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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 21.10.2016  

Referat fra møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 11.10.2016 kl 1300-1500 i Eckhoffs 

hjørne, Domus Bibliotheca 

 

Tilstede: 

Ulf Stridbeck og Inger Johanne Sand (leder og nestleder ved IOR) 

Benedikte Høgberg, Christoffer C Eriksen og Ingunn Ikdal (repr. for fast vit. personale) 

Anders Narvestad og Anne Kjersti Befrin (midl. vit. personale) 

Elise Frøjd og Margrethe Østbø (administrativt personale) 

Thea Gabrielsen (studentrepresentant)  

Fra administrasjonen: Øyvind Henden, Guro Frostestad, Elisabeth Wenger-Hagene 

Fraværende: studentrepresentant nr 2 

 

1. Orienteringssaker 

a. Nye rådsmedlemmer  

Thea Gabrielsen møtte som vara for JSU.  

b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Møtet avholdes 28. mars kl 12-14. 

c. HMS. 

Medlemmene tok opp behov for å styrke arbeidet mot seksuell trakassering, både lokalt 
ved IOR og på fakultetet. Instituttledelsen vil følge opp innspillene, blant annet som et 
fast punkt i medarbeidersamtalene.  
 

h. Klarspråkprosjektet 

Inger Johanne Sand orienterte. Prosjektstart markeres med et seminar i 

Professorboligen 5.desember 2016. Det skal lyses ut en stipendiatstilling snarlig, og en 

fast vitenskapelig stilling i 2017. 
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2. Diskusjonssaker 

a. Nye faglige prioriteringer: «Rødlisten», fakultetets stillingsplan, og 

utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved IOR  

b. Instituttets økonomi: analyse av instituttets eksternfinansierte virksomhet  

Rådet diskuterte disse to sakene under ett. Det er gledelig at eksternfinansiering bidrar 

til instituttets økonomi, men samtidig er det en balansegang hvor det er viktig å ta 

hensyn til fakultetets kjerneoppgaver. Flere av medlemmene påpekte at hensynet til 

undervisningen også må vurderes når nye prosjekter planlegges. 

 

c. Instituttets økonomi: budsjettprioriteringer for 2016 

Rådet ga sin tilslutning til de foreslåtte budsjettprioriteringene. Det ble påpekt at 

informasjon om instituttets interne finansieringsmekanismer kan gjøres lettere 

tilgjengelig. Administrasjonen vil iverksette tiltak. 

 
d. Mulig nybygg for Det juridiske fakultet i Kr. Augusts gate (Domus Tullin)  

Rådet er alvorlig bekymret for standarden på arbeidsforholdene som planlegges i 

nybygget. Rapportene fra prosessen tyder på at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til de 

behov de ansatte har, hverken hva gjelder forskning eller undervisning.  

Rådet vil særlig peke på at arbeidsmiljøet for stipendiater og postdocer vil bli sterkt 

forringet dersom disse forskerne ikke kan tilbys enkeltkontorer.  

Biblioteksforholdene med færre bøker i hyllene gir grunn til bekymring. Dette satt 

sammen med enkeltkontorenes størrelse får til følge at de faste vitenskapelige ansatte 

vil få vesentlig redusert tilgang på litteratur som brukes i forskningen og som i dag er 

plassert på den enkeltes kontor. Rådet er bekymret for at en gjennomføring av dagens 

planer vil kunne lede til rekrutteringsproblemer og at det kan føre til ansattflukt blant 

våre beste medarbeidere. I hvert fall er det mulig at noen ansatte vil benytte 

hjemmekontor i større grad enn hva som er tilfelle nå. Dette kan føre til svekkelse av 

arbeidsmiljøet. 

Rådet ber dekanatet følge opp rådets bekymringer. I den forbindelse bør det særlig 

utredes om antall personer pr etasje skal reduseres i forhold til dagens planer, og om det 

skal inngås kontrakt med andre lokaler for å sikre de ansatte tilfredsstillende 

arbeidsforhold.   

Rådet ønsker samtidig å takke de ansatte som har bidratt til prosessen så langt, bl.a. 

medlemmene av hovedbrukergruppen. Rådet er kjent med at hovedbrukergruppen har 

vært nødt til å jobbe innenfor de rammene som følger av dens mandat. 

 

3. Eventuelt  Ingen saker (men se punkt 1 c om HMS) 


