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Referat fra møte i instituttrådet ved IOR mandag 29.2 kl 1315-15, Eckhoffs hjørne, DB 

 

Tilstede: Instituttleder Ulf Stridbeck, instituttnestleder Inger Johanne Sand, professor Benedikte 

Moltumyr Høgberg, førsteamanuensis Ingunn Ikdahl, førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen 

stipendiat Anders Narvestad, stipendiat Anne Kjersti Befring, seniorkonsulent Elise Koppang 

Frøjd, seniorkonsulent Hanna Karv, student Ivar-Andre Slettedal. 

Forfall: Stipendiat Aled Dilwyn Fisher, student Kristian Skyrud Danielsen 

Kontorsjef Øyvind Henden og avdelingsleder Guro Frostestad var referenter. 

 

Orienteringssaker 

b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Neste møte holdes tirsdag 11.oktober 2016 kl. 13-15.  

h. Castbergseminaret 2015 

Advokatrolleutvalgets arbeid ble foreslått som tema på møtet. Instituttleder tar gjerne i 

mot flere forslag på aktuelle innledere og tema. 

 
Det refereres ikke fra de øvrige orienteringssakene, da det ikke framkom 

vesentlig nytt. 
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Diskusjonssaker 

a. Planer for instituttseminar  

Rådet diskuterte ulike varianter. Instituttleder bestemte på bakgrunn av diskusjonen at 

det tas sikte på et endagsseminar høsten 2016. 

 

b. Prinsipielle spørsmål i forbindelse med IORs overgang til fagavgrensende 

utlysninger i henhold til fakultetets «rødliste» - med kvalifikasjonskrav i 

planlagt utlysning i forvaltningsrett høstene 2016 særlig for øye  

Prodekan Alf Petter Høgberg presenterte dekanatet føringer for utlysningen. Dekanatet 

ønsker at utlysningen gjøres før sommeren, men med søknadsfrist tidligst 15. september 

2016. Dekanatet vil insistere på at utlysningen inneholder følgende krav:  

 Søkere må kunne undervise i forvaltningsrett fra ansettelse.  

 Søkere må ha minst et større arbeid innen forvaltningsrett. 

 Minst ett av de mer omfattende arbeidene må gi en grundig behandling av et 

rettsdogmatisk emne på grunnlag av norske rettskilder eller folkerettslig eller 

komparativt materiale som er relevante for norske forhold.  

 Søkere må ha en intensjon om en gang i ansettelsesperioden å søke om 

eksterne midler.  

Rådsmedlemmene hadde ingen motforestillinger mot disse føringene. 

Etter diskusjonen i rådet går instituttledelsen videre med planer om å inkludere 

følgende elementer i utlysningen: 

 Standardformuleringen ‘Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran 

øvrige faglige og andre kvalifikasjoner’ beholdes.  

 Det kreves at søkere utarbeider en plan for egen forskning for de neste år. 

 Det kreves at søkere utarbeider et notat om sitt syn på undervisning, herunder 

synspunkter på pedagogiske metoder og hvordan kontakten mellom studenter 

og lærere kan forbedres. 

 Det kreves at søkere utarbeider et notat om erfaringer fra formidling på eget felt, 

og forslag til framtidig formidling. 

Instituttleder vil i tillegg vurdere nærmere om prøveforelesninger skal inkluderes. 
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c. Mulig ny arealløsning for Det juridiske fakultet fom. høsten 2019 

Rådet fikk en innledning av gruppelederne professor Sverre Blandhol og 

førsteamanuensis Malcolm Langford innledet om sine temagruppers arbeid, hhv 

studentarealer og ansattarealer.  

Instituttleder var kritisk til plasseringen av noen av cellekontorene på arkitektens 

tegninger og støtte også et forslag om å be om at noen kontorer økes til 15 m2 fra 10 m2 

som er standard i tegningen. 

 

d. Organisering av instituttet  

Denne saken ble utsatt.  

 

e. Instituttets økonomi: presentasjon av regnskapet for 2015, med analyse 

IORs økonomiske handlingsrom, og etterfølgende diskusjon.  

Rådet tok regnskapet for 2015 til informasjon. 


