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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 5.4.2018  

Referat fra møte i instituttrådet ved IOR torsdag 15.3. kl 10:15-12 i Eckhoffs hjørne  

Tilstede: Instituttleder Inger Johanne Sand, instituttnestleder Synnøve Ugelvik, professor 

Benedikte Moltumyr Høgberg, student Ada Korhonen, postdoktor Joanna Nicholson, professor 

Ingunn Ikdahl, professor Christoffer C. Eriksen, stipendiat Nils Gunnar Skretting, førstekonsulent 

Margrethe Østbø, førstekonsulent Marit Fosse. 

Fraværende: overingeniør Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi (i permisjon), seniorkonsulent 

Stephanie Schmölzer, student Elizabeth K. H. Dale. 

Observatør: verneombud Elisabeth Wenger-Hagene 

Referent: kontorsjef Øyvind Henden, avdelingsleder Guro Frostestad 

 

1. Orienteringssaker 

a. Nye rådsmedlemmer  

Juristenes studentutvalg (JSU) har utpekt Ada Korhonen og Elizabeth K. H. Dale som 

studentrepresentanter i vårsemesteret 2018.  

b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Neste møte avholdes mandag 4.juni kl 10-12. Her vil den pågående prosessen for 

reduksjon av antall valgfag være et sentralt tema. Det bør også holdes et rådsmøte i 

perioden september-november; en hovedsak for dette møtet vil være instituttets 

budsjett for neste år. Uke 40 bør unngås pga høstferien. Dato for dette møtet ble ikke 

bestemt. 

c. Bedømmelser  

Listen ble supplert muntlig i møtet med en gledelig nyhet: Anne Kjersti Befring leverte 

14. mars avhandlingen «Genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin. 

Rettighets- og integritetsperspektiver» til bedømmelse for graden ph.d.  

d. Generelle betraktninger etter årets stipendiatsamtaler 

Instituttledelsen orienterte i møtet. Det overordnede inntrykket er at instituttets 

stipendiater trives. Mange opplever det som problematisk at informasjon om ph.d.-

seminarer og tilhørende pensum kommer sent. I tillegg kan det oppleves som 

problematisk med skifte av veileder. En skriftlig oppsummering er oversendt Det 

juridiske fakultet, sammen med de individuelle rapportene fra stipendiater og veiledere.  
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2. Diskusjonssaker 

 
a. Arbeidsgruppe for instituttets nye arealløsning 

Rådet ga sin tilslutning til Instituttleders forslag til sammensetning av arbeidsgruppe, 

samt mandat: 

1. Professor Inger-Johanne Sand  

2. Førsteamanuensis Synnøve Ugelvik  

3. Kontorsjef Øyvind Henden 

4. Professor Marit Halvorsen  

5. Professor Benedikte Høgberg  

6. Førsteamanuensis Maria Hjort  

7. Professor Malcolm Langford   

8. Professor Christoffer C. Eriksen 

9. Professor Kirsten Sandberg 

10. Stipendiat Nils Gunnar Skretting 

11. Studentrepresentant utpekt av JSU (navn meldt inn fra JSU etter møtet):   

Vivi Victoria Qian 

Avdelingsleder Guro Frostestad blir gruppens sekretær. 

Denne arbeidsgruppen vil gi sine innspill til fakultetets oppnevnte brukergruppe for 

Domus Bibliotheca.  

  



 3 

 

 

b. Arbeidsgruppe som skal foreslå retningslinjer for prøveforelesninger 

Rådet sluttet seg til Instituttleders forslag til sammensetning av arbeidsgruppe og dets 

mandat. Rådgiver Stephanie Scmöltzer blir gruppens sekretær. 

1. Førsteamanuensis Synnøve Ugelvik 

2. Førsteamanuensis Anders Løvlie  

3. Professor Benedikte Moltumyr Høgberg 

4. Professor Christoffer C. Eriksen 

5. Stipendiat Ingvild Bruce 

6. Studentmedlem oppnevnt av JSU (navn meldt inn fra JSU etter møtet):  

Elizabeth Kathleen Hodges Dale 

Stephanie Schmölzer blir gruppens sekretær. 

Det var også enighet om at gruppen får frist til 1. oktober til å komme med forslag til 

retningslinjer for prøveforelesninger. 

c. Arbeidsmiljø, likestilling og mangfold: lokal oppfølging 

Det var bred enighet i rådet om viktigheten av et godt arbeidsmiljø internt på 

instituttet, og Instituttleder minnet om hvor viktig det er at vi har en hyggelig 

omgangsform, og at ansatte som opplever noe ugreit må ta dette opp med ledelsen.  

Det kom også frem at arbeidsmiljøet på instituttet påvirkes av situasjonen i 

studieavdelingen ved fakultetet. Kombinasjonen av studie- og eksamensreformer, 

influensa, underbemanning og ferske vikarer har gitt studentene utilstrekkelig 

informasjon, samt gitt foreleserne mye ekstra administrativt arbeid. Det er av 

avgjørende betydning for studieprogrammet i rettsvitenskap at studieavdelingen er 

tilstrekkelig bemannet. 

I tillegg ble temaet anonym netthets av forelesere tatt opp, og det var bred enighet i 

rådet om at dette er uakseptabelt, og at det er viktig med god dialog mellom 

studenter og vitenskapelige ansatte om forventninger til hverandre. Det var også 

bred enighet om viktigheten av bevissthet rundt det asymmetriske maktforholdet 

som råder mellom studenter og forelesere / veileder.  

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

2018 som man ble enige om på forrige instituttrådsmøte.  


