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Referat fra instituttrådsmøte ved IOR 

onsdag 19.10.2011 kl 1600—1645 i Hjørnerommet i 2. etasje (DB) 
 
Tilstede:  
Aslak Syse (instituttleder), 
Cecilia Bailliet (nestleder),    
Anne Robberstad, Hans Christian Bugge, Ståle Eskeland (repr. fast vit.), 
Thomas Frøberg (midlertidig vit.) 
Kjetil Kjørholt Frantzen, Elisabeth Wenger-Hagene (adm. ansatte) 
Sara Ørnevik, Katrine Bergh (studentrepresentanter H-2011)     
 
Forfall:  
Dag Michalsen, Marit Halvorsen, (repr. fast vit.), Anine Kierulf, Synnøve Ugelvik (midlertidig vit.), 
Margrethe Østbø (adm. ansatt) 
 
 

1. Orienteringssaker: 
 

Instituttledelsen redegjorde kort for orienteringssakene (jf. innkallingen). 
 

2. Budsjettføringer for 2012 
 
Rådet hadde ingen forslag til endringer av de foreslåtte budsjettprioriteringene 
(jf. innkallingen). 
 
Hans Christian Bugge tok opp spørsmålet om hvorvidt instituttet kan regne med 
å få beholde et eventuelt overskudd (utgående balanse) fra 2011. Kontorsjef 
opplyste at instituttadministrasjonen legger til grunn at det ikke er noen fare for 
inndragning av ubrukte midler. 
 
 

3. Forslag om justering av IORs reglement 
 
Instituttrådet stiller seg bak forslaget om å endre § 3 i IORs instituttreglement, 
slik at fjerde kulepunkt får ordlyden:  
 
”Det velges tre vararepresentanter for de fast vitenskapelig ansatte, to 
vararepresentanter for de teknisk/administrativt ansatte og to 
vararepresentanter for studentene, samt to vararepresentanter for de 
midlertidig vitenskapelig ansatte.” 

 

Forslaget oversendes til fakultetsstyret for vedtak. 
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4. Høring: Instituttstrukturen ved Det juridiske fakultet 
 
Dekan Hans Petter Graver sendte 16.9.2011 notatet "Instituttstrukturen ved 
Det juridiske fakultet" ut til instituttene på høring, med svarfrist 1. november. 
 
Det forslaget som foreligger, berører ikke IOR direkte. Dersom saken skulle 
utvikle seg slik at prosessen på noen måte vil kunne få direkte betydning 
for IOR, vil den kunne bli tema for en egen lunsj/allmøte på IOR. 
 
Under forberedelsen av denne saken for instituttrådsbehandling mottok 
instituttledelsen et innspill fra professor Frederik Zimmer om skatterettsfagets 
fremtid. Det framgår der at det "på lengre sikt bør overveies en samlokalisering 
av fagene selskapsrett og skatterett, hva enten det kan bli i de planlagte lokaler 
ved Tullinløkka, i DA eller andre steder. En nærliggende konsekvens av en slik 
samlokalisering er formodentlig også at fagene bør ligge under samme institutt, 
og da fremtrer IFP som mest nærliggende". Samtidig understreker Zimmer at 
han selv i utgangspunktet ønsker å bli værende ved IOR fram til pensjonsalder i 
2014, om det ikke skulle bli tale om samlokalisering før den tid og ikke minst 
dersom det ansettes en ny lærer i skatterett som ønsker samlokalisering på IFP. 
 
Instituttrådet konkluderte på denne bakgrunn at IOR ikke bør ha sterke 
oppfatninger i den foreliggende prosessen, utover at det som det på IORs 
instituttseminar syntes å være konsensus om: at IORs nåværende 
dimensjonering og fagallokering representerer en hensiktsmessig avgrensning, 
innholdsmessig og kvantitativt.  
 
 

5. Prioritering av gjesteforskere.  
 

Instituttrådet ga sin fulle tilslutning til instituttledelsens linje for prioritering av  
gjesteforskere, som beskrevet i innkallingen til rådsmøtet: 
 
Henvendelser fra utenlandske forskere som ikke har vesentlig nettverk ved UiO 
fra tidligere, og som har ønske om å komme til IOR for lengre gjesteopphold 
skal behandles individuelt, ved vurdering av faglig interesse og kontorkapasitet. 
 
Når det gjelder kontorkapasitet: Instituttet har på grunn av rehabiliteringen av 
DB ikke mulighet til å tilby arbeidsplass i perioden fram til sommeren 2012. 
Først fra og med august 2012 regner vi med å ha tilstrekkelig handlingsrom til å 
ta imot langtidsgjester, og dette vil måtte legges til grunn for eventuelle 
invitasjoner. Det vurderes videre om uaktuelt å ta mot gjester på 
langtidsopphold uten å kunne tilby fast gjestekontorplass med standard minst 
tilsvarende vitass-arbeidsplasser (delt kontor). Det er sterkt ønskelig at 
gjesteforskere som kommer via et offisielt samarbeidsprogram tilbys individuelt 
kontor med standard minst tilsvarende stipendiatkontor, eller i det minste et delt 
kontor av denne standarden (2 personer per kontor). 
 
Når det gjelder faglig interesse: erfaringer fra bl.a. SMR og IOR tilsier at det 
kreves en vesentlig oppfølgingsinnsats fra en eller flere vertsforskere for at 
gjesteopphold med et slikt utgangspunkt (intet nettverk på UiO) skal bli 
vellykket. Det er også flere eksempler på at språklige utfordringer kan være et 
effektivt hinder for et vellykket opphold. IOR har norsk som arbeidsspråk, og 
det anses ikke som aktuelt å endre på dette. Instituttet må derfor kreve at 
langtidsgjester skal kunne kommunisere effektivt med våre ansatte på minst ett 
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språk; i praksis betyr det normalt at gjesteforskeren må ha gode 
engelskferdigheter.  
 
Instituttledelsen ønsker på denne bakgrunn ikke å utstede invitasjoner til de 
aktuelle kandidatene uten at det foreligger skriftlige anbefalinger fra minst en 
fast ansatt vertsforsker (mentor). 
 
Anbefalingen bør etter instituttledelsens vurdering inneholde en erklæring om at 
mentoren(e) har vært i muntlig kontakt med den potensielle gjesteforskeren, og 
at gjesteforskerens språklige ferdigheter etter mentoren(e)s beste vurdering er 
på et nivå som muliggjør hensiktsmessig kommunikasjon. Anbefalingen bør 
også inneholde en vurdering av de faglige kvalitetene til kandidaten, og en 
vurdering av hvor stort faglig utbytte av gjesteoppholdet som anses som 
realistisk. Anbefalingen bør også inneholde erklæring om at mentoren(e) er 
villig(e) til å påta seg vesentlige forpliktelser i oppfølgingen av gjesteforskeren 
gjennom hele oppholdsperioden. Dette må anses å være en tung forpliktelse 
som ikke lar seg kombinere med lengre utenlandsopphold, permisjoner el.l. på 
egne vegne. 
 
Dersom en av IORs fast ansatte avgir en slik anbefaling, vil instituttledelsen 
strekke seg langt for å få til en kontorløsning for den aktuelle kandidaten. Hvis 
slik anbefaling ikke foreligger vil instituttleder avslå forespørselen.  
 

6. Eventuelt.  
 

- Hans Christian Bugge spurte om det ligger an til at instituttet/fakultetet vil 
øke tempoet for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger (forsering av 
stillingsplanen) som følge av den positive utviklingen i fakultetets 
økonomiske situasjon. Instituttleder avviste at det vil bli vesentlige 
endringer. Det er bred enighet på fakultetet om at forbedringene i 
økonomien skal utnyttes til å styrke den vitenskapelige staben, men at det 
skal gjøres over tid og på en måte som sikrer en mest mulig fair 
konkurranse. Det er et viktig mål at de beste skal ha stillinger å søke på, 
uavhengig av når de er ferdig med doktorgraden. For IORs del legger 
instituttledelsen opp til utlysninger annethvert år, og fortrinnsvis helt åpne 
utlysninger. 


