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Referat fra instituttrådsmøte ved IOR 

tirsdag 22.5.2012 kl 14—16 i seminarrommet i 3. etasje, Domus Bibliotheca 
 
 

1. Orienteringssaker: 
 
Det var ingen vesentlige merknader til orienteringssakene. Det vises tl 
informasjon i innkallingen om disse. 

 
2. Regnskap 2011 

 
Kontorsjef redegjorde kort for instituttets økonomiske utfordringer, som må 
adresseres nærmere i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013 på 
neste rådsmøte. 
 
Instituttrådet tok dette til orientering.  
 

3. Utlysning av tre faste førsteamanuensisstillinger ved IOR.  
 
Instituttrådet ga sin tilslutning til den foreslåtte utlysningsteksten. 
 

4. Planlegging av instituttseminar  
 
Instituttrådet ga sin tilslutning til planene slik de ble presentert i 
møteinnkallingen og saksfremlegget. 

 
5. Om å ta vare på instituttets historie.  

 
Instituttrådet ga sin tilslutning til planene slik de ble presentert i 
møteinnkallingen og saksfremlegget. 
 

6. Eventuelt: Høring om Det juridiske fakultets plan- og strategiarbeid 2012. 
Instituttleder Aslak Syse presenterte i møtet en orientering om en pågående 
høring ved fakultetet om Det juridiske fakultets plan- og strategiarbeid 2012 
(sak 2012/4275). Ved en inkurie ble ikke saksdokumenter om denne høringen 
inkludert i innkallingen til rådsmøtet og møteforberedelsene. I stedet ble 
høringsdokumentene sendt ut til alle ansatte i etterkant av rådsmøtet. 
Instituttleders høringssvar vil bli oversendt fakultetet medi kopi til 
instituttrådets medlemmer og alle ansatte. 


