holde igjen på 
antallet nye stipendiater for å fokusere på å forbedre oppfølgingen. 
[Instituttleder er enig og har allerede annonsert dette som instituttledelsens 
politikk på en instituttlunsj i januar.]  
  
Bailliet ønsker derfor en bred strategisk diskusjon av med fokus på hvordan vi 
kan styrke instituttets forskning, undervisning, internasjonalisering og 
samfunnsengasjement.  
 
Instituttleder tar sikte på at en slik diskusjonen kan være en del av et todagers 
instituttseminar høsten 2010. Tentative datoer som Instituttrådet fant å kunne 
slutte seg til, er 6-7.oktober, og Refsnes Gods og Klækken Hotell ble vurdert 
som de mest aktuelle stedsvalgene.  
 
[Eventueltsaken ble tatt mellom sak 3 og sak 4, for å sikre at Anne Robberstad 
skulle få deltatt i diskusjonen av sak 4.] 

 
Vedlegg: 
 

1. Uttalelse fra Instituttrådet vedr. NFRs evaluering (enstemmig vedtatt) 
2. Uttalelse fra Instituttrådet vedr. utvikling av jusstudiet (Stenvik-utvalgets 

tilråding), vedtatt med dissenser til punkt 8 og punkt 9 som framgår av 
uttalelsen, og for øvrig enstemmig vedtatt  
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Til  

Forskningsrådet 

Det juridiske fakultet 

 

 

Vedr. NFRs evaluering  

Rettsvitenskapelig forskning i Norge 

 

 

Instituttrådet ved Instituttet for offentlig rett (IOR) har behandlet NFRs evaluering 

”Rettsvitenskapelig forskning i Norge” på møte 17. februar 2009. 

 

Forut for denne behandlingen ble evalueringen behandlet ved en instituttlunsj 

den12. januar på basis av en utsendt forhåndskommentar fra instituttleder til den 

evalueringen som er foretatt av IOR spesielt og en muntlig innledning av 

instituttleder med etterfølgende debatt. 

 

Alle instituttets vitenskapelig ansatte hadde i tillegg fått link til utskrivning av hele 

dokumentet, og er nylig også mottakere av den trykte utgaven. Instituttrådets 

vitenskapelige medlemmer har også mottatt den trykte utgaven.  

 

I tillegg til denne uttalelsen fra Instituttrådet (IR) ved IOR og som kun omfatter 

den delen av rapporten som gjelder IOR spesielt, vil instituttledelsen delta i 

Fakultetets oppfølging og rapporten, samt delta i de tillyste møter om denne i 

NFR. 

 

Utkast til IRs uttalelse i denne saken ble 5. februar sendt fra instituttleder til alle 

vitenskapelig ansatte til orientering med samtidig mulighet for å kunne 

kommentere forslaget før møtet i IR.  
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Innkomne kommentarer er innarbeidet i denne uttalelsen fra Instituttrådet. 

 

Innledningsvis vil IR understreke at det er godt fornøyd med at det er foretatt en 

slik landsdekkende evaluering av juridisk forskning. IR finner at dette er et godt 

utgangspunkt til å foreta en kritisk gjennomgang av forskningsvirksomheten ved 

instituttet. 

 

Den nye ledelsen har startet en kartlegging av de vitenskapelig ansattes ulike 

aktiviteter vedr. undervisning, forskning og andre universitetsrelaterte oppgaver. I 

løpet av januar måned er det foretatt intervjuer med alle stipendiater, og det er 

startet medarbeidersamtaler med de fast ansatte vitenskapelige, dvs. stort sett 

professorer. I løpet av første halvår vil de fleste av disse medarbeidersamtalene 

være avsluttet. I disse samtalene drøftes både undervisningsoppgaver, 

forskningsoppgaver og deltakelse i samfunnsdebatten, andre verv i 

universitetssammenheng mv. 

 

Evalueringsrapporten fastslår innledningsvis at forskerne ved IOR driver en bred 

og omfattende forskningsvirksomhet innen en rekke ulike rettsvitenskapelige fag. 

Videre framgår (s. 76): 

 
Instituttet og de vitenskapelig ansatte utfører en meget stor andel av arbeidet med faglig 

ledelse og administrativ oppfølging av forskergruppesatsningene ved fakultetet. Fem av 

forskergruppene ved Juridisk fakultet (fakultetets strategiske satsninger innen 

forskningsfeltet) er administrativt tilknyttet IOR, og seks av forskergruppene er ledet av 

ansatte ved IOR. Dette innebærer at instituttets ansatte har påtatt seg et betydelig arbeid 

med og ansvar for å skape bedre rammer for forskningssamarbeid og integrering av 

yngre forskere i aktive forskningsmiljøer, på tvers av instituttene ved fakultetet. 

 

IOR finner at dette er en både positiv og nøktern innledning som avdekker et 

betydelig forskningsengasjement blant IORs ansatte.  

 

Videre understrekes i rapporten at instituttets generelle tematiske prioriteringer er: 

a) demokrati, b) rettssikkerhet og samfunnssikkerhet, c) ikke-diskriminering, d) 

fordeling, finansiering og verdiskapning og e) miljø. Videre framgår (s. 77): 

 
Dette er forskningsområder som svarer til sentrale samfunnsutfordringer, de er også 

sentrale i fakultetets faglige prioriteringer. Den tematiske prioriteringen som ligger i 

opprettelsen av forskergruppene er også sentral. Instituttet har lagt stor vekt på 

internasjonalisering og integrering av perspektivfag og metodeperspektiver i sine faglige 

prioriteringer.  
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Evalueringsutvalget fastslår at forskergruppene har ført til at fagfolkene føler 

større tilhørighet til et fagmiljø enn tidligere. På den andre siden understrekes også 

at det til dels er ”betydelig frustrasjon” over mangel på forskningsmidler innenfor 

bl.a. statsrett, forvaltningsrett, strafferett, alminnelig folkerett og rettsteori. 

 

IOR finner at også dette er en nøktern beskrivelse. IOR er ansvarlig for enkelte 

tunge nasjonale fag der det kan være vanskelig å få utløst ønskede 

forskningsmidler. Dette er spørsmål vi kommer tilbake til nedenfor. 

 

Evalueringsrapporten gir ut informasjon om enkeltforskere på følgende måte (s. 

77): 

 
For de 27 forskerne som er med i publiseringsstudien har IOR 12,2 artikkelekvivalenter 

per forsker for perioden 2003-2007, snittet for samtlige evaluerte forskere er 10,0. 12,0 

prosent av de vitenskapelige publikasjonene for perioden 1998-2007 er på nivå 2, mens 

snittet for samtlige evaluerte forskere er 15,3. Videre har forskerne ved IOR en lavere 

andel samforfattede monografier enn snittet (27,5 prosent mot 35,2 prosent), en andel 

samforfattede bokartikler omtrent som snittet (14,0 prosent mot 15,2 prosent) og høyere 

andel samforfattede tidsskriftsartikler enn snittet (10,4 prosent mot 7,0 prosent). 

 

Publiseringer på engelsk er omtrent som snittet (24,5 prosent mot 23,9 prosent). De seks 

hyppigst brukte tidsskriftkanalene i perioden 1998-2007 er: Lov og Rett (16,3 prosent), 

Kritisk Juss (10 prosent), Skatterett (7,2 prosent), Jussens Venner (5,4 prosent), Retfærd 

(5 prosent) og Tidsskrift for Den norske lægeforening (4,5 prosent). Disse seks kanalene 

har publisert 48,4 prosent av artikkelproduksjonen ved instituttet. Instituttet har en bred 

faglig profil og en tilsvarende stor spredning mht. publiseringskanaler. 

 

Produksjonen til de vitenskapelig ansatte ligger publikasjonsvolumet (tellet i 

såkalte ”artikkelekvivalenter”) 22 % over gjennomsnittet. En ren telling må 

selvsagt suppleres med kvalitative vurderinger, men det er uansett grunn til å være 

fornøyd med at det publiseres mye. Om man ser nærmere på de mer kvalitative 

parameterne som NFR bruker i sin publiseringsstudie, så er dette interessant 

lesning, men også disse tallene sier lite om den vitenskapelige kvaliteten på 

publikasjonene.  

 

Etter det IOR kan se ligger produksjonen til da vitenskapelig ansatte omtrent på 

snittverdier av de fleste målte parametre. Det er en selvfølgelig målsetting for et 

forskningsinstitutt å ligge over snittet på de fleste parametre, og dette er noe IOR 

vil tilstrebe i årene framover. 

 

Evalueringsrapporten har også en nøktern beskrivelse av forskningssamarbeid, og 

også dette er en beskrivelse som IOR kjenner seg hjemme i (s. 77): 
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Formalisert forskningssamarbeid skjer gjennom faggrupper etablert ved instituttet samt 

innenfor avdelingene som organisatorisk ramme. I tillegg har seks av forskergruppene 

ved fakultetet faglig leder lokalisert ved IOR, og IOR administrerer fem av disse. Det er 

utstrakt kontakt med fagmiljø i utlandet, dette har primært preg av faglig samarbeid og 

inkluderer i mindre grad konkret prosjektbasert forskningssamarbeid. Om man ser bort 

fra veilederfunksjonen, skjer institusjonalisert forskningssamarbeid mellom seniorer og 

rekrutter først og fremst innenfor forskergrupper, faggrupper og avdelinger, samt i 

tilknytning til eksternfinansierte prosjekter. 

 

Det er i Evalueringsrapporten opplistet under deloverskriften ”Rekruttering og 

forskeropplæring” at instituttet i 2007 hadde 21 i stipendiatstillinger, 

gjennomsnittsalder var 32,4 år og kvinneandelen 43 prosent. Før 2000 fullførte ca 

80 % av stipendiatene doktorgraden. For stipendiater som begynte etter 2000 var 

det per 31.12.2008 ikke registrert noen frafall. Det framgår videre (s. 78): 

 
Stipendiatene blir oppfordret til utenlandsopphold, og mange reiser ut på fra 1 til 12 

måneders opphold. Tilsvarende gjelder i enda større grad for konferansedeltakelse. 

Instituttet har ikke ansatt nye i fagstillinger uten dr.grad siden 1980-tallet. De siste tre år 

har instituttet i praksis hatt stillingsstopp. Når stillinger utlyses er det en del av 

rekrutteringsstrategien å utlyse dem bredt definert. Behovet for faglig avgrensede 

utlysninger skal vurderes i lys av en rekke faktorer fra utlysning til utlysning. Stillinger 

lyses som regel ut med tanke på rekruttering fra Norden, men internasjonal utlysning 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utlysningsteksten skal normalt foreligge også på engelsk. 

 

IR vil diskutere rekrutteringsstrategiske spørsmål i samband med utlysning av to 

faste stillinger på møte i juni 2010. Det er akkurat nå under bedømming to 

førsteamanuensisstillinger. Det var mange klart kvalifiserte søkere til disse to 

stillingene som ble bredt utlyst, og bedømmingskomiteens vurdering vil foreligge 

i mars. Tilsetting vil kunne skje i juni. 

 

I Evalueringsrapporten er det understreket at IORs forskningsprioriteringer i stor 

grad er begrunnet i samfunnsmessige behov (s. 78):  

 
Instituttet bidrar til allmennrettet formidling i meget stor skala gjennom intervjuer, 

foredrag, kronikker og liknende. IOR har i flere år også levert stoff til mer spesialiserte 

kanaler som www.forskning.no, Kilden og Apollon. NOUer og Norsk Lovkommentar er 

andre viktige kanaler. 

 

28 % av forskerstillingene ved IOR er eksternfinansiert mens 27 % av driftsinntektene er 

eksternfinansiert. Hoveddelen av dette er forskningsrådsfinansierte aktiviteter. Det kom 

fram i samtalen med instituttet at det kunne være et dilemma å delta i oppgaver på vegne 

av offentlig forvaltning for senere å forske på de samme problemstillingene. På den ene 

siden kan det være et problem at en forsker kan ha forutinntatte standpunkter på grunn 

av slik deltakelse. På den annen side er deltakelse i slikt arbeid en svært viktig del av 

forskningsformidlingen, og deltakelsen kan være sentral for å høyne kvaliteten på og 
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samfunnsrelevansen av den forskning som utføres. Det generelle bildet er at fordelene 

generelt er vesentlig større enn ulempene, men at det kan være behov for tiltak som kan 

avhjelpe eventuelle ulemper. 
 

IR finner at også dette er en nøktern beskrivelse av det viktige arbeidet som 

nedlegges av mange av IORs ansatte i samband med offentlige utredninger og 

andre offentlig verv. IR mener at den enkelte forsker selv i hovedsak må vurdere 

bindinger og annet som kan oppstå ved slike oppdrag, men finner at det er 

vanskelig å se at instituttledelsen kan iverksette ” tiltak som kan avhjelpe 

eventuelle ulemper”. Det har imidlertid vært enkelte situasjoner der et 

engasjement for Utenriksdepartementet eller Regjeringsadvokaten har kunnet 

komme i konflikt med samme persons faglæreransvar. Slike forhold er det ryddet 

opp i de siste årene for å sikre UiO/IOR frie og uavhengige stilling med klare 

muligheter også for myndighetskritikk. 

 

Evalueringsrapporten fastslår at IOR har en svært bred forskningsprofil og 

profilerer seg både på klassiske kjerneområder og på mer spesialiserte områder (s. 

78-79):  

 
Til de klassiske kjerneområdene regner instituttet forfatningsrett, forvaltningsrett, 

folkerett, strafferett, prosessrett, rettsfilosofi og rettshistorie, og til de mer spesialiserte 

områdene, trygde- og sosialrett, miljørett, kvinnerett, utlendingsrett, skatterett mm. 

Samtidig finnes det forskning på mange av disse områdene også på andre institutter og 

sentra. Instituttets brede forskningsvirksomhet gjør det vanskelig å danne seg et tydelig 

bilde av hva som er dets egentlige kjerneområder. Dette kan til dels skyldes måten 

forskningsvirksomheten ved instituttet er organisert på: Så mange som seks av de 

fakultetsbaserte forskergruppene er ledet av ansatte ved instituttet. Trass i prisverdige 

forsøk i de senere årene på å styrke forskningsledelsen, bl.a. ved å opprette de ovenfor 

nevnte forskergruppene, preges instituttets virksomhet av individuelle initiativ.  

 

Det er en rekke sentrale nasjonale fag og en rekke internasjonalt pregede fag som 

er samlet i IOR. På det samme rettsområdet kan enkelte av fagene i seg selv deles 

i en nasjonal og en internasjonal disiplin, undervisnings- og forskningsmessig, for 

eksempel tradisjonell strafferett og internasjonal strafferett.  

 

IR oppfatter det ikke som påfallende at forskningsprofilen derfor framstår som 

noe sprikende. IR vil snarere tvert imot understreke at dette må oppfattes som en 

styrke. IR vil påpeke at dette som kan oppfattes å være en noe negativ beskrivelse 

ved forskningsprofilen til IOR, er oppfattet som å være positivt hva gjelder 

forskningsprofilen til Institutt for privatrett.  
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IR ønsker ikke å støtte opp under tiltak som vil innebære en skjerping av 

forskningsprofilen idet det fremdeles må være opp til den enkelte forskergruppe 

og forsker å vektlegge de oppgavene som vedkommende finner mest presserende 

eller utfordrende innenfor eget fagfelt. Under høringsrunder har enkelte forskere 

tatt til orde for at IR bør understreke en sterkere vektlegging av IORs tematiske 

prioriteringer, herunder en større vektlegging av internasjonalisering og 

integrering av perspektivfag. Andre har understreket det ansvaret IOR også har for 

helt sentrale offentligrettslige fag – også (eller ikke minst) når de ikke er dekket av 

programmer eller lignende. Det er dessuten grunn til å understreke at komparative 

elementer er et sentralt innslag i internasjonaliseringen, både generelt og (særlig) i 

fag som først og fremst er av nasjonal karakter. IR vil understreke at med det vide 

spenn av fag som skal dekkes i forsknings- og undervisningssammenheng vil 

enkelte sentrale fag – også som forskningsfag – være sårbare fordi 

forskningsvirksomheten drives av et fåtall – enkelte ganger – bare en 

seniorforsker på feltet. IR ser det som sitt ansvar også å tilrettelegge for forskning 

i sentrale offentligrettslige fag og støtte opp under sårbare fagmiljøer. 

 

En kostnad ved dette er påpekt i Evalueringsrapporten; ”forskningsprofilen blir 

avhengig av de enkelte forskernes produksjon både i forhold til 

publiseringskvalitet og -kvantitet, og hennes/hans evne til å skaffe ekstern 

finansiering for å skape et dynamisk forskermiljø” (s. 79).  

Det understrekes videre i Evalueringsrapporten at det finnes flere miljøer ved 

instituttet som ”uten tvil bidrar til å gi instituttet en framstående forskningsprofil 

både nasjonalt og internasjonalt”. Dette er IR glad for understrekes på denne 

måten. 

 

Evalueringsrapporten peker videre på følgende (s. 79): 
 

[…] men med det nåværende system for forfremmelse av forskere til professorer er det 

ikke lenger mulig å styre ved hjelp av professoratene. Det ser derfor ut som om eksterne 

bidragsytere per i dag har større mulighet til å påvirke forskningsprofilen enn det 

instituttet selv har. 

 

IR ser at dette er en nøktern beskrivelse av dagens situasjon, og det er derfor et 

spørsmål som må tas opp vedr. utlysning av nye stillinger. Det er svært få faste 

stillinger som er kommet inn på IOR gjennom ekstern finansiering, men det er en 

rekke stipendiatstillinger som er blitt eksternt finansiert. Enkelte miljøer som er 

”in” i finansieringsmiljøene, får også andre typer støtte enn fag som IOR selv må 

dekke kostnadene ved å oppebære, Dette tilsier at IOR må vurdere hvordan egne 

ressurser bør fordeles, for eksempel bruken av vitenskapelige assistenter. 
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Evalueringsrapporten fastslår at selv om oppgaven ikke har vært å foreslå 

organisatoriske endringer (s. 79):  

 
[…] framstår det for panelet som selvsagt at et institutt med 25 professorer, som alle har 

forskningsledelse som del av sine arbeidsoppgaver, ikke kan ha EN tydelig 

forskningsprofil, men nødvendigvis må ha flere. De sterke miljøene instituttet har i dag, 

bør fortsatt utvikles.  

 

Samtidig framgår av Evalueringsrapporten at det både ”faglig og økonomisk er 

nødvendig å konsentrere og knytte sammen forskning innen samme felt som 

drives på andre institutter og sentra ved fakultetet, og plassere disse miljøene der 

det er mest hensiktsmessig” (s. 79). IR ser ikke så lett hva som ligger i dette, og 

hvordan dette eventuelt skal gjennomføres. Gjennom det siste halvåret er det 

foretatt enkelte flyttinger av forskningsprosjekter så de kommer nærmere sitt 

”faglige hjemmeinstitutt”, men slike flyttinger har også transaksjonskostnader 

som ikke oppveies av en faglig gevinst dersom tilhørigheten bare har betydning 

for de organisatoriske og økonomiske sidene ved prosjektene. 

 

Evalueringsrapporten fastslår lakonisk at ”dersom instituttnivået skal bestå ved 

fakultetet mener panelet at instituttledelsen bør ta større lederansvar for 

forskningsprofileringen” (s. 79). IR ser ikke hvordan dette enkelt skal kunne skje 

gitt størrelsen på IOR og de mange forskere og forskergruppene som er tilknyttet 

dette fordelt på en rekke viktige fagområder. Dette utsagnet synes også å stå i 

motsetning til det nettopp siterte om at det er ”selvsagt at et institutt med 25 

professorer, som alle har forskningsledelse som del av sine arbeidsoppgaver, ikke 

kan ha EN tydelig forskningsprofil, men nødvendigvis må ha flere”. Det vises til 

det som er nevnt over om at det også er klare nyanser i synet på ønskeligheten av 

at instituttledelsen eventuelt bør ”spisse” forskningsprofileringen samt om 

ansvaret for sentrale offentligrettslige fag. 

 

IR finner det vanskelig å samtidig kunne imøtekomme flere ulike påpekninger og 

sprikende ønskemål i Evalueringsrapporten (s. 79): Det ”trengs det en viss 

konsentrasjon av forskningsprofileringen for at instituttets mål om internasjonal 

slagkraft skal kunne nås fullt ut”. Panelet mener at dette burde kunne la seg gjøre 

”samtidig som man beholder instituttets fem sentrale tematiske prioriteringer og 

en bred forskningsfrihet”.  

 

IR vil påpeke at Evalueringsrapporten påpeker det problematiske ved at 

førsteamanuensisstillinger lyses ut bredt, siden dette kombinert med 

opprykksordningen kan gjøre det vanskelig å styre fagmiljøets satsinger og 

prioriteringer.  
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Dette er som allerede nevnt et spørsmål som vil bli tatt opp i instituttrådet før de 

kommende utlysningene, ca. tidlig sommer 2010. IR vil samtidig peke på at det 

ved slike utlysninger ikke bare kan ses hen mot forskningsmessige utfordringer, 

men også mot de undervisningsforpliktelser som tradisjonelt ligger til, og 

forventes dekket av, de vitenskapelig ansatte ved IOR.  

Her må forsknings- og undervisningsmessige behov ses i sammenheng, jf. også at 

det bør forventes forskningsbasert undervisning på de sentrale fagområdene i en 

profesjonsutdanning. Ideelt sett bør undervisningen også gis av personer som selv 

har forsket på det aktuelle fagområdet. 

 

Evalueringsrapporten fastslår at det er jevn og god standard over forskning, 

lærebokskriving og samfunnsengasjement, noe IR finner tilfredsstillende (s. 79): 

 
[…] at den omfattende faglige bredden har medført at instituttet på flere områder er blitt 

nasjonalt ledende (og i visse fall, ledende trass i denne bredden). Dette forplikter, slik 

instituttet selv understreker. Krav til faglig utvikling har for eksempel resultert i en rekke 

lærebøker. Disse er av gjennomgående høy kvalitet og må i de fleste tilfellene også 

regnes som vitenskapelige produksjoner. En del av instituttets forskere har også levert 

betenkninger og andre større bidrag til offentlige utredninger om juridiske spørsmål, 

blant annet flere NOUer. Samtidig som panelet vektlegger betydningen av å drive 

samfunnsorientert kunnskapsformidling, vil det også påpeke at denne formidlingen kan 

true forskningens uavhengighet og medføre risiko for at verdifull tid tas fra forskningen. 

 

Dette er også kommentert over. Samfunnsengasjerte forskere er med å kaste glans 

tilbake på IOR. IR vil heller ikke i framtiden fraråde at forskere påtar seg 

oppgaver av høyst ulik karakter så lenge dette ikke kommer i konflikt med de 

oppgavene vedkommende skal ivareta ved IOR. Det er også slik at det ofte er 

forskere som gjør mest internt i form av forskningsledelse og undervisning som 

også har det største samfunnsmessige engasjement. 

 

Evalueringsrapporten fastslår (s. 79-80):  

 
[…] de forskningsbidrag som er innlevert til panelet for bedømmelse holder 

gjennomgående høy kvalitet, i flere tilfelle svært høy kvalitet, samtidig som det i likhet 

med alle akademiske miljøer finnes eksempler på både lav forskningskvalitet og lav 

forskningskvantitet. Men dette er unntakene. Forskningen er i overveiende grad av 

rettsdogmatisk karakter, samfunns- og metodekritisk forskning er mer sjeldent. Den 

internasjonale publiseringen er relativt høy. Av de individuelle CVene framgår det at 

dette også gjelder internasjonal nettverksaktivitet. Selv om forskerne på instituttet 

oppfordres til å publisere på nivå 2, er det langt igjen før slike publiseringer når 

internasjonalt konkurransedyktige antall. I egenvurderingen betones betydningen av 

internasjonalisering, men panelet mener at innholdet i ”det internasjonale” synes i flere 
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tilfeller å være ensbetydende med å trekke den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen inn i den interne norske debatten. Det ser ofte ut til å 

handle om innlegg i en intern, nasjonal debatt, selv når man bruker internasjonalt 

kildemateriale.  

 

Instituttledelsen vil gjennom medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte også 

diskutere vedkommendes publiseringsaktivitet for å sikre at denne er 

tilfredsstillende (minst) målt kvalitativt og kvantitativt. IR tar påpekningen av hva 

som oppfattes som internasjonalisering til etterretning.  

 

Samtidig vil IR påpeke at den nivåplassering som er skjedd i tidsskriftene ikke 

nødvendigvis avspeiler kvaliteten på de enkelte bidragene. Enkelte klart 

meritterende forskningsbidrag i nasjonale fag er ikke egnet for internasjonal 

publisering, og har heller ikke internasjonal interesse, uten at dette gjør bidragene 

mindre viktige eller mindre gode.  

 

Evalueringsrapporten gir uttrykk for å forstå ”dilemmaet ved å være et 

”profesjonsfag” med norske brukere som adressat”, men like fullt anbefales ”at 

man sørger for at dette ikke blir til hinder for at forskning av høy kvalitet – med 

alle de kjennetegn som særpreger slik forskning – gis høyeste prioritet” (s. 80).  

Det er ikke lett for IR å overskue hva som ligger i slike doble signaler hvorav det 

ene skal gis høyeste prioritet. 

 

Evalueringsrapporten påpeker at det ikke er mye samarbeid mellom ulike 

fagområder innen de fem forskningsgruppene ved instituttet. Selv det interne 

samarbeidet mellom forskere på instituttets ulike avdelinger og andre institutter, f. 

eks. mellom avdelinger/forskere innen prosessrett, strafferett og rettskildelære og 

Instituttet for kriminologi og rettssosiologi, ”synes påtagelig lavt” (s. 80). Det 

påpekes videre at institusjonalisert forskningssamarbeid mellom seniorer og 

juniorer forekommer først og fremst i eksternfinansierte prosjekter, men disse 

utgjør en fjerdedel av instituttets budsjett. Forskersamarbeid mellom instituttets 

forskere og forskere på samme områder ved andre norske universiteter og 

høyskoler er generelt lite utbredt.  

 

Men det understrekes i Evalueringsrapporten at instituttets forskere har 

forskningssamarbeid med utenlandske forskere i en utstrekning som er på høyde 

med andre sammenliknbare juridiske miljøer.IR tar denne informasjonen til 

orientering og vil selvfølgelig ønske ulike former av forskningssamarbeid 

velkommen, men oppfatter at dette også i stor grad må være opp til forskerne selv 

å initiere. IR er positivt til at dette synes å skje i uttalt grad. 
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Evalueringsrapporten påpeker at instituttet har en forholdsvis god utformning 

både av prosessen for rekruttering av forskere og hvordan forskerutdannelsen er 

organisert, noe som gir en god gjennomstrømming. Det framgår videre av 

Evalueringsrapporten at dersom instituttene skal opprettholdes innenfor fakultetet, 

bør instituttets engasjement i forskerutdannelsen styrkes ytterligere. 

Evalueringsrapporten legger feilaktig til grunn at forskerutdannelsen ”organiseres 

på fakultetsnivå, men gjennomføres på instituttnivå”. Det er vanskelig å se 

hvordan instituttledelsen ytterligere skal kunne styrke sitt engasjement på dette 

området. Det er fakultetet som står ansvarlig for rekruttering, kursvirksomhet mv. 

 

Det er klart at det er bedre forhold for stipendiater der det er et aktivt og 

samarbeidende forskningsmiljø, men slike forhold kan være noe vanskelig for 

instituttledelsen å gripe inn i. Stipendiatene har imidlertid organisert seg, og det er 

viktig og riktig at denne gruppen selv velger å ta mer hånd over sine egne forhold 

i stipendiatperioden.  

 

Det er derimot helt fundamentalt å sikre den enkelte stipendiat god veiledning, og 

at det er hensiktsmessige mekanismer for å kunne gripe inn dersom 

veilederforholdet skjærer seg. Det er årlig avrapportering fra veileder og 

stipendiat, og det er som nevnt allerede gjennomført medarbeidersamtaler med 

alle stipendiater ved IOR i løpet av 2010. Dessuten har IOR spilt inn overfor 

fakultetet at forskerrekruttering og stipendiatperioden gjøres til tema på et 

instituttledermøte i løpet av våren 2010.  

 

IR støtter også opp om instituttledelsens synspunkter om at det ikke er et poeng å 

arbeide for et maksimalt antall stipendiater, selv om disse er eksternt finansiert. 

Det er allerede mer enn nok universitetsfinansierte stipendiatstillinger til å dekke 

behovet for vitenskapelig rekruttering til IOR og fakultetet, og med den grad av 

oppfølging som forventes av stipendiatene i stipendiatperioden er dette også et 

arbeidsmessig kostnadsspørsmål for de fast ansatte. Bortfallet av særavtalen for 

universitetsansatte gjør også at stipendiatene deltakelse i undervisning er redusert. 

 

Avslutningsvis (s. 81) sies følgende om IORs samfunnsrelasjoner:  

 
Panelet finner at instituttet har svært gode samfunnsrelasjoner. Dette gjelder framfor alt i 

forhold til den norske offentligheten. Som instituttet selv påpeker i sin egenvurdering, 

stilles det høye forventninger til den offentligrettslige forskningen i dagens samfunn, 

ettersom dette samfunnets kompleksitet utfordrer jussen på nye områder. Som panelet 

tidigere har framholdt, gjelder det for instituttledelsen å finne en god fordeling av 

instituttets ressurser mellom forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. 
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IR slutter seg til denne positive vurderingen av IORs samfunnsrelasjoner. Det er 

tidligere i uttalelsen signalisert at instituttledelsen, i motsetning hva som står 

avslutningsvis i det siterte, ikke finner grunn til å begrense forskernes 

samfunnsdeltakelse, men at ledelsen ser positivt på at forskere ved IOR er 

engasjert både i samfunnsdebatten og i eventuelle avgrensede arbeidsoppdrag i 

denne sammenhengen. 

 

*** 

 

IR har på bakgrunn av Evalueringsrapportens ulike vurderinger av 

forskningsvirksomheten til IOR funnet at Evalueringsrapporten tilfører kunnskap 

om IORs virksomhet og drift, om de gode sidene ved den pågående 

forskningsvirksomheten, men den tilfører også viktig kunnskap om 

forskningsrelaterte utfordringer IOR står overfor. 

 

Siden NFR er en viktig finansieringskilde for den eksternfinansierte virksomheten 

til IOR, vil vi søke å ta de mer kritiske kommentarene på alvor i den videre 

forskningsaktiviteten, for å sikre fortsatt forskning på et høy nivå innen de fleste 

offentligrettslige fagene. 

 

IR er kjent med at forskningsgruppene ved fakultetet nå skal evalueres, og i og 

med at et flertall av disse er forankret ved IOR, vil også dette evalueringsarbeidet 

kunne bidra til å få en framtidig organisering av forskningsarbeidet som 

underbygger de synspunktene som framkommer i denne Evalueringsrapporten og 

de løpende kommentarene IR har knyttet til disse. 
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Til  

Det juridiske fakultet 

 

 

Utvikling av jusstudiet  

 

 

Instituttrådet (IR) ved Instituttet for offentlig rett (IOR) har behandlet Stenvik-

utvalgets siste utkast til innstilling vedrørende ”Utvikling av jusstudiet” på møte 

17. februar 2009. 

 

Forut for denne behandlingen ble et første utkast til innstillingen (september 2009) 

behandlet ved et allmøte blant IORs lærere etter innledning av Are Stenvik 

senhøstes 2009.  

 

I tilknytning til utvalgets siste innstilling av desember 2009 har det også vært en 

utstrakt aktivitet blant lærekreftene ved IOR. Det er forberedt ulike faglige 

innspill, og da det ble tidlig klargjort at dekanatet ønsket å ha separate møter med 

fagansvarlige lærere ved 2. avdeling og faglærere ved 4. avdeling, ble 

utspill/innspill kanalisert i en viss utstrekning mot disse møtene.  

 

Møtet med dekanat og 4. avdeling om ny studieordning fant sted onsdag 27. 

januar kl 14.15-16.00, mens møte med 2. avdeling fant sted tirsdag 2. februar kl 

14.30-16.30, begge i Juridisk eksamenssal.  

 

Disse møtene er referatført, og møtereferatene er underlagsmateriale for IRs 

behandling av saken. Vedlagt møtereferatet fra fjerde avdeling er to separate 

innspill, vedr. henholdsvis strafferettens plass fra IORs strafferettslærere og vedr. 

faget rettspsykologi også fra strafferettsmiljøet. I tillegg er IOR oversendt en egen 
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uttalelse fra Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett 

(KVIBALD) av 10. februar 2010. 

 

Det har i tillegg forut for lærermøtene og i etterkant av disse vært en utstrakt 

intern kommunikasjon blant undervisningsansvarlige og faglærere ved IOR i 

forhold til de utfordringer som er påpekt i Stenvik-utvalgets endelige innstilling. 

 

De overnevnte møtereferater og uttalelser kan ses som underlagsdokumenter for 

denne rimelig knappe uttalelsen fra IR. 

 

IR er kjent med at høringsfristen opprinnelig var satt til 15. februar d.å. I eget brev 

fra Dekanus er det gitt utsettelse av IRs uttalelse til 17. februar. Denne er derfor 

rettidig. 

 

IR vil gi uttrykk for at følgende prinsipper legges til grunn i det videre arbeidet 

med en forsiktig revidering av studieordningen: 

 

 

1. Alle uttalelser fra avdelingens lærere er basert på at Stenvik-utvalgets Modell 1 

legges til grunn for den videre oppfølgingen. Skulle styrende organer legge 

Modell II til grunn, vil dette nødvendiggjøre nye høringsmøter mv. 

 

2. IR vil sterkt understreke nødvendigheten av å beholde juristutdanningen som en 

profesjonsutdanning der lærestoffet og metodekravene kan presenteres med en 

økende vanskelighetsgrad utover i studiet. Dette vil med nødvendighet føre til at 

det er snakk om kullbasert undervisning, og at moduliseringen ikke fører til 

moduler under 30 studiepoeng, med unntak av ex.phil. og ex.fac. 

 

3. Det er et fortsatt ønske om å beholde nåværende eksamensordning ved endelig 

eksamen etter to semesters undervisning (en avdeling) der studentene kan prøves i 

alle fag i avdelingen. Det bør gjøres så små inngrep i dette som det 

studieadministrative systemet tillater. Det er engstelse blant lærere i de foreslåtte 

førstesemestersfagene i andre avdeling om at fagene i førstesemester kan bli 

mindre viktige dersom eksamen etter andre semester bare kan omfatte fag i andre 

semester. Det er derfor viktig å arbeide gjennom eksamensordninger, læringskrav 

mv. slik at ikke dagens eksamensordning, der avdelingenes fag må ses i 

sammenheng og forstås i lys av hverandre, undergraves. 
 

4. Vedrørende fjerde avdeling viser referatet fra lærermøtet en viss diskrepans hva 

gjelder synet på avdelingens fagsammensetning og den fordelingsmessige 

tildelingen av studiepoeng til de respektive fagene. 



 

Side 3 av 5 

 

IR tar til etterretning at det av referatet framgår at det er vanskelig å oppsummere 

diskusjonen, både hva gjelder skatterett som obligatorisk fag, størrelsen av 

strafferettsfaget, og fordeling mellom prosessfagene.  

 

IR ser derfor ingen grunn til å ha oppfatninger om oppbyggingen av 

fagsammensetningen på fjerde avdeling utover at dette er en plass hvor både 

yrkesetikk og en sentral del av metodeundervisningen fortsatt bør finne sin plass i 

tillegg til strafferett og prosessfagene.  

 

Spørsmålet om skatterett hører best hjemme på tredje avdeling som valgfag eller 

på fjerde avdeling som obligatorisk fag, tar heller ikke IR stilling til. 

 

5. Møte vedr. andre avdeling ga sterkere føringer for at IR skal kunne uttale seg i 

tråd med et klart flertall på det aktuelle lærermøte. Denne høygradige konsensus 

framkommer også i det aktuelle møtereferatet. 

 

6. Igjen skal repeteres ønsket fra andre avdelingslærerne om kullbasert 

undervisning og i så stor utstrekning som mulig sammenholdte eksamener der 

studentene kan prøves i hele avdelingens lærekrav. Nødvendige tilpasninger må 

kunne foretas, men blir de for vesentlige er det spørsmål om halvårseksamener må 

innføres for ikke å få et halvviktig og et viktig semester ut fra 

eksamensforberedelsessynspunkter. Dette kan eventuelt motvirkes gjennom 

innføring av en obligatorisk skriftlig oppgave. 

 

Det er enighet om at obligatorisk skriftlig hjemmeoppgave bør innføres som ledd i 

andre års studium i tråd med Stenvik-utvalgets innstilling, og at denne eventuelt 

kan legges til første semester og førstesemesters fag, og bedømmes med bestått-

ikkebestått. Oppgaven trenger imidlertid ikke tillegges egne studiepoeng. 

Lærermøtet sluttet seg videre til at de studiepoengene som da frigjøres, kan brukes 

til å beholde velferdsrett og miljørett som obligatoriske fag, med henholdsvis 8 

studiepoeng og 7 studiepoeng, se møtereferatet. 

 

7. IR sluttet seg videre til at synspunktet fra lærermøtet andre avdeling om at de 

studiepoengene som frigjøres ved at oppgaven ikke tildeles studiepoeng, kan 

brukes til å beholde velferdsrett og miljørett som obligatoriske fag, med 

henholdsvis 8 studiepoeng og 7 studiepoeng, se møtereferatet.  

 

Dette er to fag som til sammen også vil bidra til å gi økt forståelse av 

forvaltningsretten ved at det er så ulike aspekter som vektlegges i de to fagene. 

Velferdsretten er sterkt rettighetsbasert, gjennom fastlegging av vilkår for 
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enkeltmenneskers rett til offentlige goder, samt at tvangsreglene som knytter faget 

nær til sentrale menneskerettigheter. Miljøretten på sin side har et klarere 

styringsperspektiv og er basert på en utpreget fullmaktslovgivning, mange ulike 

interesser som skal avveies ved skjønnsutøvelsen, ikke minst 

"tredjepartsinteresser", og internasjonal miljørett knytter an mot folkerettslige 

regler som også behandles i andre avdeling. Disse to ulike perspektivene vil bidra 

til å vise hvor sammensatt forvaltningsrettslig lovgivning må være, og gi innblikk 

i lovtolkning på helt ulike livsområder. De to fagene er egnet til å vise viktige 

internasjonale sider ved retten, de anskueliggjør betydningen av rettsikkerhet, de 

er meget viktige for store grupper av enkelindivider, og de er av stor 

sammfunnsmessig betydning. 

 

 

8. IR slutter seg også til lærermøtes forslag om å endre fagrekkefølgen slik at 

statsrett, Ex.fac., folkerett og EØS-rett legges til første semester, mens 

forvaltningsrett, velferdsrett og miljørett blir andre semesters fag. IR slutter seg 

videre til møtets klare flertallsoppfatning om at studiets internasjonalisering 

understrekes ved at et internasjonalt fag flyttes til første avdeling, og at 

menneskerettsfaget er mest egnet i så måte. På den måten blir ikke ”internasjonale 

fag” noe som hører til spesifikt på andre avdeling, men kan – og skal – ses som 

deler av hele jusstudiet.  

 

Dette ble vedtatt med 5 stemmer, 4 stemte avholdende og 2 stemte for å stryke 

tilrådingen om å flytte MR-faget til første avdeling. 

 

Mindretallet ønsker følgende begrunnelse føyet inn i uttalelsen: 

Mindretallet mener at de internasjonale fagene bør holdes samlet og at det er 

uheldig å presentere to rettssystemer, både folkerett og norsk rett, det første 

studieåret. Det er imidlertid enighet om at også det første studieåret bør inneholde 

internasjonale elementer. 

 

9. IR slutter seg også til uttalelsen fra KVIBALD om at integrasjon av kvinne- og 

kjønnsperspektiv, samt likebehandlingsperspektiv mer generelt, må skje bedre enn 

under nåværende studieordning.  

 

IR slutter seg til forslaget om en egen forelesning/ forelesningsrekke om kvinne- 

og kjønnsperspektiv og likebehandling på hver avdeling, noe som i dag bare 

gjennomføres på andre avdeling. Faglærerne bør godskrives undervisningstimer 

og de bør innkalles til lærermøtene på de enkelte avdelinger. Det bør på bakgrunn 

av forelesningsserien utarbeides en artikkelsamling som i sin tur bør vurderes som 

pensum i de ulike fagene.  
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Emnet bør, på lik linje med andre emner, bringes opp i eksamensoppgavene med 

jevne mellomrom. Et proaktivt tiltak som en egen forelesningsserie og 

utarbeidelse av en artikkelsamling vil etter IRs oppfatning kunne bidra til å sikre 

at integreringen i det enkelte fag ikke ene og alene er avhengig av den enkelte 

fagansvarliges interesse for og kunnskap om kjønn, diskriminering og 

likebehandling.  

 

Første avsnitt i punktet ble vedtatt enstemmig. Andre og tredje avsnitt ble vedtatt 

med fem stemmer, fire avholdende og to stemte for at disse avsnittene burde 

strykes. 

 

10. IR ser fram til et fortsatt viktig arbeid med å sluttutforme og sette ut i livet den 

forsiktige studiereformen som nå er på trappene. IR vurderer det slik at en 

moderat reform vil kunne bidra til et forbedret studium.  

 

11. IR har ikke sett grunn til å vurdere innholdet på første og tredje avdeling, men 

vil understreke at flere lærere ved IOR er nå aktive i basisgruppeundervisning på 

første avdeling og finner dette å være en utfordrende og spennende 

undervisningsform.  

 

12. IR finner som begge lærermøtene at det bør være økende valgfrihet utover i 

studiet, og finner at det ikke er grunn til å innføre valgfrihet i de to første 

studieårene. Samtidig er det viktig at det femte året, som i dag, beholdes som et 

helt valgfritt år, og at det i en viss utstrekning videreføres og ev. innføres nye 

valgfrie elementer i tredje og fjerde studieår. 

 

13. Avslutningsvis vil IR understreke at metodeundervisningen ikke må bli noen 

”taper” ved studiereformen, men selv om den fordeles utover i studiet, bør et 

viktig element fortsatt bli liggende på fjerde avdeling. Samtidig må det stilles 

metodekrav i alle fag som gjøres til obligatoriske undervisingsfag. 
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