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1. Orienteringssaker (refereres kun ved vesentlig tilleggsinformasjon i møtet): 

  
Presisering under sak Informasjon om SFF-søknaden "PluriCourts". 
Til innkallingens formulering om «vesentlige konsekvenser for fakultetets rekruttering til 
faste vitenskapelige stillinger» presiseres følgende: SFF-prosjektet vil ikke få konsekvenser 
for den plan IOR allerede har lagt for stillingsutlysninger, men fakultetets planlagte utvidelse 
av den faste vitenskapelige staben gir rom for at noen få faste stillinger prioriteres til et SFF. 
 
Instituttleder orienterte om søkerliste og komite for ledig førsteamanuensisstilling ved 
fakultetet (IOR eller IFP) med særlig plikt til å undervise i alternativ tvisteløsning. Det er to 
søkere: Camilla Bernt og Sverre Blandhol. Anne Robberstad leder bedømmelseskomiteen. 

 
2. Instituttes økonomi – budsjettføringer for 2013. Kontorsjef innledet. 

Instituttrådet ga sin tilslutning til de foreslåtte budsjettprioriteringer, og til at instituttledelsen 
ber Det juridiske fakultet om 'refusjon' i 2013 av utgifter tilsvarende prosjektunderskuddene 
på prosjekter som eksisterte før fakultetets økonomimodell ble vedtatt endret i 2009.  
 

3. Ny bemanningsplan for IORs administrasjon – forslag til tidsplan. Kontorsjef innledet. 
Instituttrådet hadde ingen merknader til den foreslåtte tidsplan. 
 

4. Emeritipolitikken ved IOR. Instituttleder innledet. Følgende ble presisert i diskusjonen: 
Ideelt sett vil instituttet ønske å tilby enkeltkontorer til emeriti, men i overskuelig framtid må 
enkeltkontorer til ansatte i aktiv stilling prioriteres. Gitt dette tillegget hadde instituttrådet 
ingen merknader til emeritipolitikken som instituttledelsen presenterte. Det var bred enighet 
om at aktive emeriti som bidrar i fagmiljøene er et stort gode, og at tidsavgrensede 
emeritiavtaler er en god løsning som sikrer den nødvendige balanse mellom fleksibilitet og 
forutsigbarhet.  
 
Instituttets nestleder Cecilia Bailliet deltar i brukergruppen som skal være sentral i 
utformingen av en ny arealløsning for Det juridiske fakultet, med i Christian Augusts gate. 
Hun vil ta med seg rådets vurderinger av emeritiproblematikken inn i gruppens arbeid. 
 

5. Instituttseminar i Firenze i oktober 2013. Guro Frostestad innledet. 
Instituttrådet ga sin tilslutning til at instituttseminaret i 2013 gjennomføres som et besøk ved 
European University Institute i Firenze med det nødvendige økonomiske bidrag som tillegg 
til utgiftene egenandel vil dekke. 

 
6. Eventuelt. Ingen saker. 
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