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1. Orienteringssaker:  
 

– Oppfølging av NFR-evalueringen ”Rettsvitenskapelig forskning i Norge”. 
Det var ingen kommentarer til den skriftlige orienteringen i innkallingen. Syse 
informerte om at Forskningsrådet har nettopp lyst ut 12 mill. kroner til videreutvikling 
av rettsvitenskapelig forskning. 
 

– Strategi 2010-2020. 
Ingen innspill 
 

– Planer om Verdenskongress i konstitusjonell rett i Oslo 2014. 
Syse orienterte om at Stortinget, Universitet, fakultet og forskningsrådet var svært 
positive til initiativet. Foreløpig mangler 1,5 millioner til prosjektet. 
 

– Avganger i instituttets administrasjon og behov for ny bemanningsplan  
Ingen innspill 
 

– Instituttets skriftserie 
Bugge påpekte at det var viktig at serien kom opp på normalt nivå.  
 

– Instituttets økonomi.  
Fungerende kontorsjef Henden informerte kort om bakgrunnen for enkelte 
budsjettoverskridelsene.   
 

– Budsjettprosessen for 2011 
Ingen innspill.  
 

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

– Likestillingsarbeidet ved IOR 
Instituttledelsen fortalte om positive reaksjoner etter initiativet og at formålet var å ha 
et kvinnenettverk på instituttet.  
 

– Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte. Kun til orientering. 
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2. Utlysning av kontorsjefstilling ved IOR 

 
Fungerende kontorsjef Øyvind Henden deltok ikke i denne sesjonen. Syse 
understreket at dette var en meget viktig ansettelse. Robberstad ønsket endring i 
utlysningsteksten i under kontorsjefens ansvarsområder. Bugge foreslo en 
omformulering som det ble enighet om: ”Legge til rette for effektiv administrativ 
støtte ovenfor instituttets ansatte, herunder forskningsprosjekter og forsknings-
aktiviteter.” (endring uthevet). Det var enighet om å stryke setningen ”Kontorsjefen er 
den øverste administrative lederen ved instituttet”. Syse orienterte om at det ikke ville 
skje større endringer i utlysningsteksten enn de som Instituttrådet ønsket.  
[Endelig utlysning: se vedlegg 2 eller http://uio.easycruit.com/vacancy/467914/70420?iso=no ] 
 

3. Oppfølging av instituttseminaret på Klækken 6-7.oktober 2010. 
 
Reaksjonene i all hovedsak meget gode, med unntak av at seminaret var i høstferien. 
Syse orienterte om at seminarholder Claus Jebsen ville få tilgang til deltakerliste med 
e-postadresser. Listene skal makuleres i etterkant. Syse orienterte om nytt mulig 
seminar høsten 2011, og at formidling og undervisning var svært aktuelle temaer.  
 
Instituttlunsjene fortsetter som nå, men at det oppfordres sterkere til deltakelse både 
som tilhører og som innleder. Tema som passer for ansatte i DN skal holdes i DB, og 
omvendt for å styre sosial og faglig samhørighet.   
 
I kjølvannet av diskusjonen på punktet forslo Anne Robberstad et forum hvor lærerne 
ved fakultet kunne møtes for å diskutere undervisningen. Det ble besluttet å sende en 
henvendelse fra Instituttrådet v/i-leder til undervisningsdekan med oppfordring om å 
etablere et undervisningsforum for hele fakultetet. [Se vedlegg 3.] 
 
 

4. Bedømmelseskomité for ledige førsteamanuensisstillinger ved IOR 
 
Faglige krav til medlemmer av komiteen ble diskutert. Syse med flere mener at 
realkompetanse kunne være tilstrekkelig for enkelte medlemmer i komiteen, og at 
doktorgrad ikke er en nødvendighet. [Instituttrådet er i etterkant av møtet orientert om 
at komiteen nå nedsatt med fem professorer, to fra IOR, en fra UiB, en fra Uppsala og 
en fra Århus. Professor Cecilia Bailliet fra IOR leder komiteen.] 

 
5. Evaluering av forskergruppene ved fakultet.  

Dette punktet falt bort siden evalueringspanelet har fått utsettelse til medio november.  
Saken vil bli satt opp som viktig tema på en instituttlunsj, eventuelt også på vårens 
første Instituttrådsmøte. 
 

6. Forenkling av instituttet årsrapporteringsarbeid 
Ingen endring, det var enighet om at det var lite arbeid for de vitenskapelig ansatte og 
at rapporten er viktig i instituttets promotering.  
 

7. Eventuelt: Ingen saker 
 
Vedlegg:  1. Notat fra kontorsjef om planlagte utgivelser i skriftserien 

2. Brev til undervisningsdekan Marit Halvorsen  

http://uio.easycruit.com/vacancy/467914/70420?iso=no
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Vedlegg 1: Notat fra kontorsjef om planlagte utgivelser i instituttets skriftserie 
 
Følgende hefter er trykket i år: 
Nr. 1- Martine Refsland Kaspersen  
Forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger 
Nr. 2 – Ulrik Sverdrup-Thygeson 
Grunnlovens forbud mot jesuitter og munkeordener  
Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 1814-1956 
Nr. 3 - Ane N. Nordby  
Skatteparadis og hemmelighold.  
Informasjonsutvekslingsavtaler i skatteretten  
 
Følgende hefter er sendt til trykkeri: 
Nr. 4 - Andreas Hjelseth Lowzow 
Ny alderspensjon 
En rettslig fremstilling og rettspolitisk vurdering 
Nr. 5 - Øyvind Dannevig (Miljørett) 
Nye ferdselsformer i friluftslivet – Rettsgrunnlag og reguleringer 
 
Følgende er antatt for publisering og under bearbeidelse: 
Nina Hallenstvedt (Miljørett) 
Statlig finansiering av CO2-håndteringsprosjekter 
Statens handlingsrom etter EØS-avtalens forbud mot statsstøtte 
 
Marit Halvorsen og Ingun Sletnes  
Hvilke prosjekter skal fremlegges for REK? (artikkel på 105 sider) 
 
Under vurdering (ikke antatt for publisering ennå): 
 
Eirik Bjørge  
A History of Sexuality in Europe: 
LGBT Rights and Dynamic Interpretation of the ECHR 
 
 
Øyvind Henden, 10.11.2010 
 



Universitetet i Oslo er Norges største 
kunnskapsinstitusjon med ca. 5 900 
tilsatte og ca. 27 000 studenter. Vi tilbyr 
gode utviklingsmuligheter og et godt 
arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har 
vi som personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- og 
kjønnssammensetning og rekruttere 
personer med etnisk 
minoritetsbakgrunn. 

Institutt for offentlig rett er et av fem 
institutter ved Det juridiske fakultet og 
består av ca 90 medarbeidere. Instituttet 
er det største norske fagmiljøet innenfor 
offentligrettslige fag og folkerett. 

Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett
Kontorsjef
Institutt for offentlig rett er et av fem institutter ved Det juridiske fakultet og består av ca 90 
medarbeidere. Administrasjonen består av åtte medarbeidere. Vi tilbyr gode 
utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø. Institutt for offentlig rett er sentralt plassert i 
Oslo sentrum, med gode offentlige kommunikasjonsmulighter.

Ved instituttet er det ledig en fast stilling som kontorsjef. Stillingen er underlagt instituttleder 
og skal bistå instituttledelsen med administrative støttefunksjoner. Kontorsjefen leder 
instituttets tekniske, administrative og forvaltningsmessige oppgaver, inngår i instituttets 
ledergruppe og deltar gjennom det også i ledelsen av instituttet som helhet. Kontorsjefen 
forbereder i samråd med instituttleder saker for instituttets råd og faste utvalg.

Kontorsjefen inngår i fakultetets administrative ledernettverk. Det er tett administrativt 
samarbeid mellom enhetene ved fakultetet. Oppgavene i stillingen er varierte med 
personalledelse, økonomistyring, håndtering av personalsaker og koordinering av 
forskningsadministrasjon.

Arbeidsoppgaver

Medlem av instituttets ledergruppe•
Administrativ ledelse av instituttet•
Personalansvar for administrativt personale•
Plan-, budsjett- og regnskapsarbeid•
Ansvar for sekretariat og saksforberedelse for råd og utvalg, samt oppfølging av 
vedtak

•

Legge til rette for effektiv administrativ støtte overfor instituttets ansatte, herunder 
instituttets forskningsprosjekter og forskningsaktiviteter

•

Rekruttering, personal- og organisasjonsutvikling•
Intern og ekstern kommunikasjonsvirksomhet•
HMS-arbeid og internkontrollsystemer•

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarede bachelorgrad. 
Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. 

•

Erfaring med og dokumenterte resultater fra lederfunksjon•
Erfaring fra økonomistyring (plan/budsjett og rapporteringsarbeid)•
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk•
Gode IKT-kunnskaper•

Personlige egenskaper

God evne til å tenke helhetlig og strategisk•
God gjennomføringsevne•
Gode samarbeidsevner•
Høy integritet•
Beslutningsdyktig•
Resultat- og løsningsorientert•

Vi tilbyr

En interessant og utfordrende stilling ved et meget aktivt institutt•
Lønn etter lønnstrinn 69-74 (558 700-615 200 kr, avhengig av 
kompetanse/ansiennitet)

•

God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse•
Stilling i en IA-virksomhet•
Gode velferdsordninger•
Trening i arbeidstiden•

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

Søknadsbrev•
CV•

Referanser bes oppgitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere vil få skriftlig 
melding når tilsettingsprosessen avsluttes.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til 
forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 
selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
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Fylke:
Oslo

Jobbtype:
Fast

Heltid/Deltid:
Heltid

Arbeidstid:
Dag

Søknadsfrist:
30.11.10

Referansenummer:
2010/13038

Hjemmeside:
http://www.jus.uio.no/ior/

Kontaktpersoner:
Assisterende 
fakultetsdirektør Elisabeth 
Pedersen Lange
tlf: +47 22 85 93 27 
Instituttleder Aslak Syse
tlf: +47 22 85 94 84 

Besøksadresse
Problem veien 7

0313 O SLO

Postadresse
Postboks 1072

Blindern

0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50

Faks
22 85 62 50
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