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Saksliste 
 

1. Orienteringssaker 
 

Instituttleder orienterte rådet om at hun tar sikte på å gjennomføre et lengre 
forskningsopphold  i Firenze høsten 2009. Nestleder vil i så fall overta en rekke 
oppgaver som stedfortreder. Rådet vil få nærmere informasjon når det er klart 
om oppholdet kan realiseres. [Dette er blitt bekreftet etter rådsmøtet.] 
 
Instituttleder minnet om at det holdes allmøte på IOR 16.3 om den pågående 
NFR-evalueringen av instituttets forskningsvirksomhet. Et utkast til 
egenevaluering blir distribuert i dag 09.03. 

 
Instituttleder orienterte om at fakultetet som ledd i prosess Faglige prioriteringer 
vil utarbeide en langtidsplan for utlysninger av vitenskapelige stillinger de 
kommende årene (stillingsplan). Instituttledelsen har oversendt det foreliggende 
utkastet til rekrutteringsplan for IOR som innspill til dette arbeidet.  

 
 

2. Tentativ møteplan for 2009 
 

Hovedsak for neste møte blir at instituttrådet skal fremme forslag til fakultetet 
om valgkomité for valg av ny instituttleder (2010-2013), eventuelt valg av ny 
nestleder, nye representanter i instituttrådet for de midlertidig vitenskapelig 
ansatte (2010-2011), samt nytt varamedlem for teknisk-adm. ansatte til 
erstatning for Elise Koppang (2010-2011).  
 
Vedtak: Rådet møtes neste gang mandag 18.mai kl. 13.00-15.  
Møteplan for høsten fastsettes senere. (enstemmig) 
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3. IORs budsjett for 2009.  
 

Else Aas la fram budsjettforslaget.  
 
Instituttrådet er meget bekymret for potensielle skadevirkninger på lang sikt av 
at instituttbibliotekets basisfinansiering er flyttet fra IORs budsjett til UB.  
Instituttledelsen ble oppfordret til å utforske alle muligheter for å styrke 
biblioteksfinansieringen, som har hatt nullvekst (og dermed realnedgang) i 
finansieringen de siste årene. Det er også viktig at ledelsen søker å påvirke 
Universitetsbibliotekets budsjettprioriteringer.   
 
Instituttrådet hadde for øvrig ingen merknader til budsjettforslaget.  

 
 

4. Rekrutteringsstrategi for offentligrettslige fag.  
 
A: Faste stillinger  
 
Etter forrige rådsmøte utarbeidet instituttledelsen et revidert utkast til 
rekrutteringsstrategi for faste stillinger. Dette ble distribuert til hele staben ved 
IOR og diskutert i et allmøte 13.januar. På bakgrunn av innspillene som kom 
har instituttledelsen utarbeidet et endelig utkast. Utkastet er oversendt 
fakultetsledelsen som innspill til arbeidet med en stillingsplan for fakultetet.  
 
Anne Robberstad kom med sterk kritikk av en rekke punkter i instituttledelsens 
reviderte notat, både hva gjelder faktabeskrivelser, vurderinger og 
prioriteringer. Av plasshensyn refereres kun et utvalg:  
 

• Robberstad uttrykte at hun ikke lenger har noen tillit til instituttledelsens 
arbeid med rekrutteringsstrategien, bl.a. fordi hensynet til kontinuitet i de 
obligatoriske undervisningsfagene ikke tillegges større vekt.  

• Hun kritiserte særlig at instituttledelsen vil prioritere videreføring av 
fagområder som har vært ivaretatt ved IOR av Henning Jakhelln 
(arbeidsrett, undervisningsrett) til tross for at de ikke er obligatoriske 
undervisningsfag, og til tross for at IFP nå har flere ansatte som arbeider 
med arbeidsrett. Robberstad mener dette tyder på at instituttledelsen 
misbruker sin makt til å legge til rette for tilsettinger av sine egne 
favoritter.  

• Robberstad finner det uholdbart at ledelsen legger så mye vekt på 
innleggene på allmøtet. At mange midlertidig ansatte ønsker mest mulig 
åpne utlysninger er naturlig, men det avgjørende hensyn bør være hvilket 
rekrutteringsbehov instituttet har.  

• Robberstad mener at instituttledelsens vurdering av rekrutterings-behovet 
i de to prosessfagene (som hun kjenner best) ikke stemmer med 
virkeligheten, og at det samme ser ut til å gjelde for andre fag.  

• På mer generelt nivå gjentok Robberstad kritikken hun tidligere har reist 
om at instituttledelsens utgangspunkt for prioriteringene er galt: I stedet 
for å presumere at det er et rekrutteringsbehov i fagene som har avganger 
2009-2019 burde man se på hvilke fag (og da særlig obligatoriske 
undervisningsfag) som har unge professorer og hvilke som ikke har det. 
Ut fra er slikt utgangspunkt er det etter hennes syn opplagt at IOR ikke 
bør prioritere rekruttering til for eksempel miljørett (ung professor: 
Fauchald), strafferett (Høgberg) eller straffeprosess (Hennum). 
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Cecilia Bailliet repliserte til Robberstad at unge professorer med bred fagprofil  
ikke kan forventes å ta hovedansvar for mange ulike fagområder samtidig – for 
eksempel kan Fauchald vanskelig ta hovedansvaret for et fag som miljørett 
samtidig som han er helt sentral i folkerettsmiljøet, har mye administrativ 
ansvar og er fagansvarlig for International Economic Law. Bailliet er selv i en 
tilsvarende situasjon.  
 
Dag Michalsen påpekte at rekruttering til en rekke fag - bl.a. perspektivfagene - 
ikke er omtalt i strategien, som følge av at det ikke er avganger i disse fagene 
2009-2019, og at det vil være uheldig dersom strategien dermed kan (mis)tolkes 
som en nedprioritering av enkeltfag. Han oppfordret ledelsen til å gå gjennom 
dokumentet en siste gang for å undersøke mulighetene for forbedringer før 
instituttleder fatter vedtak. Det er viktig at dokumenter som trolig vil inngå i 
grunnlaget for komitébedømmelser etter framtidige  stillingsutlysninger ikke 
åpner for misforståelser. 
 
Sandberg og Fauchald repliserte: 
 

• Anklagene fra Robberstad om favorisering er grunnløse.  
• Ledelsen mener at de har utformet en strategi som er godt i tråd med 

innspill fra et bredt flertall på allmøtet i januar. Det var da liten støtte for 
smale utlysninger i enkeltfag.   

• De klargjorde også at instituttledelsen ikke på noen måte mener at 
rekrutteringsstrategien skal tolkes som en nedprioritering av fagene som 
ikke vurderes til å ha særlige rekrutteringsbehov i den kommende 10-
årsperioden – herunder perspektivfagene.  

• Instituttledelsen vil gjøre enkelte endringer i dokumentet basert på 
innspillene fra rådsmedlemmene, samt en redaksjonell finpuss. 
Nummereringen av de prioriterte fagområdene kan bl.a. fjernes - den er 
overflødig i og med at hovedkonklusjonen er flest mulig åpne 
utlysninger.  

• Instituttledelsen fastholdt likevel at de mener saken nå er grundig nok 
utredet, og at saken burde avsluttes fra instituttrådets side inntil 
forutsetningene endres gjennom en eller flere tilsettinger og/eller 
avganger.  

 
Et flertall sluttet seg på denne bakgrunn til at rådet nå avslutter saken. 
Instituttledelsen ferdigstiller strategidokumentet.  
 
Vedtak:  
Instituttrådet ønsker saken tatt opp til ny diskusjon etter neste tilsetting i fast(e) 
stilling(er) i offentligrettslige fag. Saken bør også tas opp til ny diskusjon 
dersom det skulle inntreffe uforutsette avganger ved IOR. 
(vedtatt med 9 mot 1 stemme) 
 
 
B: Rekrutteringsstrategi for postdocstillinger og stipendiatstillinger? 

  
Et skriftlig innspill fra stipendiat Benedicte Høgberg ble delt ut til 
rådsmedlemmene. Diskusjonen fokuserte primært på rekruttering på 
postdocnivå. Instituttledelsen redegjorde for den nåværende situasjonen: 
Fakultetet har ikke hatt midler til åpne postdocutlysninger de siste årene, og 
eksternfinansierte personlige postdocsstipend (stillinger som ikke lyses ut) er 
dermed blitt hovedregelen og ikke unntaket slik det ideelt sett burde være. IOR 
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søker hvert år om en rekke personlige postdocstipend og har på den måten fått 
finansiering av flere stillinger. 
 
Anne Robberstad framholdt at tilsetting uten utlysning i vitenskapelige stillinger 
bør holdes på et absolutt minimum. Robberstad mener at dagens praksis gir 
grunn til å mistenke at instituttledelsen gir særfordeler til sine egne favoritter og 
egne fagområder. Instituttledelsen avviste at dette er tilfelle. 
 
Flere av rådsmedlemmene ga også uttrykk for at det er sterkt ønskelig at åpne 
utlysninger igjen blir hovedregelen for postdocstillinger. Instituttledelsen er 
enig i at det er ønskelig med flere åpne utlysninger. 
  
For øvrig tok rådet instituttledelsens redegjørelse til orientering. Instituttrådet 
ønsket ikke å gjøre noe vedtak i saken. 
 

5. Utredning av muligheter for gjeninnføring av instituttstyre ved IOR.  
 

Anne Robberstad måtte forlate møtet før denne saken, men før hun gikk 
informerte hun om at hun ønsket å stemme for utredning av mulighetene for at 
IOR kan få et styre med 7 eller 9 medlemmer. 
 
Diskusjonen ble kort. Ingen av de tilstedeværende rådsmedlemmene mente at 
det er presserende å endre styringsmodell fra råd til styre. Dag Michalsen 
understreket at en forutsetning for at rådsmodellen kan fungere godt er at 
ledelsen holder allmøter om viktige saker og tar innspill fra de ansatte på alvor.  
 
Vedtak: Instituttrådet ønsker ingen videre utredning av saken.  
(vedtatt med 9 stemmer) 
 

6. Eventuelt 
 

- Anne Robberstad ba om endring i referatpraksisen. Hun mener at referatene fra 
de siste møtene har blitt skrevet med sikte på å underbygge ledelsens politikk. 
Dag Michalsen og Cecilia Bailliet sluttet seg til at referatene i større grad bør 
reflektere ulike synspunkter i diskusjonene med navns nevnelse. Instituttledelse 
og referent vil ta sikte på å etterkomme ønskene.  
 

- Cecilia Bailliet ba om at Marit Halvorsen, som leder fakultetets 
Likestillingsutvalget (LSU), inviteres til å orientere rådet om status for 
oppfølging av rapporten ”Kvinne- og kjønnsperspektivet i master i 
rettsvitenskap”1 [Rapporten er basert på  vitass Cathrine Sørlies masteroppgave 
fra 2008 om integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet i de obligatoriske 
juridiske fag ved Universitetet i Oslo.2] 

 
1  Rapporten er publisert på LSUs nettsider: http://www.jus.uio.no/fakultetet/rad-utvalg/lsu/LSU-rapport-endelig20utgav1.pdf  
2  Se http://www.jus.uio.no/ior/forskning/publikasjoner/kvinnerett/skriftserien/dokumenter/75_Soerlie.pdf    

http://www.jus.uio.no/fakultetet/rad-utvalg/lsu/LSU-rapport-endelig20utgav1.pdf
http://www.jus.uio.no/ior/forskning/publikasjoner/kvinnerett/skriftserien/dokumenter/75_Soerlie.pdf
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