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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 17.11.2017  

Referat fra møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 24.10.2017 kl 1000-1200  

Tilstede: Instituttleder Ulf Stridbeck, instituttets nestleder Inger Johanne Sand, professor 

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

førstekonsulent Margrethe Østbø, studentene Thea Gabrielsen og Sofie Rekkavik. Fraværende: 

overingeniør Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi (i permisjon og har ingen vara) og alle 

representantene for de midlertidig ansatte meldte forfall til møtet. Instituttleder hadde derfor 

oppnevnt stipendiat Nils Gunnar Skretting og postdoktorstipendiat Joanna Nicholson til 

setterepresentanter med talerett. Referent: kontorsjef Øyvind Henden. 

1. Orienteringssaker 

a. Valg av nye rådsmedlemmer  

Juristenes studentutvalg (JSU) har utpekt Thea Gabrielsen og Sofie Rekkavik som 

studentrepresentanter til IORs instituttråd for høstsemesteret.  

Rådet tok informasjonen i innkallingen om den pågående valgprosessen til orientering.  
 
Merknad: Forslagsfristen ble 27.10 ved kunngjøring per epost forlenget til 2.11. 
Ettersom det kun forelå forslag om en kandidat til hvert av vervene, ble forslagsfristen 
forlenget til torsdag 2 november. Valgstyret hadde ved den forlengede fristens utløp 
fortsatt ikke mottatt forslag på andre kandidater enn valgkomiteens forslag. Dermed 
er følgende personer valgt til instrituttrådet, med virkning fra 1.1.2018: 
 
- Instituttleder: Professor Inger Johanne Sand (valgperiode 4 år) 
- Nestleder: Førsteamanuensis Synnøve Ugelvik (valgperiode 4 år)  
- Representant for midlertidig vitenskapelige: Postdoktor Joanna Nicholson  
(valgperiode 2 år) 
- Representant for midlertidig vitenskapelige: Stipendiat Nils Gunnar Skretting 
(valgperiode 2 år) 
- 1. vararepresentant for midlertidig vitenskapelige: Stipendiat Ingvild Bruce    
(valgperiode 2 år) 
- 2. vararepresentant for midlertidig vitenskapelige: Stipendiat Bård Sverre Tuseth 
(valgperiode 2 år) 
- 1. vararepresentant for teknisk-administrative: Seniorkonsulent Stephanie 
Schmölzer (valgperiode utløper 31.12.2019) 
- 2. vararepresentant for teknisk-administrative: Førstekonsulent Marit Fosse 
(valgperiode utløper 31.12.2019) 
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b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Neste møte ble tentativt lagt til 15.mars 2018 kl 10-12. Det tas i utgangspunktet sikte på 

at å holde to rådsmøter per år. Ingunn Ikdahl gjorde oppmerksom på at det ikke er 

usannsynlig at rådet må holde tre møter i 2018, dersom forslaget om en større 

gjennomgang og sanering av fakultetets valgfagsportefølje blir vedtatt.  

c. HMS. 

LIMU-rapporten Juss og kjønn bearbeides nå med sikte på publisering i en form som er 

i tråd med forskningsetiske retningslinjer.  Rådsmedlemmene ga uttrykk for at det er 

ønskelig med lokal oppfølging på IOR når rapporten kommer, enten i et rådsmøte eller 

på annet vis, uavhengig av hvordan fakultetsnivået følger opp saken. 

e. Bedømmelser: Listen ble supplert muntlig i møtet med en gledelig nyhet:  

Olav Haugen Moen leverte 23.10 avhandlingen «Forvaltningsskjønn og 

domstolskontroll» til bedømmelse for graden ph.d.  

g    Castbergseminaret 2018 

Planlegging av Castbergseminaret avventes til etter valget. Rådet diskuterte ulike 

hensyn som bør vurderes når det gjelder formatet på seminaret og særlig middagen. 

Flere av rådets medlemmer ga uttrykk for ønske om at middagen etter seminaret får en 

mer formell ramme, med sikte på å styrke arrangementets status internt – ikke minst 

blant de midlertidig ansatte, som i motsetning til mange av de faste ansatte ikke har 

noen overflod av jobbmiddagsinvitasjoner. 

k    Status for nybygg for Det juridiske fakultet i Kristian Augusts gate  

Rådsmedlemmene foreslo at det opprettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe av IOR-

ansatte for å arbeide for gode løsninger for IOR i den nye arealløsningen som kommer, 

bl.a. hva gjelder IORs eventuelle bruk av lokaler i 1.etasje i Domus Bibliotheca. Institutt-

ledelsen vil komme tilbake med et konkret forslag til mandat og sammensetning.  

Rådsmedlemmene ga igjen uttrykk for at det er meget uheldig hvis ny arealløsning 

medfører at stipendiater må dele kontor. For mange vil dette gå utover fremdriften i 

arbeidet med avhandling. Viktigst for medlemmene var det likevel at fakultetets 

posisjon som en attraktiv arbeidsplass for unge og dyktige jurister og dets evne til å 

tiltrekke seg gode søkere da også vil svekkes, spesielt fordi alle naturlige konkurrenter 

har avvist åpne løsninger og felleskontor.  

Kontorsjef bekreftet i møtet at det fortsatt er slik at kun fast vitenskapelig ansatte i 

førstestillinger har krav på enekontor etter den nye arealplanen for fakultetet. 

Ansattrepresentantene i brukergruppene har fremmet mange motargumenter, men de 

har ikke fått gjennomslag.   
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f. Status for drift av et senter for fremragende forskning ved IOR  

Det ble våren 2016 utlyst to faste vitenskapelige stillinger på PluriCourts, i hhv. 

rettsfilosofi og internasjonal økonomisk rett. Stillingen i internasjonal økonomisk rett 

ble besatt av professor Freya Baetens, som tiltrådte 1.12.2016. Stillingen i rettsfilosofi 

ble ikke besatt, og den vil ikke bli lyst ut på nytt. 

Teksten i innkallingen vil bli justert for å korrigere en nyanse i ordleggingen. 

Diskusjonssaker 

a. Bruken av prøveforelesninger i tilsettingsprosesser: er det behov for felles 

retningslinjer?  

Det var bred enighet i rådet om at dersom det gjennomføres prøveforelesninger i en 

tilsettingsprosess, bør kvaliteten på disse tillegges vekt.  

Det var også bred enighet om at det bør etableres et regelverk eller retningslinjer for 

avvikling av prøveforelesningene. Det er viktig for søkerne å vite hvilke kriterier de vil 

bli vurdert etter, og det er viktig å kunne vise til mest mulig klare kriterier dersom det 

skulle komme opp klagesaker. Løsningen som ble valgt for den pågående 

tilsettingsprosessen (statsrettsstillingen) ble av mange framhevet som et godt 

utgangspunkt, dog med forbehold om at studentdeltagelsen kan løses på en enda bedre 

måte. 

Instituttledelsen vil komme tilbake med et konkret forslag til mandat og 

sammensetning for en arbeidsgruppe. 

b. Instituttets eksternfinansierte virksomhet  

Kontorsjef ga en kort redegjørelse. Rådet tok informasjonen til orientering. 

c. Instituttets økonomi: budsjettprioriteringer for 2018 

Rådet sluttet seg til de foreslåtte budsjettprioriteringene. 

d. Risikoanalyse Institutt for offentlig rett 

Rådet ga enkelte innspill til ordvalg, blant annet om formuleringen som gjelder 

utfordringer i forholdet mellom studenter og ansatte. Disse er innarbeidet i 

dokumentet. 

Etter rådsmøtet er det kommet innspill om at forebyggende tiltak, særlig mot seksuell 

og annen trakassering (som rådet diskuterte i forbindelse med risikoanalysen) bør vies 

mer oppmerksomhet også i risikoanalysedokumentet. Dette vil bli fulgt opp i neste 

versjon av dokumentet.  


