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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 18.11.2013  

Tilstede: Aslak Syse (instituttleder), Eivind Smith, Jo Stigen (repr. fast vit.), Iris Nguyen Duy (midlertidig vit.), 

Elisabeth Wenger-Hagene, Kjetil Kjørholt Frantzen (adm. ansatt) Martin Breskvar, Rut Severinsen 

(studentrepresentanter H-2013) Inger Johanne Sand (påtroppende nestleder). 

Forfall til dette møtet:  

Cecilia M. Bailliet (nestleder), Marit Halvorsen (repr. fast vit.), Helga Aune (midlertidig vit.) 

Fra administrasjonen var til stede:   

Kontorsjef Øyvind Henden og avdelingsleder Guro Frostestad (referent). 

Referat fra instituttrådsmøte ved IOR tirsdag 12.11.2013 kl 14-16 i Hjørnerommet, 

Domus Bibliotheca 

 

1. Orienteringssaker: 

Orienteringssaker refereres i hovedsak 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. 

c. Nytt verneombud 

Elisabeth Wenger-Hagene er utpekt til nytt verneombud for IOR. Instituttledelsen vil 

snarlig gjennomføre et kontaktmøte. Instituttet har over flere år opplevd gjentatte 

problemer med kulde i 5. etasje i Domus Nova. Dette vil adresseres verneombudet.  

2. Diskusjonssak 

a. Budsjettprioriteringer for 2014 

Instituttrådet ga sin tilslutning til de foreslåtte budsjettprioriteringer. 

  

For ytterligere informasjon: se møteinnkallingen (vedlagt). 
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Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 12.11.2013 kl 14-16 i 

Hjørnerommet, Domus Bibliotheca 

 

3. Orienteringssaker: 

a. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Tidspunkt for neste rådsmøte avklares etter at valg på nye rådsrepresentanter for 

midlertidig vitenskapelige ansatte er gjennomført.  

Det tas i utgangspunktet sikte på at neste møte blir i februar eller mars 2014. En 

hovedsak for møtet blir utlysning av 2-3 førsteamanuensisstillinger ved IOR. 

b. Valg av ny instituttleder og nestleder  

Professor Ulf Stridbeck er valgt som instituttleder med professor Inger-Johanne Sand 

som nestleder for perioden 01.01.14-31.12.17 ved Institutt for offentlig rett. Det skal også 

velges nye representanter for de midlertidige ansatte. 

c. Nytt verneombud 

Elisabeth Wenger-Hagene er utpekt til nytt verneombud for IOR. 

d. Senter for fremragende forskning ved instituttet - PluriCourts 

PluriCourts ble etablert 1.1.2013. Senteret har tilsatt postdoktorene Silje Aambø 

Langvatn (filosof), Theresa Squatrito (statsviter) og Michelle Q. Zang (jurist), professor 

II Marlene Wind (statsviter med hovedstilling i København), professor II Steinar 

Andresern (statsviter, FNI), stipendiat Sofie A.E. Høgestøl (jurist), avdelingsleder Aina 

Nessøe, seniorkonsulent Leiry C. Chavez og forskningsassistent Stephanie Schmöltzer 

på langsiktige kontrakter. Ansatte som er tilknyttet EU-prosjektet MultiRights og det 

NFR-finansierte prosjektet Judicial dialogues inngår også i PluriCourts-staben. I tillegg 

har senteret en rekke personer tilknyttet i mer avgrensede engasjementer.  

Senteret skal samlokaliseres i 5. etasje i Domus Nova. Arealene i etasjen må tilpasses 

behovene senteret har, og i en periode fra desember 2013 vil PluriCourts derfor ha 

midlertidige kontorer i St. Olavs gate 23. 5. etasje tas i bruk igjen i løpet av våren, 

tentativt i april. 
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e. Instituttseminar i Firenze høsten 2013 

38 kollegaer fra IOR deltok på instituttseminar i Firenze 14.-17. oktober 2013. 

Instituttledelsen anser seminaret for vellykket. 

f. HMS. 

Instituttledelsen har hatt løpende kontakt med instituttets tidligere verneombud, 

professor Alf Petter Høgberg. Nytt verneombud er nettopp valgt, og det vil snarlig bli 

gjennomført et kontaktmøte. 

Det har vært enkelte tyverier. Sakene anmeldes, men henlegges rutinemessig av politiet. 

Instituttet har nå sendt en klage på den siste henleggelsen i samarbeid med 

Eiendomsavdelingen (tidligere Teknisk avdeling) og fakultetets hovedverneombud. 

Utskifting av nødlysanlegget i DB skal være ferdig 15.11.2013.  

Temperaturregulering er fortsatt en utfordring i Domus Nova, særlig i 5. etasje.  

g. Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte.  

Øystein Jensen forsvarte 10. juni 2013 sin avhandling "The Commission on the Limits of 

the Continental Shelf: Law and Legitimacy" for graden ph.d.  

Eirik Bjørge forsvarte 18. juni 2013 sin avhandling "Evolutionary interpretation of 

treaties" for graden ph.d.  

Imran Haider forsvarte 28. august 2013 sin avhandling "Folketrygdlovens 

inntektsbegreper" for graden ph.d. 

Thomas Frøberg forsvarte 30. oktober 2013 sin avhandling " Rettslig 

prinsippargumentasjon" for graden ph.d. 

h. Følgende avhandlinger er under bedømmelse:  

Anders Løvlie leverte fredag 23.8.2013 avhandlingen " Rettslige faktabegreper" til  

bedømmelse for graden ph.d. Bedømmelseskomiteen ledes av professor Ragnhild 

Hennum, UiO. 

i. Neste disputasmarkering. 

En felles intern markering av høstsemesterets disputaser vil bli holdt i instituttlunsjen 

10. desember. 
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j. Personal:  

Instituttet har tilsatt 4 nye førsteamanuenser. Sverre Blandhol og Christoffer C. Eriksen 

tiltrådte 1.7.2013. Ingunn Ikdahl og Johan Boucht (p.t. postdoktor ved UiB) tiltrer 

1.7.2014.  

Professor Asbjørn Kjønstad og professor Erik Magnus Boe gikk av for aldersgrensen 

31.7.2013. Begge fortsetter som emeriti ved IOR.  

Professor Ståle Eskelands 70-årsdag ble markert på tradisjonelt vis med festmiddag i 

Instituttets regi. Eskeland går av 31.12.2013, men han blir ved IOR som emeritus.  

Professor Kirsten Sandberg er valgt som leder for FNs barnekomite, og har derfor trådt 

ut av dekanatet ved fakultetet.  

Professor Alf Petter Høgberg er valgt og har tiltrådt som ny forskningsdekan.  

Tidligere vitass Anniken Sørlie er tilsatt som stipendiat. Hun tiltrer 1.12.2013. 

 Tidligere vitass Sondre Torp Helmersen er tilsatt som stipendiat. Han tiltrer 1.1.2014. 

Seniorkonsulent Else Vera Aas fratrer 31.12.2013. Elisabeth Wenger-Hagene er tilsatt 

som rådgiver og vil overta flere av oppgavene Aas har hatt i administrasjonen.  

Elise Koppang Frøjd tilsettes fra 1.1.2014 som seniorkonsulent i administrasjonen og vil 

overta flere av Wenger-Hagenes gamle oppgaver. 

Se også punkt d) over om tilettinger på PluriCourts-senteret. 

k. Professoropprykk 

Sverre Blandhol har søkt professoropprykk ved fristen 15. september 2013.  

l. Instituttets bildegalleri 

Ina Marie Ausland har tatt på seg ansvaret for å få oppdatert Instituttets bildegalleri. 

IOR tar sikte på å bruke samme fotograf som Juridisk fakultet brukte for sitt bildegalleri 

av dekaner. 

 

m. Mulig ny arealløsning for juridisk fakultet 

Det pågår fremdeles samtaler med 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. 
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4. Diskusjonssak: Budsjettprioriteringer for 2014 

Langtidsbudsjettprognosen viser en positiv utvikling for IOR. Dette skyldes bl.a. at 

PluriCourts-etableringen vil gi instituttet stabile overheadinntekter 2014-2022.  På 

denne bakgrunn er antall stillinger for instituttvitasser normalisert i 2013, etter en 

reduksjon i 2011 og 2012. Det foreslås at dette videreføres i 2014-budsjettet.  

Under  følger en oversikt over de budsjettpostene hvor instituttledelsen har et reelt 

handlings-rom (muligheter for å omdisponere mellom postene), med administrasjonens 

forslag til budsjett for 2014. I all hovedsak foreslås ingen endringer fra foregående år, 

med unntak for vitasslønn og de tre budsjettpostene til intern fordeling etter søknad 

(hhv. faglige reiser, gjesteforelesermidler og internasjonaliseringsmidler). Disse tre 

postene bør økes noe, som følge av at fakultetet har overført noen mindre 

fordelingspotter til instituttene. Administrasjonen foreslår at budsjettet for disse tre 

postene økes til 500 000 totalt for 2014, forutsatt at den videre budsjettprosessen 

bekrefter at instituttets økonomi kan bære en slik økning over tid. 

Driftskostnader              NOK 

Faglige reiser 200 000 

Gjesteforelesere 100 000 

Internasjonaliseringsmidler 200 000 

Seminarer/konferanser/kurs  350 000 

Driftsmidler vit. ansatte (annum kr. 15 000 per ansatt)  420 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER 1 270 000 

Investeringer: Datautstyr  200 000 

Investeringer: Kontormøbler 250 000 

SUM INVESTERINGER 450 000 

Personalutgifter: Konsulenttjenester (vikarbyråbruk, oversettere m v) 175 000 

Personalutgifter: lønnsmidler vitasser – tre stillinger (1,5 årsverk) 1 000 000 

SUM PERSONALUTGIFTER 1 175 000 
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5. Eventuelt 

 

Etterfølgende middag på Bristol kl 16:00 for de møtende representanter. 

 

Med vennlig hilsen 

/sign./        /sign./ 

Aslak Syse       Guro Frostestad 

Instituttleder       Fungerende kontorsjef 

 


