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Tilstede: 
Aslak Syse (instituttleder), Cecilia Bailliet (nestleder), 
Benedikte M. Høgberg, Eivind Smith, Jo Stigen (repr. fast vit.), 
Helga Aune, Olav Haugen Moen (midlertidig vit.) 
Elisabeth Wenger-Hagene, Kjetil Kjørholt Frantzen (adm. ansatt) 
Hanne Hjemdal, Karoline Natalia Øvergaard (studentrepresentanter V-2013).  
 
Forfall til dette møtet:  
Marit Halvorsen (repr. fast vit.): Benedikte Høgberg møtte som vara  
 
Fra administrasjonen var til stede:   
Kontorsjef Øyvind Henden og avdelingsleder Guro Frostestad (referent). 

Referat fra instituttrådsmøte ved IOR 23.4.2013 kl 14-16 i Hjørnerommet, DB 
 

Orienteringssaker refereres ikke, da det ikke fremkom vesentlig tilleggsinformasjon utover 
det som fremkom i innkallingen til møtet. Muntlig informasjon utover dette gjaldt 
opplysninger av mer personlig karakter, og som heller ikke referatføres. 

2. Diskusjonssaker: 

a. Budsjettprioriteringer i 2013. 

Instituttrådet ga sin tilslutning til de foreslåtte budsjettprioriteringer. 

3. Instituttets bildegalleri 

Instituttrådet ga sin tilslutning til forslagene fra Backer og Halvorsen, med unntak av 
punkt 3. Instituttrådet ønsker at fotografiene av Jon Skeie og Mikael H. Lie som omtales 
i dette punktet blir hengende, og da inntil fakultetet eventuelt har ferdiggjort et 
portrettgalleri som bildene kan overføres til.   

4. Nominering av valgkomité for valg ved Institutt for offentlig rett 

Instituttleder innledet med å trekke sitt opprinnelige forslag på sammensetning av 
valgkomite og ba om tilslutning til følgende komite: 

Professor Ragnhild Hennum, stipendiat Tone Wærstad, overingeniør Kjetil K. 
Frantzen, student Christoffer Mollestad (vitass ved IOR/PluriCourts)  
 

        Instituttstyret ga enstemmig tilslutning til dette forslaget. 
 
For ytterligere informasjon: se møteinnkallingen (vedlagt). 
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Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 23.4.2013 kl 14-16 i Hjørnerommet 
 

1. Orienteringssaker: 

a. Tidspunkt for neste rådsmøte 

I forkant av rådsmøtet ble det sendt ut epost til rådsmedlemmene med tre alternative 
forslag til møtedatoer høsten 2013. Frist for tilbakemeldinger var 15. april. Det er 
kommet innsigelser mot to av møtetidspunktene, men ikke mot tirsdag 12. november kl 
14-16. Dette forslaget anses dermed som vedtatt. Dette blir det siste rådsmøtet for den 
sittende instituttledelsen, og dette vil bli markert med en etterfølgende middag for 
rådet. 

b. Etablering  av et senter for fremragende forskning ved instituttet - 
PluriCourts 

En notat om PluriCourts-etableringen, med særlig vekt på de praktiske følgene, er 
vedlagt. Det faglige innholdet er skissert på 
http://www.jus.uio.no/ior/english/research/projects/pluricourts/  

En mer omfattende presentasjon av senteret vil snart bli tilgjengelig på 
http://www.jus.uio.no/pluricourts/  

c. Ny bemanningsplan for instituttadministrasjonen 

Revidert bemanningsplan med 7 årsverk ble vedtatt i november 2012. På grunn av 
etableringen av PluriCourts vil instituttadministrasjonen i 2013 bli utvidet med to 
stillinger. Ny, utvidet bemanningsplan ble vedtatt etter drøfting med fagforeningene 
12.4.2013. Vedlegg: Revidert bemanningsplan for instituttadministrasjonen. 

d. Instituttseminar i Firenze høsten 2013 

Det er 40 påmeldte til det planlagte instiututtseminaret i Firenze, med god deltagelse 
fra alle stilingskategorier. To personer står på venteliste for å overta plasser som kan bli 
ledige ved forfall. Vedlegg: faglig program 

e. Årsrapporten for 2012  

Årsrapporten for 2012 er publisert på IORs nettsted: 
http://www.jus.uio.no/ior/om/planer-rapporter/arsrapporter/aarsrapport-2012.pdf  

f. Institutthistorien.  

Ine Ausland har takket ja til et engasjement høsten 2013 for å skrive IORs 
institutthistorie. Ausland jobber for tiden med et prosjekt om JURKs historie. 

http://www.jus.uio.no/ior/english/research/projects/pluricourts/
http://www.jus.uio.no/pluricourts/
http://www.jus.uio.no/ior/om/planer-rapporter/arsrapporter/aarsrapport-2012.pdf
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g. HMS. 

Rehabiliteringen av DB er nesten ferdigstilt. Kattestallen rehabiliteres i april 2013. 
Temperaturregulering er fortsatt en utfordring i Domus Nova, særlig i 5. etasje. 
Instituttledelsen har løpende kontakt med instituttets verneombud, professor Alf Petter 
Høgberg. Det ble gjennomført et møte i desember 2012 om aktuelle problemstillinger. 

h. Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte.  

Sigrid Stokstad forsvarte 27. november 2012 sin avhandling "Kommunalt selvstyre. 
Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene" for 
graden ph.d.  

Torunn Salomonsen forsvarte 30. november 2012 sin avhandling "Joint Criminal Enter-
prise as a Way of Attributing International Crimes to Political Leaders. An analysis and 
discussion of the doctrine as interpreted by the ICTY in cases against political leaders 
charged with participation in joint criminal enterprises of vast scope" for graden ph.d.  

Farhat Taj forsvarte 8.2.2013 sin avhandling "Legal Pluralism, Human Rights and Islam 
in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in 
Multicultural Setting" for graden ph.d. 

i. Følgende avhandlinger er under bedømmelse:  

Imran Haider leverte fredag 11.1.2013 avhandlingen "Folketrygdlovens 
inntektsbegreper" til  bedømmelse for graden ph.d. Bedømmelseskomiteen ledes av 
professor Gudrun Holgersen, UiB. Tentativ disputasdato er torsdag 12. september. 

Merete Havre leverte fredag 15.2.2013 avhandlingen "Den store balansetesten - varetekt 
etter en proporsjonalitetsmodell" til bedømmelse for graden ph.d. Bedømmelses-
komiteen ledes av professor Mads Andenæs. Tentativ disputasdato er ikke fastsatt, men 
komiteen tar sikte på å levere sin bedømmelse medio juni. 

Eirik Bjørge leverte mandag 11.2.2013 avhandlingen "Evolutionary interpretation of 
treaties" til bedømmelse for graden ph.d.  Bedømmelseskomiteen ledes av professor 
Inger-Johanne Sand.  Tentativ disputasdato er tirsdag 18. juni. 

Øystein H. Jensen leverte mandag 8.3.2013 avhandlingen “The Commission on the 
Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy” til bedømmelse for graden ph.d. 
Bedømmelseskomiteen ledes av professor Ole Kristian Fauchald. Tentativ disputasdato 
er mandag 10. juni. 

j. Neste disputasmarkering. 

En eventuell felles intern markering av vårsemesterets disputaser vil bli holdt i 
instituttlunsjen 4. juni. 
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k. Professoropprykk 

Fakultetets tilsettingsutvalg (ITU) godkjente 9. april opprykksbedømmelsene av 
Benedikte Moltumyr Høgberg og Christina Voigt. Begge ble funnet 
professorkompetente. Positiv bedømmelse foreligger også for Morten Kjelland, men 
denne er ikke formelt ferdigbehandlet gjennom vedtak i ITU. Det vil bli en felles 
markering i instituttlunsjen 4. juni. 

l. Personal:  

Professor Jon T. Johnsen gikk av for aldersgrensen 31.12.2012, men fortsetter som 
emeritus ved IOR.  

Professor Asbjørn Kjønstad og professor Erik Magnus Boe går av for aldersgrensen 
31.7.2013. Avganger markeres på tradisjonelt vis med festmiddager i DNVA. 

Professor Inge Lorange Backer har på vegne av instituttledelsen gjennomført den årlige 
runden med oppfølgingssamtaler med instituttets stipendiater. 

m. Rapporten ”Behov for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025” 

Utredningen om jusstudiet som Kunnskapsdepartementet har bestilt foreligger nå. I 
rapporten «Behov for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025» foreslås bl.a. å 
dele jusstudiet i en bachelorgrad og en mastergrad. Se også omtale i Juristkontakt: 

http://www.juristkontakt.no/Nyheter/Arbeidsgruppe-vil-dele-jusstudiet-i-to/ , ev. les 
hele rapporten på http://www.nifu.no/files/2012/12/NIFUrapport2012-49.pdf . Saken 
blir tema for instituttlunsjen 7. mai, et allmøte på fakultetet 24. mai kl 1015-12, og en 
høring hvor IOR har svarfrist 6. juni.  

Instituttleder orienterer i møtet. 

n. Mulig ny arealløsning for juridisk fakultet 

UiO har mottatt et tilbud fra Entra om leie av et nybygg i Christian Augusts gate, på 
tomta som i dag huser bl.a. Tronsmobygget og Bårdars lokaler.   

Instituttledelsen orienterer i møtet. 

o. Tilsetting av nye førsteamanuenser ved instituttet 

Instituttleder orienterer i møtet. 

 
p. Regnskap 2012  

IORs regnskap for 2012 viser isolert sett et negativt resultat på kr 1 418 945. Dette kom 
meget overraskende. Instituttet gjennomførte vesentlige kostnadskutt i 2012, og 

http://www.juristkontakt.no/Nyheter/Arbeidsgruppe-vil-dele-jusstudiet-i-to/
http://www.nifu.no/files/2012/12/NIFUrapport2012-49.pdf
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underskudd var heller ikke i tråd med prognosen etter 2. tertial 2012. Etter en 
rutinemessig gjennomgang viste det seg at årsaken er to betydelige feilføringer av lønn, 
primært i siste tertial. Korrigeringer er gjennomført i første kvartal av 2013. Om vi ser 
bort fra effekten av feilføringene viser regnskapsanalysen at instituttet realøkonomisk 
sett gikk i tilnærmet balanse i 2012, i tråd med våre ambisjoner. Isolert resultat for 2012 
uten feilføringene ville vært et positivt resultat ("overskudd") på kr 44 376. For øvrig 
vises det til regnskapspresentasjonen i instituttets årsrapport for 2012 (utsnitt fra 
årsrapporten er vedlagt denne innkalling), og til sak 2 b) under om 
budsjettprioriteringer for 2013.  

2. Diskusjonssaker: 

b. Budsjettprioriteringer i 2013 

Per 1.1.2013 har instituttet et akkumulert underskudd (jf. Informasjonssak om 
regnskapsresultatet for 2012 over). Det er imidlertid ikke behov for særskilte tiltak for å 
rette på dette, da fakultetets langtidsbudsjett viser en meget positiv utvikling for IOR. 
Dette skyldes bl.a. at PluriCourts-etableringen vil gi instituttet stabilt høye overhead-
inntekter fra og med 2014. Instituttet har imidlertid i en rekke ekstraordinære behov i 
2013 som medfører engangskostnader. Disse er delvis knyttet til gjeninnflyttingen i DB, 
og delvis PluriCourts-etableringen. Noen hovedpunkter er: 

- Det er omfattende behov for utskiftning av møbler i DB.  

- PluriCourts-etableringen medfører at den administrative kapasiteten må holdes 
stabil. Kontorsjef tar sikte på offensiv bruk av vikartilsettinger i de tilfellene hvor 
den administrative kapasiteten svekkes (sykemeldinger, foreldrepermisjoner m.v.). 

- Femte etasje i Domus Nova vil få en betydelig oppgradering i forbindelse med 
PluriCourts-etableringen (PluriCourts har et eget budsjett for dette). Det er ønskelig 
at dette i noen grad matches av oppgraderinger av innemiljøet i 6. etasje og i DB. 

Kontorsjef foreslår derfor at instituttet i 2013 legger seg på et noe høyere utgiftsnivå enn 
hva som ble budsjettert før vi fikk SFF-tildelingen. Dette kan medføre et negativt 
resultat for 2013, fordi SFF-inntektene bygger seg gradvis opp i perioden 2013-2015. 
Gitt at prognosen for 2014-2023 er konsistent positiv, er imidlertid et negativt resultat 
for 2013 isolert sett ikke noe problem.  

Instituttledelsen ber om rådets tilslutning til disse prioriteringene. 
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3. Vedtakssak: Instituttets bildegalleri 

Vedlegg: Notat fra Inge Lorange Backer og Marit Halvorsen  
Instituttledelsen anbefaler at rådet gir sin tilslutning til forslagene fra Backer og Halvorsen.  
 
4. Vedtakssak: Nominering av valgkomité for valg ved Institutt for offentlig rett 

I løpet av 2013 skal det gjennomføres valg på instituttleder og nestleder for perioden 2014-2017. 
Instituttrådet skal nominere en valgkomité. Etter reglementet skal komiteen bestå av to 
representanter for de vitenskapelig ansatte, en representant for teknisk-administrativt ansatte, 
og en studentrepresentant. Oversikt over relevante reglementer finnes på 
http://www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/reglement/  . I tillegg skal det velges nye 
instituttrådsrepresentanter for midlertidig vitenskapelig ansatte for perioden 2014-2015 (2 
representanter og 2 vara). For disse valgene er det enkelte elementer i valgordningen som ikke 
er reglementsfestet. Rådet anmodes derfor om å ta stilling til følgende forslag: 

a. Praksis ved instituttet er å ha en felles valgkomité for alle verv som må besettes samtidig, og 
instituttledelsen foreslår å videreføre dette. 

b. Praksis ved instituttet er at en av de vitenskapelige representantene velges blant de 
midlertidig ansatte, og instituttledelsen foreslår å videreføre dette. 

c. Instituttledelsen foreslår videre at rådet går inn for at valget gjennomføres i tråd med 
tidligere praksis ved instituttet: Dersom det ved forslagsfristens kun foreligger ett forslag til 
vervene, skal forslagsfristen forlenges. Dersom det også ved den forlengede fristens utløp 
kun foreligger ett forslag, anses de foreslåtte som valgt.  

d. Instituttleder Aslak Syse foreslår følgende valgkomité: 
- Professor Ragnhild Hennum 
- Stipendiat Maria Astrup Hjort 
- Overingeniør Kjetil K. Frantzen 
- Student Christoffer Mollestad (vitass ved IOR/PluriCourts)  
 

        Nestleder Cecilia Bailliet foreslår som alternativ stipendiat Tone Wærstad. 
 
Alle de nevnte er forespurt og de er villige. Det presiseres at instituttrådet står helt fritt 
til å nominere en annen komité. Forslag kan fremmes før møtet eller i møtet. Det er i så 
fall ønskelig at personer som foreslås er forespurt og er villige. 
 

Rådets forslag til valgkomité vil bli lagt fram for fakultetsstyret 17. juni for vedtak. Deretter kan 
komiteen starte sin virksomhet. Fakultetets valgstyre (Inge Lorange Backer, Azin Tadjdini, 
Steinar Myre og Sara Ørnevik; sekretær: Eirik Haakstad) fastsetter tidsplan for valget. 
Valgstyret står også for selve gjennomføringen av valget. Valget bør om mulig gjennomføres i 
løpet av oktober.  

http://www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/reglement/


 7 

 

Notat til sak 1 b):  
 
Etableringen av et senter for fremragende forsknings (SFF) ved IOR 

En av fakultetets to SFF-søknader ble i november innvilget av NFR med 175 millioner 
kroner over perioden 2013-2023. Senteret "PluriCourts -Senter for forskning om 
internasjonale domstolers legitimitet" (engelsk:  PluriCourts - Centre for the Study of the 
Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order) opprettes formelt 1.4.2013, med 
lokaler i  5. etasje i Domus Nova på St.Olavs plass og med Institutt for offentlig rett (IOR) 
som vertsinstitutt.  

Oppstartskonferansen holdes 20.juni 2013 i Det Norske Videnskaps-Akademi med rektor til 
stede. Senteret blir flerfaglig, med vekt primært på rettsvitenskap, statsvitenskap og filosofi, 
og senterledelsen vil da også deles mellom professor Andreas Føllesdal (filosof) som 
”director” og professor Geir Ulfstein (jurist) som ”deputy director”. Senteret vil ha 20-30 
ansatte (dette vil variere noe over tid, avhengig av senterets suksess i å tiltrekke ytterlige 
eksternfinansiering). På enkelte måter vil senteret framstå som en ny grunnenhet ved 
fakultetet -  for eksempel vil senteret få et eget nettsted på linje med grunnenhetene på url 
https://www.jus.uio.no/pluricourts/  .  

Organisatorisk vil imidlertid senteret være en underenhet av IOR, med en egen 
understedkode (120510). Det vil være underlagt IORs ledelsesstruktur (instituttleder og 
instituttråd), men senterledelse vil ha stor faglig autonomi.  

Senteretableringen medfører oppretting av to nye, faste administrative stillinger ved 
Institutt for offentlig rett: en ledende stilling med ansvar for å lede det administrative 
arbeidet knyttet til senteret (dette er et krav fra NFR og tenkes løst gjennom en 
avdelingslederstilling), og en saksbehandler-stilling på seniorkonsulentnivå. I tillegg bør det 
nevnes at senteret tar sikte på å holde seg med minst en forskningsassistent med 
mastergrad (Vitenskapelig assistent 1020) for å bistå med det faglig-administrative arbeidet 
knyttet til senterets omfattende publiseringsportefølje på internasjonale forlag (primært 
Cambridge University Press). I det daglige vil denne faglige rekrutteringsstillingen langt på 
vei framstå som en forlengelse av administrasjonen, og informasjon om den er derfor tatt 
inn i den vedlagte ’reviderte stillingsplanen’ til tross for at det formelt sett er en 
vitenskapelig utdanningsstilling.  

Stillingene medfører i praksis en utvidelse av bemanningsplanen ved Institutt for offentlig 
rett (jf vedlagt forslag til revidering). 

  

https://www.jus.uio.no/pluricourts/
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Utsnitt fra Årsrapporten: Regnskap 2012 
 

Årsregnskap 2012 Budsjett Regnskap 

Inntekter 

Bevilgning/bidrag fra KD -44 419 001 -43 370 486 

Bevilgning/Bidrag benyttet til investeringsformål 0 235 675 

Inntektsført av forpliktelser ved avskriving  0 -223 041 

Bidragsinntekter fra NFR 0 -34 500 

Andre bidragsinntekter 0 -3 000 

Oppdragsinntekter 0 -280 407 

Egenandel 506 182 1 152 149 

Andre inntekter (overhead fra eksternfinansierte prosjekter, 
salgsinntekter, tilskudd ) 

-1 666 967 -2 086 996 

Sum inntekter -45 579 785 -44 610 605 

Utgifter 

Fast lønn 29 002 327 28 850 475 

Variabel lønn 0 220 337 

Ferielønn 3 480 279 3 729 413 

Sosiale kostnader 8 974 010 9 020 703 

Offentlige refusjoner (sykepenger m.v.) -2 220 688 -3 509 483 

Andre personalkostnader 0 245 485 

Varekostnad klasse 4  0 71 182 

Subtotal: sum lønn 39 235 928 38 556 930 

Andre driftskostnader (inkl. internhusleie) 7 485 103 6 740 294 

Avskrivninger 0 223 041 

Sum kostnader (inkl varekostnader) 46 721 031 45 591 447 

Driftsresultat eks. prosjektavslutninger 1 141 246 980 842 

Netto finansinntekt/kostnad 0 -72 

Avsluttede prosjekter  0 438 175 

Totalt for året (utgående balanse - UB) 1 141 246 1 418 945 
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Inngående balanse per 1.1.2012 var et akkumulert underskudd på kr 585 577. Instituttets basisregnskap for 
2012 er gjort opp med en negativ utgående balanse på kr 1 418 945. Formelt sett hadde vi altså et isolert 
underskudd i 2012 på kr 833 368. Dette var meget overraskende, siden instituttet i 2012 iverksatte en rekke 
kostnadsbesparende tiltak.  

Ved den rutinemessige gjennomgangen av årsregnskapet viste det seg imidlertid at instituttet hadde to 
store tilgodehavender, fordi inntekter på totalt kr 877 744 ikke var overført fra fakultetet innen 
regnskapsårets avslutning. Isolert resultat for 2012 etter korrigeringer blir dermed et positivt resultat 
("overskudd") på kr 44 376. 

I 2013 vil instituttet ha to store, ekstraordinære utgiftsposter. Den første er knyttet til tilbakeflyttingen fra 
Universitetsgata 22 til Domus Bibliotheca  -bl.a. et det påkrevet med store møbelinnkjøp. Den andre er 
ekstraordinære personalkostnader knyttet til oppstart av et senter for fremragende forskning 
(PLURICOURTS) ved instituttet. Det forventes ingen drastisk vekst i inntekter i 2013. Vi kan altså ikke regne 
med å bli klvitt det akkumulerte underskuddet allerede i dette budsjettåret. Fra 2014 er imidlertid 
prognosen at instituttets overheadinntekter igjen vil øke betraktelig, også dette som følge av at instituttet i 
perioden 2013-2023 skal være vertsinstitutt for PLURICOURTS, et senter for fremragende forskning 
finansiert av Norges Forskningsråd. 

Realøkonomisk sett har instituttet et akkumulert underskudd per 1.1.2013 på kr 581 201. Dette tilsvarer ca 
1% av instituttets samlede årsbudsjett. Gitt at instituttets inntekter vil øke betydelig fra og med 2014, med 
varig effekt, må instituttets økonomiske situasjon anses som tilfredsstillende.  
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