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1. Orienteringssaker: 
 
- Valg: Aslak Syse er valgt til ny instituttleder for 2010-2013, med Cecilia 

Bailliet som nestleder. Det skal velges nye representanter for de midlertidig 
vitenskapelig ansatte innen neste rådsmøte. Det skal også holdes 
suppleringsvalg på 3.vararepresentant for fast vitenskalpelig ansatte og 
2.vararepresentant for administrativt ansatte. De tre ansattgruppene er 
separate valgforsamlinger. Valgstyret ved fakultetet vil sende ut invitasjoner 
til å foreslå kandidater, med forslagsfrist før jul. Eventuell forlenget 
forslagsfrist og valgmøtene blir i januar. (Valgstyrets sekretær, Eirik 
Haakstad, annonserte i e-post til IORs ansatte 8.12.2009 at forslagsfrist for 
alle valgene er satt til 16.desember, og felles valgdag er 20.januar 2010.) 
  

- Nytt stipendiatråd: Informasjon om det nye  stipendiatrådet ved Det 
juridiske fakultet  var vedlagt innkallingen.   

 
- Neste rådsmøte planlegges avholdt tidlig i februar 2010, med instituttets 

budsjett for 2010 som hovedsak. Dato må fastsettes senere, siden vi p.t. ikke 
vet når vi får informasjon om vår samlede tildeling for 2010.   

 
 

2. Godskrivning i undervisningsbanken for adm. oppgaver for instituttet.  
 
Ole Kristian Fauchald innledet kort og viste til diskusjonsnotatet i innkallingen. 
Det var konsensus i rådet om at at det på nåværende tidpunkt ikke trengs noen 
interne retninglinjer for fordelingen.  Rådet er fornøyd med at de ansatte gis 
anledning til å melde inn oppgaver som de mener bør gis uttelling, men 
instituttleder må utøve skjønn og sørge for en mest mulig rettferdig fordeling av 
timene.   
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3. Institutt for offentlig retts skriftserie.  
 
Ole Kristian Fauchald innledet kort og viste til diskusjonsnotatet i innkallingen. 
Kari Brenna Oppi delte ut en oversikt over planen for utgivelser i 2009 (kun 
studentavhandlinger). Det var ulike syn i rådet på detaljspørsmål, men det var 
bred oppslutning om følgende hovedkonklusjoner: 
 

• Rådet ønsker ikke å oppgradere serien til en fagfellevurdert 
publikasjonskanal på nivå 1 i tellekantsystemet  

• Rådet ønsker at utgivelsene i serien gjøres mer tilgjengelige gjennom 
elektronisk publisering  

• Rådet ønsker ikke å gå over til kun elektronisk publisering  
• Rådet ønsker en mest mulig rasjonell drift av skriftserien, gjerne med noe 

mindre ressursbruk enn idag 
 

4. Eventuelt. 
 
- Utlysning av faste stillinger: Instituttleder orienterte om at 

fakultetetsledelsen har signalisert at det er rom for utlysning av minst én og 
kanskje to faste vit. stillinger ved IOR i løpet av 2010. 
 

- Bruken av e-postlister ved instituttet. IInstituttet har en rekke e-postlister 
som er opprett for ulike praktiske og faglige formål, f. eks. en liste som kun 
omfatter de ansatte som har kontorplass i Domus Nova. Anne Robberstad  
tok opp en bekymring om at utstrakt bruk av lister som kun omfatter deler av 
IORs ansatte, vil kunne gå utover fellesskapet ved instituttet. Det ble gitt 
eksempler på bruken av listene. Det var ulike synspunkter på saken. 
Fungerende instituttleder sa seg enig i at bruken av slike lister kan være et 
dilemma, og at det er viktig at slike lister ikke benyttes på en måte som 
undergraver fellesskapfølelsen ved instituttet. Flertallet av rådets 
medlemmer mente at dagens bruk ikke utgjør noe vesentlig problem. En 
oversikt over e-postlister ved IOR ble delt ut i møtet. 

 
- Bruken av adminstrative ressurser og vitassenes pliktarbeid. Anne 

Robberstad tok opp bruken av instituttets administrative ressurser, inkludert 
vitassenes pliktarbeid. Etter hennes syn brukes stadig mer av den 
administrative kapasiteten på oppgaver som ikke støtter opp under 
kjerneoppgavene forskning, undervisning og formidling. Som eksempel 
trakk hun fram profilering av de ansattes mediebidrag: intervjuer, kronikker 
og lignende profileres utad gjennom notiser og lenker på IORs websider, og 
internt gjennom notiser i IORs e-postnyhetsbrev på fredager. Spørsmålet 
”Hva kan instituttet bidra med for å gjøre deg til en bedre forsker og 
underviser?” stilles derimot aldri. Robberstad ba den påtroppende 
instituttledelsen om å ta opp disse problemstillingene. Hun ba også om at 
pliktarbeidsreglene for vitassene endres, slik at assistanse med undervisning 
også kan godkjennes som pliktarbeid. Cecilia Bailliet opplyste at det vil bli 
gjennomført medarbeidersamtaler i 2010. Fungerende instituttleder påpekte 
at eventuelle endringer i instituttets prioriteringer bør reflekteres i 
bemanningsplanen for IORs administrasjon og i retningslinjene for 
vitenskapelige assistenters pliktarbeid (disse styringsdokumentene ble delt ut 
i møtet). Påtroppende instituttleder Aslak Syse opplyste at han tenker seg at 
medarbeidersamtalene følges opp gjennom et instituttseminar høsten 2010,  
med diskusjoner bl.a. om hvordan instituttets kjerneoppgaver best kan 
ivaretas framover. 
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