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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 20.2.2020  

Innkalling til ekstraordinært møte i instituttrådet ved IOR torsdag 27.2.2020 kl 

10:00-11:00 i Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca 

 

1. Orienteringssaker 

a. Presentasjonsrunde - nye rådsmedlemmer.  

Representanter for fast vitenskapelig ansatte med funksjonstid 01.01.20-31.12.23: 

- professor Anne Hellum (forfall til dette møtet) 

- professor Ole Kristian Fauchald 

- førsteamanuensis Anders Løvlie (møter i dette møtet som fungerende nestleder) 

Vararepresentanter for fast vitenskapelig ansatte: 

1. førsteamanuensis Maria Astrup Hjort (møter som vara for Løvlie) 

2. professor Christina Voigt (møter som vara for Hellum) 

3. professor Jo Stigen 

 

Representanter for midl. vitenskapelig ansatte med funksjonstid 01.01.20-31.12.21: 

- stipendiat Runar Hilleren Lie 

- postdoktor Øyvind Stiansen 

Vararepresentanter for midlertidig vitenskapelig ansatte: 

1. stipendiat Karl Inge Rohde 

2. stipendiat Pernille Sandberg Drtina 

 

Representanter fra administrasjonen med funksjonstid 01.01.20-31.12.23 

- rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene (forfall til dette møtet) 

- førstekonsulent Marit Fosse 

Vararepresentanter fra administrasjonen 

1. førstekonsulent Margrethe Østbø (møter som vara for Wenger-Hagene) 

2. seniorkonsulent Stephanie Schmöltzer 

 

JSU oppnevner hvert semester 2 representanter for studentene. Instituttleder og 

nestleder ved IOR er også medlemmer av rådet. De har funksjonstid fram til 31.12.2021. 

 

b. Tidspunkt for neste rådsmøte. Det tas i utgangspunktet sikte på å holde fire 

rådsmøter per år. Neste møte bør holdes i mars 2019, med IORs regnskap for 2019 som 

en av hovedsakene på dette møtet.  Instituttledelsen foreslår at møtet holdes tirsdag 

17.mars kl 1015-1200. 



 2 

 

c.      JUSEVAL: nasjonal fagevaluering av rettsvitenskap 2020-2021 

Norges Forskningsråd (NFR) har igangsatt en ny nasjonal fagevaluering av 

rettsvitenskap, JUSEVAL. Hovedmålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten på 

norsk rettsvitenskapelig forskning, men NFR ønsker også å belyse 

rammebetingelsene for rettsvitenskapelig forskning i Norge og dens relevans for 

sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til 

institusjonene, Forskningsrådet og departementene.  

Forskningsrådet vil bruke evalueringen som pilot for en ny modell for fagevaluering. 

Den nye evalueringsmåten skal gi muligheter for tilpasning av mandat og 

evalueringskriterier til institusjonenes strategier og formål. Derfor har 

Forskningsrådet involvert institusjonene i planlegging og gjennomføring av 

evalueringen før selve datainnsamlingen settes i gang nærmere sommeren.  

Evalueringen skal ferdigstilles våren 2021.  

 

NFR og NOKUT presenterte sentral informasjon om evalueringen i et 

informasjonsmøte 24.januar 2020: 

www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/instituttradet/dokumenter/juseval.pdf 

www.forskningsradet.no/siteassets/tall-og-statistikk-

seksjonen/evalueringer/Protokoll-evaluering-rettsvitenskap.pdf 

 

Utfyllende informasjon om fagevalueringene og formålet med disse, finnes på NFRs 

nettsider: 

www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/evalueringer/Fag-temaevalueringer/  

www.forskningsradet.no/Statistikk-og-

evalueringer/evalueringer/Fagtemaevalueringer/evaluering-av-norsk-

rettsvitenskap/   

 

Forrige gang rettsvitenskapelig forskning i Norge ble evaluert av NFR var i 2009. 

Sluttrapporten ”Rettsvitenskapelig forskning i Norge” ligger på NFRs nettsted:  

www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1253953293406.pdf  

 

  

http://www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/instituttradet/dokumenter/juseval.pdf
http://www.forskningsradet.no/siteassets/tall-og-statistikk-seksjonen/evalueringer/Protokoll-evaluering-rettsvitenskap.pdf
http://www.forskningsradet.no/siteassets/tall-og-statistikk-seksjonen/evalueringer/Protokoll-evaluering-rettsvitenskap.pdf
http://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/evalueringer/Fag-temaevalueringer/
http://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/evalueringer/Fagtemaevalueringer/evaluering-av-norsk-rettsvitenskap/
http://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/evalueringer/Fagtemaevalueringer/evaluering-av-norsk-rettsvitenskap/
http://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/evalueringer/Fagtemaevalueringer/evaluering-av-norsk-rettsvitenskap/
http://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1253953293406.pdf
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2. Diskusjonssaker 

a. Utlysning av en fast vitenskapelig stilling i offentlig rett  

En av IORs ansatte med stilling i forvaltningsrett (ansatt i 2017) har sagt opp sin 

stilling. Fakultetsledelsen har vedtatt at det kan utlyses en ny førstestilling ved IOR i 

forvaltningsrett eller i sentral offentlig rett med vekt på å undervise i 

forvaltningsrett. Det har vært foreløpige diskusjoner mellom fakultets- og 

instituttledelsen om den nærmere definisjonen på det fagområdet stilling bør lyses 

ut i.  

Instituttleder har på denne bakgrunn utarbeidet et notat om aktuelle 

problemstillinger (se vedlegg). Rådsmedlemmene, studieårsansvarlig og 

fagansvarlig inviteres til å gi sine synspunkter. 

 

Merk at fakultetet har vedtatt ny rutinebeskrivelse for utlysning av 

førsteamanuensisstillinger, inkludert en ny mal for utlysningsteksten – se 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-

saker/dekanvedtak/2019/dekanvedtak-jf-2019-34-rutinebeskrivelse-for-tilsetting-

til-forsteamanuensis-stilling-med-maler.pdf 

Den nye rutinebeskrivelsen har flere bestemmelser om hvordan prøveforelesninger 

og intervju skal gjennomføres. IORs interne retningslinjer for prøveforelesninger (se 

www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/reglement/retningslinjer-proveforelesninger.pdf) 

avviker på flere punkter fra den nye rutinebeskrivelsen, bl.a. hva gjelder 

sammensetningen av prøveforelesningskomite/intervjukomite. Det har dermed 

oppstått et behov for å oppdatere retningslinjene.  

Andre relevante lenker:  

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensistillinger ved UiO 

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, 

vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting/opprykk i faste 

vitenskapelige stillinger ved UiO  

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO: orientering for søkere og 

bedømmelseskomiteer 

 
 
 

3. Eventuelt 
 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/2019/dekanvedtak-jf-2019-34-rutinebeskrivelse-for-tilsetting-til-forsteamanuensis-stilling-med-maler.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/2019/dekanvedtak-jf-2019-34-rutinebeskrivelse-for-tilsetting-til-forsteamanuensis-stilling-med-maler.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/2019/dekanvedtak-jf-2019-34-rutinebeskrivelse-for-tilsetting-til-forsteamanuensis-stilling-med-maler.pdf
http://www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/reglement/retningslinjer-proveforelesninger.pdf
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/rekrutteringsprosess/orientering-tilsetting-vitenskapelig-stilling.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/rekrutteringsprosess/orientering-tilsetting-vitenskapelig-stilling.pdf
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Inger-Johanne Sand,                                                                                                                   14.02.2020  

Instituttleder IOR  

NOTAT om utlysning av stilling i forvaltningsrett  

IOR hadde i 2018 en omfattende gjennomgang med hensyn til behovet for nye stillinger i de 

fagområder som ligger til instituttet. Konklusjonen her var at forvaltningsrett og sivilprosess var de 

fagområdene med størst behov for nye stillinger nå. I 2019 var det ikke noen ny gjennomgang av 

dette. Instituttledelsen kjenner ikke til forhold som tilsier en endring av den nevnte prioriteringen 

fra 2018. I januar 2020 mottok IOR/fakultetet oppsigelse fra en ansatt i førstestilling med 

forvaltningsrett som fagområde og med mye undervisning i faget. I dag er det to ansatte 

(Sandberg og Nordrum) som primært ivaretar undervisning og forskning i forvaltningsrett. De har 

begge andre viktige fagområder og engasjementer. Det er også andre ved fakultetet med 

forvaltningsrettslig kompetanse, og som i perioder bidrar med noe undervisning. Alle disse har i 

dag andre primæroppgaver. Det er derfor slik instituttledelsen ser det klart behov for en stilling 

som kan være med på å dekke undervisning og forskning i sentral forvaltningsrett, og være med på 

å ta fagansvaret. Det tas derfor sikte på å erstatte den avgåtte med en ny utlysning av en stilling 

som kan dekke undervisning i forvaltningsrett som obligatorisk fag på 2111 og forskning i sentrale 

forvaltningsrettslige spørsmål.  

Det gjenstår likevel en diskusjon med hensyn til den nærmere definisjon av fagområdet for en ny 

stilling. Den kan utlyses med en smalere eller en bredere tilnærming til forvaltningsrett. En 

bredere definisjon kan innebære at et bredere felt av søkere inviteres inn enn ved en smal 

utlysning.  

Det er enighet mellom fakultets- og instituttledelsen om at det er behov for forskning på sentrale 

forvaltnings- og offentligrettslige problemstillinger, og om at det er behov for noen som kan 

undervise i og ha fagansvaret for forvaltningsrett (13sp) på 2111. Forvaltningsrett er et fagområde 

i sterk utvikling. Det omfatter både sentrale problemstillinger som legalitetsprinsippet, 

offentligrettslig regulering, lovgivningslære, saksbehandlingsregler, offentlighetsprinsippet mv, og 

en rekke store og viktige spesialiserte forvaltningsrettsområder som utdanningsrett, helserett, 

plan- og bygningsrett, miljørett, utledningsrett mv. Mye av den nye utviklingen skjer gjennom nye 

og spesialiserte lover og forskrifter, men som samtidig tematiserer sentrale klassiske 

problemstillinger. Omfattende delegasjoner, store spesialiserte forvaltningsorganer, usikkerhet 

om klageordninger er tilstrekkelige, komplekse faglige avveininger mv er viktige tema. I tillegg 

inneholder EØS-retten en rekke forvaltningsrettslige regler av både generell og mer spesialisert art 

med stor betydning for norsk forvaltningsrett. Det samme gjelder for internasjonale 

menneskerettigheter, særlig EMK og praksis fra EMD har bestemmelser og avgjørelser som har 
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stor betydning for norsk forvaltningsrett, både prosessuelt og materielt. Teknologiske endringer 

med digitalisering, KI og IT har også betydelige og nye konsekvenser for forvaltningsretten. 

Sammenfall mellom spesialisering og digitalisering kan gjøre transparens, offentlighet og 

klageordninger kompliserte sett i et rettsstatsperspektiv.  

Dette innebærer at forvaltningsrett i dag er et omfattende fagområde med mange grener og 

spesialiseringer og samtidig med sentrale problemstillinger for hele det offentligrettslige felt. Det 

er et stort forskningsbehov innenfor mange av de områdene og problemstillingene som er nevnt 

ovenfor. Forskning kan ta utgangspunkt i mer spesialiserte områder, men det er viktig for 

fagutviklingen at den også, eller primært, handler om sentrale forvaltningsrettslige og 

statsrettslige problemstillinger. Det er samtidig et stort behov for rekruttering av noen som kan ta 

fagansvar og undervisning i obligatorisk forvaltningsrett. Det er viktig å ha god 

undervisningsdekning av fast ansatte lærere på et så prinsipielt og sentralt rettsstatlige område og 

i det største obligatoriske fag i offentlig rett. God forskning og godt arbeid med sentrale 

forvaltningsrettslige og statsrettslige problemstillinger har stor betydning for en rekke andre 

offentligrettslige fag og for mange mer spesialiserte forvaltningsrettslige emner.  

Valget mellom en smal eller en bredere beskrivelse av stillingens fagområde har også en side til 

hvor bred gruppe av søkere vi ønsker å invitere inn: - de som har skrevet eksplisitt og hovedsakelig 

forvaltningsrett, eller de som har behandlet sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger, men 

eventuelt med utgangspunkt i andre fagområder, eller skrevet som mer tverrfaglige juridiske 

arbeider.   

Mulige alternative formuleringer i utlysningstekster:  

- Alternativ 1) En stilling i forvaltningsrett, med vekt på arbeider i sentrale forvaltnings-

rettslige problemstillinger, - stillingen vil innebære plikt til å forske og undervise i sentral 

forvaltningsrett, og vil kunne innebære fagansvar i forvaltningsrett, - det vil bli lagt vekt på 

undervisningserfaring og interesse for utvikling av undervisning, - det kan legges vekt på 

relevant erfaring fra juridisk praksis og en evne til å reflektere over slik praksis 

 

- Alternativ 2) En stilling i sentral offentlig rett med vekt på arbeider innenfor sentrale 

rettsstatlige og forvaltningsrettslige emner, det kan være emner som legalitetsprinsippet, 

offentligrettslig regulering, forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler, 

lovgivningsprosesser, klageordninger og kontroll, rettssikkerhet, EØS-rett, relevante 

menneskerettigheter, - stillingen vil innebære plikt til å forske og undervise i sentral 

forvaltningsrett, og vil kunne innebære fagansvar i forvaltningsrett, - det vil bli lagt vekt på 

undervisningserfaring og interesse for utvikling av undervisning, - det kan legges vekt på 

relevant erfaring fra juridisk praksis og en evne til å reflektere over slik praksis. 


