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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 18.4.2017  

Referat fra instituttrådsmøte ved IOR tirsdag 28.3. kl 12:15-14 i Eckhoffs hjørne  

 

Tilstede: Instituttleder Ulf Stridbeck, instituttnestleder Inger Johanne Sand, professor Benedikte 

Moltumyr Høgberg, førsteamanuensis Ingunn Ikdahl, professor Christoffer C. Eriksen stipendiat 

Anders Narvestad, seniorkonsulent Elise Koppang Frøjd, førstekonsulent Margrethe Østbø, 

studentene Thea Gabrielsen og Simen Gundersen. 

Referenter: kontorsjef Øyvind Henden og avdelingsleder Guro Frostestad fra administrasjonen. 

 

 

1. Orienteringssaker 

b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Neste møte holdes tirsdag 24.10 kl 10-12 (ikke kl 12-14 pga PMR-møte). 

Det refereres ikke fra de øvrige orienteringssakene, da det ikke framkom 

vesentlig nytt. 

 

2. Diskusjonssaker 

a. IORs innspill til fakultetets stillingsplan: hvilke fag bør prioriteres i 

stillingsutlysninger i 2017?  

Rådets medlemmer drøftet situasjonen for en rekke fag. Det ble på prinsipielt nivå 

påpekt følgende: 

Det er ønskelig å sikre best mulig søkergrunnlag og gjerne konkurranse om stillingene. 

Om søkergrunnlaget ikke er meget godt, bør utlysning som hovedregel avventes.  

Det er viktig for drøftelsen å få på plass oppdatert informasjon om bl.a. andel eksterne 

lærere på ulike fag og årsenheter, rekrutteringsmulighetene i ulike fag, konsekvenser av 

kommende avganger, og ikke minst hvordan de pågående tilsettingsprosessene vil 

påvirke instituttets behov. Tilsettingen av Nikolai Winge i forvaltningsrettstillingen har 

f eks konsekvenser også for behovet i miljørett, og vi venter på endelig avklaring om 

instituttplassering m.v. for de som skal ansettes i hhv migrasjonsrett og 

statsrett/menneskerettigheter. 

Spørsmålet blir behandlet på instituttlunsjen 16. mai, på bakgrunn av et mer 

omfattende bakgrunnsmateriale.   
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b. Ny arealløsning for Det juridiske fakultet  

Rådet hadde ingen innvendinger til at instituttledelsen i 2017 vil fokusere på å få til 

gode løsninger for nybygget, mens framtidig bruk av DB og de andre bygningene på Karl 

Johan trolig detaljplanlegges i 2018. 

c. Forslag fra Benedikte M. Høgberg om større transparens om 

instituttledelsens tildelinger  

Benedikte Høgberg takket for oversikten som inngikk i saksdokumentene. Hun stilte seg 

sterkt kritisk til tildelingspraksisen, og foreslo bl.a. et tak for tildelinger til 

enkeltpersoner. Høgberg tok også til orde for å revurdere hele ordningen med 

tildelinger etter søknad. Hun kritiserte videre at instituttledelsen behandler søknader 

om støtte også utenfor de ordinære søknadsrundene. Høgberg ba i referatrunden om 

følgende protokolltilførsel for å klargjøre sitt syn:  

«Tildelinger bør ikke skje etter et prinsipp der den får penger som roper høyest, maser 

mest, mener de er viktigere enn andre, har et bedre forhold til folk i adm og ledelse osv. 

Midler bør i stedet fordeles etter en bredere og mer helhetlig institutt- og 

forskningsstrategi, tatt i betraktning at instituttet forvalter skattebetalernes penger. 

Midlene skal derfor ikke, slik jeg uttrykte meg, verken fordeles etter trynefaktor eller 

tilfeldighetsprinsippet eller andre prinsippløse prinsipper.» 

Det var ulike synspunkter på Høgbergs framlegg. Instituttledelsen avviste Høgbergs 

negative beskrivelse av dagens tildelingspraksis. Det er korrekt at det er store forskjeller 

i hva individuelle forskere får tildelt, men dette skyldes ikke favorisering. Ulike 

tildelinger er en følge av en rekke faktorer: noen søker oftere enn andre, noen 

gjennomfører mer kostnadskrevende forskning/arrangementer/reiser, noen har større 

produksjon og derfor større behov for vitass-hjelp, m.v. Det har aldri vært noen 

målsetting for de interne tildelingene at midlene skal fordeles likt. For det formålet ville 

det jo være langt mer hensiktsmessig å øke annumstildelingene.  

Rådet samlet seg ikke om noen generell kritikk av praksis. Betydningen av å reise og 

presentere på internasjonale konferansen ble av flere fremholdt som viktig for mange 

fagområder.  

Kritikken av vedtaket om å be forskergruppene selv finansiere sine gjesteforelesere i 

2017 fikk bred oppslutning. Instituttleder har etter møtet vedtatt å reversere dette, 

siden det ble klart i møtet at en slik praksis ville ha uforutsette og uønskede effekter for 

forskergruppene. For å unngå unødvendig byråkrati, og for å styrke forskergruppenes 

handlingsrom som fellesskapsarenaer, vil instituttleder også gi et bidrag til 

forskergruppefinansieringen.  
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Instituttledelsen har i etterkant av rådsmøtet på eget initiativ vurdert om det er på sin 

plass å oppjustere annumstildelingene. En sammenligning med øvrige enheter ved 

fakultetet viser at det ikke vil være unaturlig å legge seg på en økning fra 15 000 til 

20 000 per årsverk (tilsvarende privatretten og SMR),   

Instituttleder har besluttet følgende:  

1. Vitasskoordinatorene gis i oppdrag å føre en oversikt over bruk av vitass-assistanse 

fom. kommende semester.  

2. Instituttet bevilger 20.000 kr ekstra til forskergruppene, slik at det er mulig å invitere 

gjesteforelesere uten en ekstra søknadsprosess til instituttet.  

3. Instituttet går over til halvårlige utlysninger av støtte til aktiviteter.  

4. Nettsider m.v. oppdateres for å sikre at alle blir klar over muligheten for å søke om 

støtte også utenfor de ordinære tildelingsrundene. Utlysninger med lenke til 

søknadsskjema finnes nå på denne interne siden: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/internt/jus/ior/  

5. Annum for vit.ansatte økes til kr 20 000 per årsverk. ÌORs retningslinjer for bruk av 

driftsmidler er oppdatert, se  

www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/internt/jus/driftsmidler-ior.html  

 

Dagens praksis for tildeling av midler videreføres for øvrig i all hovedsak. 

 

d. Instituttets økonomi: presentasjon av regnskapet for 2016, med analyse 

IORs økonomiske handlingsrom, og etterfølgende diskusjon.  

Kontorsjef innledet kort. Rådet sluttet seg til å holde fast ved budsjettprioriteringene for 

2017, som forrige instituttrådsmøte gikk inn for.  

 

 

3.Vedtakssaker 
 

Rådet nominerte følgende valgkomite for høstens valg:  

Professor Kirsten Sandberg, professor Malcolm Langford, overingeniør Kjetil 

Frantzen, stipendiat Gunnhild Solli, vitass Lucy Furuholmen. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/internt/jus/ior/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/internt/jus/driftsmidler-ior.html

