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1. Orienteringssaker :  
 

– Oppfølging av NFR-evalueringen ”Rettsvitenskapelig forskning i Norge”. 
Det var ingen kommentarer til den skriftlige orienteringen i innkallingen. 
 

– Evaluering av forskergruppene ved fakultetet. 
Det var ingen kommentarer til den skriftlige orienteringen i innkallingen. 
Kontorsjef  orienterte om at Mæland utgår fra evalueringspanelet og Ernst Nordtveit 
oppnevnes i stedet. 
  

– Strategi 2010-2020. 
Stipendiat Synnøve Uglevik ytret fornøydhet med dokument og innspill. 
 

– Godskriving i timebanken for ekstraordinære adm. oppgaver for V-10.  
Det var ingen kommentarer til den skriftlige orienteringen i innkallingen. 
 

– Instituttets økonomi.  
Det var ingen kommentarer til den skriftlige orienteringen i innkallingen. 
 

– Refundamentering av Domus Bibliotheca. 
Det var ingen kommentarer til den skriftlige orienteringen i innkallingen. 
 

– Personalsituasjonen ved instituttet. 

Instituttleder orienterte muntlig. 

 
2. Instituttseminaret på Klækken 6-7.oktober 2010. 

 
Det ble kommentert at agendaen er foreløpig litt løs og ønske om at den konkretiseres 
med tanke på målsetting. Cecilia og Marit skal arbeide videre med agendaen. Tatt til 
etteretning og videre arbeid. 
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3. Retningslinjer for vitassenes pliktarbeid. 

 
Det var enighet om justeringene i gjeldende retningslinjer.  
 
 

4. Utlysning av ledige førsteamanuensisstillinger ved IOR 
 
Teksten i stillingsutlysningen ble diskutert. Etter en lengre diskusjon ble det enighet 
om å endre utlysningen fra ”inntil 3” stillinger til ”1-2” stillinger. 
 
Diskusjonen  videre gikk på formuleringen av krav til faglige kvalifikasjoner samt 
krav til kjønn. Professor Anne Robberstad delte ut forslag med begrunnelser på møtet 
(vedlagt under). Forslaget til utlysningstekst blir stående, med unntak av endringen i 
antall stillinger, og enkelte redaksjonelle endringer som avspeiler diskusjonen. 
 

 
5. Eventuelt. 

 
– Instituttleder  informerte om tyverier og anmeldelse.  

 
– Neste instituttråd innkalles 25. oktober kl. 17.00-19.00. Rådet skal da bl.a. 

diskutere og arbeide videre med resultetene fra Instituttseminaret. Det inviteres 
til middag etter møtet. 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Anne Robberstads forslag: 
 
Utlysingsteksten omarbeides i samsvar med følgende retningslinjer: 

 

 

1. I stedet for ”inntil 3 stillinger” sies det ”1-2 stillinger”, slik at det ikke stilles i utsikt at mer enn to 

personer kan bli ansatt. 

 

2. Det inntas formulering om både kvinnekvotering og kvotering til fordel for kompetanse i 

obligatorisk fag ved IOR der behovet er størst for påfylling de nærmeste årene. F eks slik: 

 

”Minst én av stillingene skal besettes av en kvinne som finnes klart kvalifisert til 

førsteamanuensisstilling. Minst én av stillingene skal besettes av en søker med 

doktorgradsavhandling eller tilsvarende omfattende arbeid innenfor de obligatoriske fag på 

masterstudiets 2. og 4. avdeling som IOR har ansvaret for.”  
 


