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1. Orienteringssaker 

a. Om rådets sammensetning. IOR har mottatt oppsigelse fra Stephanie Schmöltzer. 

Schmöltzer er valgt som vararepresentant til rådet med funksjonstid 01.01.20-31.12.23. 

Det skal i utgangspunktet holdes nyvalg, men da det kun er en valgbar kandidat vil 

instituttledelsen foreslå for fakultetets valgstyre at Shima Høegh-Omdahl innplasseres 

som ny vara uten valg. 

 

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

rådsmøter per år. For øyeblikket vanskeliggjør corona-smitteverntiltakene 

gjennomføring av både ordinært møte og zoom-møte. Neste møte bør holdes så snart 

dette er praktisk mulig etter påske. Instituttledelsen vil komme tilbake med konkrete 

forslag til mulige datoer. 

c. Corona-tiltak. Corona-smitten har satt oss alle i en unntakstilstand. UiOs bygninger 

ble stengt fra 13.03. Fakultetsledelsen og de årsansvarlige for undervisning har sendt ut 

informasjon om bygninger, undervisning og eksamen. Instituttledelsen har sendt ut 

orienteringer til de ansatte om situasjonen løpende og vil fortsette å gjøre dette så lenge 

denne situasjonen fortsetter. IOR har som tidligere orientert noen ansatte med påvist 

smitte og noen med antatt smitte. Instituttledelsen har holdt kontakt med disse. Dette 

er en krevende arbeidssituasjon for alle, men selvsagt spesielt krevende for de som er 

smittet og er syke. Instituttledelsen har oppfordret alle 1) til ikke å nøle med å ta 

kontakt til instituttledelsen i denne fasen, og 2) til å holde kontakt ansatte imellom på 

mail og telefon gjennom denne perioden for å ivareta så mye av arbeidsmiljøet som 

mulig.    

d. Disputaser og andre arrangementer. Alle arrangementer må avlyses eller 

gjennomføres som virtuelle møter/webinar så lenge corona-smitteverntiltakene påbyr 

dette. UiO har utarbeidet en protokoll for gjennomføring av virtuelle disputaser, hvor 

alle deltagerne kan sitte på hver sin pc. Foreløpig er det berammet to disputaser ved 

IOR i mai. Det gjelder Kai Spurkland (PHS), 7.mai, og Johan Wibye, 12.mai. Disse to 

disputasene må sannsynligvis arrangeres i henhold til de foreliggende planer om 

digitale disputaser.  
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e. Instituttseminaret 15-16. juni 2020. Det er høyst usikkert om instituttseminaret vil 

kunne gjennomføres i juni. For å unngå store avbestillingskostnader har instituttledelse 

besluttet å avbestille konferansepakken vi har bestilt på Son Spahotell. Vi har i stedet 

booket egnede rom i Domus Juridica på de samme datoene, slik at vi kan gjennomføre 

en samling dersom forholdene tillater det, eller en form for webinar. Datoene for 

instituttseminaret opprettholdes derfor, men overnatting blir ikke aktuelt. 

f. Instituttets økonomi. Kontorsjef har for øyeblikket ikke effektiv tilgang til 

verktøyene som trengs for å presentere en grundig oversikt over instituttets økonomi for 

rådet. Dette vil derfor gjøres først på neste ordinære møte. Instituttledelsen beklager 

dette. Det store bildet er imidlertid klart: innsparingstiltakene som fakultet og 

institutter iverksatte i 2019 har vært effektive. Instituttets årsregnskap for 2019 ble 

avsluttet med en positiv saldo på kr 1 265 000. Langsiktige kostnader er betydelig 

redusert, slik at vi står godt forberedt til både nye kutt og avslutningen av PluriCourts i 

2023. På kort sikt har vi skaffet oss et visst handlingsrom. Instituttledelsen har på 

denne bakgrunn økt tilsettingsraten for instituttfinansierte vitass-stillinger fra to til fire 

fra og med neste semester.  

g. Andre arrangementer: Nær sagt alle arrangementer har vært avlyst siden 13.mars. 

Fokus har etter det vært på å få i gang digital undervisning. Dette ser ut til å gå veldig 

bra. Flere ansatte har lagt ned mye arbeid i å få teknologien i gang, og mange har etter 

det fulgt opp og brukt de digitale verktøyene. Det ble arrangert ett Webinar 23.o3. med 

stor opplsutning. Vi vil komme tilbake til mulighetene for å arrangere flere slike, også 

som erstatning for de ordinære i-lunsjene.   
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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 forvaltnings-

rett. Det har vært foreløpige diskusjoner mellom fakultets- og instituttledelsen om 

den nærmere definisjonen på det fagområdet stilling bør lyses ut i.  

Planene ble også diskutert i det ekstraordinære rådsmøtet på IOR, basert på et 

notatet fra instituttleder. Notatet er for enkelhets skyld vedlagt bakerst i dette 

dokumentet. Rådet støttet forslaget om å utlyse en stilling i forvaltningsrett, og det 

var flere som tok til orde for utlysning av 1-2 stillinger.  

Instituttleder har på denne bakgrunn utarbeidet et forslag til utlysningstekst. 

Studieårsansvarlig og fagansvarlig har gitt innspill til dette. Rådsmedlemmene 

inviteres til å gi sine synspunkter til vedlagt tekst. Teksten inkluderer enkelte 

kommentarer i margen fra fakultets personalkonsulent, til saksopplysning. Etter 

kontakt med fakultetsledelsen og diskusjoner på instituttledermøte anser 

instituttleder det som helt urealistisk å utlyse dette som mer enn 1 stilling nå i vår. Vi 

fortsetter uansett å arbeide med 1 eller 2 nye stillinger ved IOR for neste år.  

 

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 er:  

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  

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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VEDLEGG 1: FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST 

Førsteamanuensis i rettsvitenskap – fagområdet forvaltningsrett  

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning?  

Om stillingen 

Ved Det juridiske fakultet, institutt for offentlig rett, er det ledig 1 stilling som førsteamanuensis (SKO 1011)  

i rettsvitenskap innenfor fagområdet forvaltningsrett. 

Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det største offentligrettslige 

fagmiljø i rettsvitenskap i Norge. Fagmiljøet har i lang tid hatt ekspertise både i sentral forvaltnings- og 

statsrett og på mer spesialiserte forvaltningsrettslige områder. Forvaltningsrett er i dag et fagområde i stor 

utvikling når det gjelder sentrale rettsstatlige tema såvel som innenfor de mange spesialiserte 

lovgivningsområder som miljø- og klimarett, velferdsrett, offentlig reguleringsrett, migrasjonsrett og mange 

flere.  Den som tilsettes i den utlyste stillingen forventes å kunne ta fagansvaret for og undervise i 

forvaltningsrett som obligatorisk fag på JUS 2211. Vedkommende må kunne ta et særlig ansvar for 

fagutvikling og forskning i sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger.  Det omfatter også EØS-rettens 

og menneskerettighetenes betydning for forvaltningsretten.   

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere 

må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser (eventuell med 

henvisning til utvikling av fagfelt og lignende).  

Kvalifikasjonskrav  

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad 

eller tilsvarende) i rettsvitenskap.  

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-

årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av 

studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.  

Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor fagområdet forvaltningsrett på et høyt nivå med en 

særlig vekt på kompetanse i sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger med relevans for norsk rett.   

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske 

rettskilder, folkerettskilder eller komparativ rett som er relevant for norske forhold.  

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor 

forvaltningsrett som en del av rettsstudiets obligatoriske fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, 

svensk), og må kunne undervise også i andre obligatoriske offentligrettslige fag fra tiltredelse.  
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Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i 

løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre 

oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.  

 

Vurderingsgrunnlag  

Det vil bli lagt vekt på søkerens vitenskapelige arbeider innenfor og med relevans for fagområdet 

forvaltningsrett med særlig vekt på arbeider i sentrale forvaltningsrettslige tema, metode og 

problemstillinger. Det kan omfatte arbeid med norske, EØS-rettslige og menneskerettslige kilder. Det vil 

videre legges vekt på arbeider som evner å anvende EØS-rettslige og/eller menneskerettslige kilder i 

analyser av forvaltningsrettslige spørsmål. Det vil bli lagt vekt på faglig kvalitet, selvstendighet og bidrag til 

faglig utvikling. Det vil bli lagt vekt på søkerens notat om syn på pedagogisk tilnærming, egen fremtidig 

forskning, fagområdets utvikling og erfaring fra og forslag til formidling, se nedenfor.  

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra og evne til formidling av egen forskning og fra eget fagfelt.  Det vil legges 

vekt på relevant erfaring fra juridisk praksis for eksempel fra offentlig forvaltning, domstoler, 

advokatvirksomhet, lovgivningsarbeid og på evnen til refleksjon over slik praksis.     

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke 

eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.  

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og 

pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som 

internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, faglig selvstendighet, evne til samarbeid, administrative 

kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle kandidater vil bli invitert til å holde 

prøveundervisning som vil bli vurdert av instituttets intervjukomité. I rangeringen av kompetente søkere 

trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.  

Søknaden skal inneholde  

 søknadsbrev  

 CV  

 fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon  

 kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved 

bedømmelsen  

 vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester  

 Pedagogisk mappe med dokumentasjon på samlet utdanningsfaglig kompetanse  ( se 

retningslinjer under §9 (b) 1.3 og veiledning til søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer 

del 2 ) 

Commented [MG1]: Jeg har lagt inn prøveundervisning etter 
nye retningslinjer. Se §12 pkt 2.3 i regelverk for tilsetting  

Commented [MG2]: Se nye retningslinjer 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-
ansettelse-professor-forsteamanuensis.html#toc35 
 
Utdanningsfaglige kvalifikasjoner dokumenteres gjennom en 
pedagogisk mappe bestående av en oversikt over søkerens 
praktiske erfaring og kompetanse, dokumentasjon av 
påberopte forhold samt et kortfattet refleksjonsnotat knyttet til 
egen undervisningspraksis, læringssyn, oppnådde resultater, 
utviklingsarbeid og lignende 
 
Forslag å legge inn lenker ( som jeg har gjort ) til regler og 
veieledningen. 
 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html#toc34
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veiledning-soker-bedommelseskomite.html#toc4
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veiledning-soker-bedommelseskomite.html#toc4
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html#toc47
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html#toc35
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html#toc35
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 notat knyttet til egen undervisningspraksis, læringssyn, oppnådde resultater, utviklingsarbeid 

og, forsknings- og formidlingsplaner på maks 6 sider  

 en oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon  

 Et notat på inntil 6 sider som redegjør for:  

- Søkerens pedagogiske pedagogiske tilnærming  

- Plan for egen forskning de kommende år og syn på fagområdets utvikling.  

- Søkerens erfaringer fra formidling på eget felt, og forslag til framtidig formidling.  

- En oversikt over øvrige kvalifikasjoner som vedlegg  

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk 

stillingen”.  

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 

Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre 

fakultetet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen 

mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.  

Vi tilbyr 

 Vi tilbyr lønn i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011 )  fra NOK X til X avhengig av 

kompetanse 

 Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 

 Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 

 Gode velferdsordninger 

Andre opplysninger 

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for 
praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.  I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd 
kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på 
søkerlisten. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til 
forskningsresultater m.m.  

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer 

med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler 

mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i 

CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. 

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne 

opplysningen kan bli brukt til statistikkformål. 

Søknadsfrist: minimum 4 uker   
- d e t t e  v u r d e r e s  p å  v e d t a k s t i d s p u n k t e t . )    
For spørsmål om stillingen: fyll inn kontaktperson7 

Commented [MG3]: Her har jeg revidert vår standardsetning 
mot det som er skrevet om refleksjonsnotatet under pkt.1.3. Jeg 
håper dette favner alt  ( igjen se §9 ( b ) pkt.1.3  

Commented [MG4]: Nye standardoppsett  
 
Med tillagt regler for praktisering av kravet om ped kompetanse og 
inkluderingsdugnaden 

Commented [MG5]: Dette er nytt og reflekterer endringen i 
forskriften til statsansatteloven om at minst 5 % av alle nyansatte 
skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/pedbasisprakt.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/pedbasisprakt.html
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsresultater/overtakelsesavtale.html
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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. 


