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Referat fra møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 13.10.2015 kl 1330-1545 i Eckhoffs 

hjørne, Domus Bibliotheca 

 

Tilstede: Instituttleder Ulf Stridbeck, professor Jo Stigen (til 14:05), professor Benedikte M. 

Høgberg (vara), overingeniør Kjetil K. Frantzen, rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene, student Ivar-

Andre Slettedal, student Ingrid Stray Reutz (vara). Stipendiat Henriette Tøssebro og stipendiat 

Anders Narvestad møtte på forespørsel fra instituttleder som settemedlemmer, siden alle 

representantene og vararepresentanter for de midl. vit. ansatte hadde gyldige forfall. 

Forfall: Instituttnestleder Inger Johanne Sand, professor Eivind Smith, professor Marit 

Halvorsen, stipendiat Michael Reiertsen, stipendiat Anniken Sørlie, student Mads E. Baardseth.  

Fra administrasjonen: kontorsjef Øyvind Henden og avdelingsleder Guro Frostestad. 

 

1. Orienteringssaker 

a. Nye rådsmedlemmer  

Juridisk studentutvalg (JSU) har utpekt følgende representanter til IORs instituttråd for 

høstsemesteret 2015: Ivar-Andre Slettedal og Mads E. Baardseth, med vara Ingrid Stray 

Reutz. 

b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Det tas i utgangspunktet sikte på at å holde to rådsmøter per år. Neste møte bør holdes i 

mars 2016, etter at regnskapet for 2015 er avsluttet. Dato avtales med de nyvalgte 

rådsmedlemmene per e-post. 

 

Øvrige orienteringssaker refereres ikke, da det ikke framkom vesentlig ny informasjon.  
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2. Diskusjonssaker 

a. Faglige prioriteringer: «Rødlisten» og IORs rekrutteringsstrategi  

Instituttleder innledet til diskusjon. Han presiserte at «Rødlisten» må diskuteres jevnlig 

og oppdateres etter hvert som behovene endrer seg; for eksempel har situasjonen i 

statsrett endret seg noe (men ikke drastisk) ved Fredrik Sejersteds uventede avgang.  

 Flere av rådets medlemmer ga uttrykk for at det er viktig at instituttets relativt få 

stillinger brukes klokt, og at rødlisten forhåpentligvis vil være et nyttig hjelpemiddel.  

Allmenn forvaltningsrett ble nevnt som et sentralt rekrutteringsbehov for neste 

utlysning. Det ble stilt spørsmål om hvilken vekt spesialkompetanse i spesiell 

forvaltningsrett vil tillegges i en slik rekrutteringsprosess. Instituttledelsen svarte at det 

må avklares konkret når utlysningsteksten utformes i 2016.   

b. Oppfølging av diskusjoner på instituttseminaret høsten 2015 

Instituttleder ba om rådsmedlemmenes innspill til «Utkast til høringsuttalelse fra 

IOR om 3+2-utredningen», som ble utformet på instituttseminaret på Son 8-

9.oktober. Rådsmedlemmene hadde ingen forslag til endringer, og det ble kommentert 

at høringsuttalelsen er formulert på en måte som fanger bredden i synspunktene blant 

de ansatte, selv om det primært er instituttleders syn som fremmes i uttalselsen. 

Til temaet «Nye vurderingsformer» innledet instituttleder med å presentere et 

generelt synspunkt: fakultetet bør ta seg god tid til debatten, og den behøver ikke landes 

før det nye dekanatet overtar ved nyttår. Rådets medlemmer støttet dette, og flere 

medlemmer bemerket at kostnadsperspektiver (både tid og penger) og kvalitetshensyn 

må veie tungt. Instituttleder og studentrepresentantene bemerket også at skepsisen til 

flervalgsspørsmål («multiple choice») er særlig stor, og at det kan være et alternativ 

med et begrenset antall enkeltspørsmål for å oppnå målsettingen om å dekke en større 

bredde på hver skoleeksamen. 

c. Instituttets økonomi: analyse av instituttets eksternfinaiserte virksomhet 

(EFV) 

Kontorsjef innledet. Hans presentasjon er vedlagt dette referatet. Rådsmedlemmene var 

tilfreds med presentasjonen og prosjektanalysen. Det ble påpekt at det er viktig å gjenta 

denne type gjennomgang jevnlig, og at det kan bli et særlig viktig fokus etter 2020 når 

PluriCourts skal fases ut mot 2023. 

 
d. Instituttets økonomi: budsjettprioriteringer for 2016 

Rådets medlemmer sluttet seg til de foreslåtte budsjettprioriteringene.  


