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1. Orienteringssaker: Aslak Syse orienterte kort om hver sak. Saker hvor det ble 
kom fram vesentlig tilleggsinformasjon utover det som framgikk av den 
skriftlige innkallingen, er referert under. Øvrige orienteringssaker refereres 
ikke. 
 
- Refundamentering av Domus Bibliotheca og oppfølgingsarbeid i 2011. 

Refundamenteringsprosessen ble avsluttet i januar og vil i 2011 bli fulgt opp 
med en fasaderehabilitering av sprukne vegger, ødelagte vinduer og dører 
m.v. (innvendige kontorer med vindu mot lysgården blir altså ikke berørt). 
Statsbygg har fått en bevilgning til dette i Statsbudsjettet for 2011. 
Fasaderehabiliteringen av DB starter 1.6.2011 og planlegges avsluttet i juni 
2012. Det vil tilbys avlastningskontorer i Christian Augusts gate 19 for de 
som ønsker å flytte i perioden hvor deres kontor blir berørt, men dette vil for 
de aller fleste være frivillig. Det kan likevel bli nødvendig å evakuere 
enkelte av kontorene med store skader på vegger/tak.  

 
- Tilsettingssak. Tidsplan for den pågående tilsettingsprosessen for to 

førsteamanuensisstillinger er at den sakkyndige komiteen planlegger å avgi 
bedømmelse før påske, og at instituttledelsen regner med at saken kan 
avgjøres i ITU-møtet 24.mai. Ken Uggeruds fratredelse har frigjort 
lønnsmidler som tilsier at det kan være åpning for å vurdere tre tilsettinger, 
dersom bedømmelsen skulle gi grunnlag for det. Instituttledelsen har bedt 
dekanatet om synspunkter i sakens anledning. Dekanus Graver har muntlig 
gjort det klart at instituttet ikke vil få noe svar før bedømmelsen foreligger. 
Flere rådsmedlemmer ga uttrykk for at de primært ønsker at det kun skal 
tilsettes to personer, i tråd med utlysningsteksten som ble vedtatt etter 
diskusjon i rådet.  

 
 

2. Utlysning av avdelingslederstillingen ved IOR. Rådsmedlemmene hadde 
ingen kommentarer til utkastet til utlysningstekst. 

 
3. Regnskap 2010 

 
Instituttrådet tok regnskaper til orientering.  
 
Rådet ønsket imidlertid å uttrykke sterk bekymring over at standardrapportene 
fra regnskapssystemet i liten grad legger til rette for at valgte råd og styrer kan 
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uttøve sin kontrollfunksjon på en god måte. Dette gjelder både basisøkonomien 
og regnskapsrapportene for eksternfinansierte prosjekter. 
 

 
4. Ny bemanningsplan for administrasjonen. 

 
Det er behov for å utarbeide en oppdatert bemanningsplan for IORs 
administrasjon, dels som følge av at instituttadministrasjonen har fått nye 
oppgaver i de senere år, og dels som følge av pålagte endringer i 
arbeidsfordelingen mellom instituttadministrasjonen og fakultetssekretariatet.  
 
IOR har per 1.mars 2011 en bemanningsplan på 7,5 årsverk. Fakultetet inndro 
lønnsmidler tilsvarende 0,5 stilling fra og med 1.1.2010, i forbindelse med 
sentralisering av økonomifunksjonene ved fakultetet. I en overgangsperiode i 
2010 og 2011bruker IOR av sine overheadmidler til finansiere den halve 
stillingen som ikke lenger har UiO-finansiering. På lang sikt er dette uholdbart.  
Flere oppgaver må fra 2012 overføres til fakultetets økonomiseksjon. 
Instituttleder vil innstille på at IOR i den ny bemanningsplanen går over til 7 
stillinger, tilsvarende den stillingsfinansieringen vi nå har.   
 
Forslag til tidsplan for prosessen:  
 

• Kontorsjef Øyvind Henden er saksbehandler.  
• De administrativt ansatte på IOR skal involveres og ha medbestemmelse. 
• Det er ikke aktuelt med noen oppsigelser eller omplasseringer. En ny 

bemanningsplan vil først og fremst være et viktig verktøy i forbindelse 
med nytilsettinger. 

• Kontorsjef vil først gjennomføre forhandlinger med fakultetets 
økonomiseksjon om en avtale om ny oppgavefordeling. Om 
fakultetsledelsen må involveres vil også instituttleder delta i prosessen. 
Det tas sikte på å få en avtale med økonomiseksjonen/fakultetet om 
omfordeling av oppgaver innen 15. april. 

• Interne drøftelser ved IOR planlegges avsluttett innen 1. juni, herunder 
instituttledelsens møter og individuelle samtaler med de berørte ansatte. 

• Drøfting/forhandling med fagforeningene gjennomføres innen 1.juli.  
• I løpet av høstsemesteret forberedes implementeringen av den nye 

bemanningsplanen, herunder innplassering i stillinger.  
• Fra og med 1.1.2012 implementeres den nye bemanningsplanen.  

 
Fagforeningene er allerede orientert om hovedtrekkene i denne tidsplanen. 
 
Kontorsjef innledet kort og inviterte rådet til å gi innspill.  
 
Det ble stilt spørsmål om hvem som er beslutningstager i prosessen. Kontorsjef 
opplyste at det er fakultetsledelsens drøfting/forhandling med fagforeningene 
som er siste ledd i beslutningsprosessen, og at det er fakultetsdirektøren som 
normalt representerer fakultetsledelsen.  
 
Rådet ser et sterkt behov for at en stilling i administrasjonen er dedikert til 
økonomirelaterte serviceoppgaver, herunder økonomistyring for 
eksternfinansierte prosjekter. Dette gjelder uavhengig av at regnskapsføring og 
lignede oppgaver sentraliseres på fakultetsnivået. Forskerne vil fortsatt ha 
behov for nærhet til en person som kjenner instituttets aktiviteter godt, som kan 
tolke økonomirapporter, og som kan gi gode råd.   
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Rådet drøftet også om det er behov for å supplere prosessen med en kanal for 
innspill fra flere vitenskapelig ansatte enn de to som sitter i instituttledelsen.  
Instituttledelsen opplyste at de vil holde prosessen mest mulig åpen, slik at også 
vitenskapelig ansatte vil få muligheter til å gi innspill. Dersom det mot 
formodning skulle bli aktuelt å foreslå endringer som er kontroversielle vil det 
bli holdt et allmøte om saken. Rådet var tilfreds med dette. 
 

5. Budsjett 2011  
 
Kontorsjef innledet og opplyste bl.a. at den nødvendige innsparingen på 
300 000 kr i forhold til budsjettet langt på vei er oppnådd allerede, bl.a. 
gjennom reduksjoner i administrative lønnskostnader. Det er derfor ikke behov 
for noen budsjettkutt, og instituttets drift kan videreføres på normalt nivå i 
2011. 
 
Kontorsjef presiserte også at fakultetet også i kommende år vil vedta budsjett i 
medio desember, og at budsjettkvaliteten nødvendigvis da vil være dårligere 
enn i tidligere praksis (hvor endelig budsjett ble vedtatt ca. 1.mars).  
 
Rådet tok budsjettet til orientering. Det ble ikke fremmet noen forslag om 
budsjettjusteringer. 
 
Rådet ønsker å få opp budsjettet for 2012 lagt fram til diskusjon på neste 
rådsmøte, med særlig fokus på midlene instituttet har fri disposisjonsrett over. 
 
 

6. Nytt instituttråd for perioden 2012-2015 - forslag til valgkomité  
 

I løpet av 2011 skal det velges nytt instituttråd på IOR. Det skal velges 3 
representanter for fast vitenskapelig ansatte (4 års valgperiode), 2 representanter 
for administrativt ansatte (4 års valgperiode), og 2 representanter for midlertidig 
ansatte (2 års valgperiode). Det skal også velges vararepresentanter for disse.  
 
Instituttleder Aslak Syse foreslo følgende valgkomité: 
 
- Professor Kirsten Sandberg, IOR 
- Stipendiat Thomas Frøberg, IOR 
- Seniorkonsulent Else Aas, IOR 
- Student Inga Laupstad, vitenskapelig assistent ved IOR 
 
Rådet stilte seg enstemmig bak dette forslaget.  
 
Nominasjonen ble 3.mars oversendt til fakultetet. Fakultetsstyret oppnevner 
komiteen i sitt møte 14.april. 
 
 

7. Planlegging av instituttseminar og instituttrådsmøte høsten 2011.  
 
Neste instituttrådsmøte holdes 19. oktober kl 16-18, med etterfølgende middag. 
Et hovedtema vil være neste utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved 
IOR. Søknadsfrist forventes å bli i januar 2012. Rådet må da på nytt ta stilling 
til om IOR har behov for å prioritere noen fag, slik instituttets 
rekrutteringsstrategi åpner for. 
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Årets instituttseminar holdes 28-29.september på Klækken (som i fjor). Rådet 
ser gjerne at en sesjon brukes til at de fagmiljøene oppdaterer hverandre om 
utviklingen innen de ulike fagene/miljøene (”Hva skjer i folkeretten”, ”Hva 
skjer i statsretten”, osv). Formidling som tema fikk også støtte fra flere, 
Vedrørende undervisning ble diskutert ”klinikk-modellen”, som ofte foregår 
med tung studentinvolvering. Denne er blitt populær innen flere fag i USA, 
herunder strafferett (Innocence projects) og miljørett. Organisatoriske forhold 
ble også foreslått av flere (forskergrupper og forskningsorganisering, 
instituttstruktur).  
 
Cecilia Bailliet framholdt at praksisordninger som klinikker ikke bare er 
undervisning, de bør ses som en type formidling til samfunnet og en måte å 
bygge bro mellom undervisning og formidling for å oppfylle universitetets rolle 
i samfunnet. Juss-buss og JURK finnes allerede, spørsmålet er om vi kan utvide 
dette til andre kompetansområder. Professorene kan jobbe med studentene i 
saker for å gi dem konkrete ferdigheter og kompetense innenfor et bestemt 
rettsområde.  Hans Christian Bugge og studentene støttet dette. 
 
Hans Christian Bugge framholdt at det fungerte positivt med bruk av eksterne 
bidragsytere i 2010, og at det bør vurderes også i år (ICJ ble nevnt som en 
mulighet). Studentrepresentantene roste opplegget i 2010 for å være godt 
tilrettelagt for studentdeltagelse.  
 
 

8. Høringsuttalelse fra IOR vedrørende organisering av forskningen ved Det 
juridiske fakultet generelt, og om forskergruppene ved fakultetet spesielt 
 
Evalueringen av forskergruppene er gjort av et nordisk evalueringspanelet 
(Vagn Greve, Pia Letto-Vanamo, Boel Flodgren, Palle Bo Madsen og Ernst 
Nordtveit) er tilgjengelig på det juridiske fakultets nettsted: 
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/evaluering-forskergrupper/index.html  
 
Evalueringen er diskutert på et allmøte på IOR (instituttlunsj 18.1). Det synes å 
være tilnærmet konsensus om at evalueringsrapporten ikke gir veldig klare 
styringsignaler, og at den må suppleres ved at fakultetets fagmiljøer tar et 
selvkritisk blikk på forskningsorganiseringen vi har i dag.  
 
Dekanatet sendte deretter ut et høringsnotat av 25.1.2011, hvor instituttene 
inviteres til å uttale seg om forskningsorganiseringen på fakultetet. 
 
Instituttleder Aslak Syse sirkulerte på denne bakgrunn utkast til en 
høringsuttalelse fra IOR til alle ansatte. Dette utkastet ble revidert på bakgrunn 
av de innspill som kom, og et revidert utkast ble i innkallingen lagt fram som 
forslag til en uttalelse fra instituttrådet.  
 
Hans Christian Bugge og Dag Michalsen sendte før rådsmøtet ut et forslag til en 
reformulering av femte avsnitt under punkt 1. Forslaget til ny tekst var:  
 
"Rådet mener den andelen av fakultetets frie midler til forskning som 
forskergruppene får i dag, bør videreføres stort sett på samme nivå. Rådet ser 
det som meget viktig at det fortsatt sikres tilstrekkelige midler til driftsmidler 
(annuum) til alle vitenskapelige ansatte, uavhengig av forskergruppe-
tilknytning." 
 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/evaluering-forskergrupper/index.html
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Bugge og Michalsen bemerket at uttalelsen i for liten grad gjenspeiler den 
positive evalueringen som forskergruppene har fått, men de så ikke grunn til å 
foreslå større endringer i uttalelsen. 
 
Rådet vedtok enstemmig den foreslåtte uttalelsen, med endringen foreslått av 
Bugge og Michalsen. 

 
9.  Eventuelt. Ingen saker. 
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