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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 1.10.2019 

Referat fra møte i instituttrådet ved IOR torsdag 26.9.2019 kl 1415-1600 i Eckhoffs 
hjørne, Domus Bibliotheca 

 

Tilstede: Instituttleder Inger Johanne Sand, nestleder Anders Løvlie, professor Benedikte Høgberg, 
professor Johan Boucht, stipendiat Ingvild Bruce, førstekonsulent Margrethe Østbø, 
førstekonsulent Marit Fosse, Frigg Rugseth (JSU/studentrepresentant). 

Forfall: professor Ingunn Ikdahl (Johan Boucht møtte i Ikdahls sted), professor Christoffer C. 
Eriksen, stipendiat Nils Gunnar Skretting. 

Fra administrasjonen: Øyvind Henden (referent), Stephanie Schmöltzer (til 15:10).  

1. Orienteringssaker 

a. Presentasjon av nye rådsmedlemmer: JSU har utpekt Frigg Rugseth som sin 
representant for høstsemesteret 2019. Ingvild Bruce har rykket opp som fast møtende 
medlem som følge av at Joanna Nicholson har forlatt IOR. 

b. Tidspunkt for neste rådsmøte 

Det tas i utgangspunktet sikte på at å holde fire rådsmøter per år. Neste møte holdes 
onsdag 11.desember kl 12-14. 

c. Instituttseminaret på Son i juni og planlegging av neste års 
instituttseminar.  

Rådsmedlemmene ga varierte innspill. Det var enighet om at juni er et godt tidspunkt, 
særlig om det er mulig å unngå perioden med skoleavslutninger o.l.  

d. Fakultetets stillingsplan 

Rådsmedlemmene oppfordret instituttledelsen til å jobbe målrettet og langsiktig med 
rekruttering av gode søkere til stipendiatstillinger og å bidra til at det fortløpende 
utlyses slike stillinger. Etter den lange utlysningspausen er det mange gode kandidater, 
og ikke alle kan nå opp når det skal tilsettes maks 4 i denne runden. Det var enighet om 
at det også burde utlyses nye faste vitenskapelige stillinger hvert år. IOR hadde ved 
forrige gjennomgang i 2018 av behovet for nye stillinger en prioritering av nye stillinger 
i forvaltningsrett og sivilprosess. Benedikte Høgberg anbefalte å prioritere sentrale 
obligatoriske fag, både for stipendiatstillinger og faste vit. stillinger. 
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e. HMS:  Årets vernerunde for 2019 planlegges gjennomført 20.november. 

i.    Castbergseminaret 2020. 

Det var en kort runde om Castberg-seminaret som   akkurat var avholdt. Det ble vurdert 
som et bra arrangement faglig og sosialt for de som deltok, men det var en viss 
bekymring om at det var for få av de fast vitenskapelige ansatte som deltok. Noen viste 
til at september har vært veldig travel, og at arrangementet bør ligge litt senere i 
høstsemesteret. Årets tidspunkt ble satt av hensyn til flytteprosessene som skal pågå fra 
oktober og utover. Benedikte Høgberg foreslo at Castberg og instituttseminar kunne slås 
sammen. Instituttlederen mente at det er to ulike arrangement som bør beholdes hver 
for seg. Ingvild Bruce foreslo at nyansatte burde få en bedre orientering om 
Castbergseminarets betydning. Flere viste til at det er svært mange ulike arrangementer 
på fakultetet nå, også i regi av forskergruppene. Instituttets arrangementer bør finne en 
form som tar hensyn til det. Alle oppfordres til å komme med forslag til tema for neste 
års Castberg (og til neste års instituttlunsjer). Instituttledelsen skal sette et tidspunkt 
for denne så snart som mulig.   

k. JUSEVAL: Instituttleder orienterte kort om NFRs initiativ til en faglig evaluering av 
rettsvitenskap og om forhandlingene som nå pågår mellom NFR og de tre juridiske 
fakultetene om rammene og betingelsene for en slik evaluering. Det har vært lagt vekt 
på at rettsvitenskap må evalueres på egne faglige og metodiske premisser. Benedikte 
Høgberg oppfordret instituttledelsen til å bidra til et kritisk blikk på NFRs bidrag til 
rettsvitenskapelig forskning, og til å sørge for at ressursbruken på NFRs fagevaluering 
begrenses mest mulig.  

l. L. Status for fakultetets nybygg i Kristian Augusts gate (Domus Juridica). 
Overtakelse og innflytting går som planlagt. Instituttet vil forsøke å få til en felles 
visning av de nye lokalene for IORs ansatte, men det må skje etter den første innflytting 
25.10 til 7. og 8.et. Instituttledelsen kommer tilbake til det.  

 

Øvrige orienteringssaker refereres ikke, da det ikke framkom vesentlig 
tilleggsinformasjon utover det som sto i innkallingen.  
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2. Diskusjonssaker 

a. Instituttets økonomi: budsjettprioriteringer for 2020: Kontorsjef orienterte 
muntlig. IOR rammes også av de generelle effektiviseringskuttene som resten av UiO og 
fakultetet. Det foreligger også forslag om at en større del av eksterne inntekter skal 
overføres fra institutter til fakultet for å unngå en underskuddssituasjon på 
fakultetsnivået. Det ligger derfor an til at IOR må gjøre tøffere prioriteringer fra og med 
2020. Fakultetsstyret skal behandle budsjett for 2020 i oktober. Rådet sluttet seg til 
anbefalingen om å beramme diskusjonen av denne saken til neste møte der vi vil ha 
fakultetsstyrets endelige vedtak.  

 
b. Nominasjoner til to æresdoktorater fra fakultetet i 2020. Instituttleder 

orienterte muntlig om at det var levert tre forslag fra instituttets ansatte som instituttet 
hadde oversendt til fakultetsledelsen som gir anbefaling i saken før den sendes videre til 
rektor. Benedikte Høgberg mente at æresdoktorordningen burde avvikles, bl.a. ut fra 
miljøhensyn.  

c. HMS: Generell risikovurdering for IORs virksomhet. Etter diskusjon i rådet om 
utkastet besluttet instituttleder en endring på ett av punktene (uheldig formulering av 
fare og forebygging). Med denne endringen inkorporert tar rådet forslaget til 
informasjon. Revidert risikovurdering er vedlagt. 

 
d. HMS: Klimaregnskap for IOR? Etter en bred diskusjon i rådet konkluderte 

instituttleder med følgende: IOR skal lage et dokument med forslag til tiltak for å 
redusere vårt klimaavtrykk. Dokumentet skal kunne revideres løpende når det kommer 
frem nye forslag til tiltak og når vi får nye teknologiske muligheter til å redusere bruk av 
energi og miljøskadelig forbruk ellers. Dokumentet skal kommuniseres tydelig til de 
ansatte, og den skal bl.a. ta for seg behovet for å unngå unødvendig reisevirksomhet, 
unødvendig bruk av plast, unødvendige utskrifter, unødvendig felles servering. 
Dokumentet skal også ta opp problemstillinger knyttet til catering (kjøtt vs. 
plantebasert kost, m.v.), gjenbruk og gjenvinning (flaskepant m.v.). Egenrapportering 
som ledd i medarbeidersamtalene vil bli brukt som virkemiddel for bevisstgjøring.  Det 
er en viktig del av vår virksomhet å delta ved nasjonale, nordiske og internasjonale 
konferanser og møter, men unødvendig reisevirksomhet må unngås. Skype kan brukes 
ved ulike møter. Det skal tas hensyn til at enkelte ansatte vil ha større reisebehov enn 
andre – men samtidig skal det settes pris på de som på ulike vis bidrar til å redusere 
vårt klimaavtrykk. 
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e. HMS: Kartlegging av trakassering i UH-sektoren og fakultetets nye 
Verdigrunnlag for forskning.   

Instituttleder innledet til diskusjon med utgangspunkt i en kartlegging som er gjort av 
trakassering og mobbing i hele UH-sektoren i Norge og med spesifikke tall for hver 
institusjon, som UiO. UiO ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Det er for høye tall på 
trakassering og mobbing, og det er behov for tiltak og bevisstgjøring for å redusere dette 
så langt som mulig. Det er planlagt et allmøte ved fakultetet  om rapporten og 
fakultetets nye verdigrunnlag for forskning. IOR planlegger  en egen instituttlunsj om 
dette. 

Det var bred enighet i rådet om at det er viktig å styrke innsatsen for et godt 
arbeidsmiljø for alle. Samtidig er det åpenbart mange ulike synspunkter på sentrale 
spørsmål – f.eks. hva som utgjør et godt arbeidsmiljø, og hvilke tiltak som er 
hensiktsmessige for å nå målet. Vi har mange individuelle oppgaver, men er samtidig 
avhengige av åpne faglige felles diskusjoner og et godt kollektivt arbeidsmiljø. Johan 
Boucht foreslo en intern kartlegging av hva våre ansatte mener er et godt arbeidsmiljø.  

Instituttledelsen vil løpende følge opp denne saken og komme tilbake til den ved senere 
rådsmøter. 

 

 

3. Eventuelt: Ingen saker 
 



Universitetet i Oslo Generell risikovurdering Side:1av3

Enhet:
Dato:
Deltagere (navn og stilling): 

Tallfesting: Sannsynlighet: 1 - tenkelig 2 - har skjedd 3 - har skjedd flere ganger
Konsekvens: 1 - forbigående skade 2 - varig skade 

Arbeidsoppgaver Deloppgaver Farer Sannsyn-
lighet   (1-
3)

Konse-
kvens 
(1-3)

Risiko Forebyggende tiltak Sikker 
jobb-
analyse

Tidsfrist Ansvarlig Status

Forskning på kontor
Dårlig luft 3 1 3

Forskning på kontor
Sitteplager 3 1 3

Forskning på kontor

I noen perioder 
jobbes det intensiv 
med 
skrivevirksomhet

Senebetenmnelse 3 1 3

Undervisning Stalkers 2 1 2

Undervisning
Upassende framferd - 
studenter 2 1

2

Seminarer
Upassende framferd -  
gjester 2 1

2

Seminarer Matservering Skolding og søl 2 1 2

Seminarer Matservering Allergiske reaksjoner 1 1
1

Brukerkontakt Opptreden i media Trakassering 2 1 2

Brukerkontakt
Kontaktsøkende 
personer 2 1

2

Brukerkontakt Drapstrusler 2 1 2
Reiser til risikoområde Sykdom 1 3 3

Institutt for offentlig rett
13.08.2019 - med etterfølgende behandling i instituttrådet 26.9.2019

Kontorsjef Øyvind Henden, verneombud Elisabeth Wenger-Hagene og Margrethe Østbø

3 - død

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
Versjonsdato:  1 9.05.2017
Utgave:             2



Universitetet i Oslo Generell risikovurdering Side:2av3

Arbeidsoppgaver Deloppgaver Farer Sannsyn-
lighet   (1-
3)

Konse-
kvens 
(1-3)

Risiko Forebyggende tiltak Sikker 
jobb-
analyse

Tidsfrist Ansvarlig Status

Reiser til risikoområde Kriminalitet 2 3 6
Reiser til risikoområde Krig 1 3 3
Reiser til risikoområde Bortføring 1 3 3
Reiser til risikoområde Katastrofe 1 3 3
Reiser Ulykker 1 3 3
Reiser Sykdom 1 3 3
Reiser Kriminalitet 1 3 3
Administrasjon på 
kontoret

Dårlig luft
2 1

2

Administrasjon på 
kontoret

Sitteplager
2 1

2 Ergonomiske stoler 
ved behov

Administrasjon på 
kontoret

Senebetennelse
2 1

2
Kontortilpasninger

Administrasjon 
førstelinje Brukerkontakt

Upassende framferd -  
gjester 2 1

2

Adminstrasjon Bæring Kink i ryggen 2 1 2

Generelt: 
psykososiale 
arbeidsmiløprobleme
r

Uønsket (seksuell og 
annen) 
oppmerksomhet / 
trakassering / 
personangrep 2 2

4

Lederkurs, 
holdningskampanje 
på UiO

Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Tak / deler av tak kan 
rase ned 2 3

6

Vedlikehold
Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Fall pga bratte og 
mørke trapper 1 3

3

Bedre lys

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
Versjonsdato:  1 9.05.2017
Utgave:             2



Universitetet i Oslo Generell risikovurdering Side:3av3

Arbeidsoppgaver Deloppgaver Farer Sannsyn-
lighet   (1-
3)

Konse-
kvens 
(1-3)

Risiko Forebyggende tiltak Sikker 
jobb-
analyse

Tidsfrist Ansvarlig Status

Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Gammel heis rykker 
eller stopper 2 1

2

Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Kronglete lokaler - 
evakuering 1 3

3

Mange brannøvelser

Generelt: beliggenhet 
i sentrum og til delts 
åpne dører Tyveri 3 1

3

Generelt: beliggenhet 
i sentrum og til delts 
åpne dører

Uvedkommende tar 
seg inn i lokaler 3 1

3

Generelt: beliggenhet 
i sentrum og til delts 
åpne dører

Terrormål (i seg selv, 
og i større grad 
nabobygg / sentralt 
område) 2 3

6
UiO har kurstilbud for 
å håndtere 
ekstremsituasjoner

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
Versjonsdato:  1 9.05.2017
Utgave:             2



Universitetet i Oslo
Enhet/Aktivitet
Dato:
Deltagere (navn og stilling): 

Tallfesting: Sannsynlighet: 1 - Usannsynlig 2 - Lite sannsynlig / 
skjeldent

5 - Svært / 
kontinuerlig

Konsekvens: 1 - Ubetydelig  / 
ufarlig

2 -  Liten / mulig 
påvirkning / en viss 
fare / mindre alvorlig

5 - Katastrofal / 
svært alvorlig

Arbeidsoppgaver Deloppgaver Uønsked hendelse Fare Sannsyn-
lighet   (1-
5)

Konse-
kvens 
(1-5)

Risiko Forebyggende tiltak Kommentar

Arbeid på kontor 
(både enekontor og 
kontorfellesskap)

Dårlig luft Tretthet, hodepine, 
allergisk reaksjon

4 2 8 Sitte kortere tid på kjente 
problemkontor / sikre 
funksjonell ventilasjon

Noen av våre 
lokaler er i et  
gammelt bygg, med 
gammelt 
ventialsjonssystem. 

Arbeid på kontor 
(både enekontor og 
kontorfellesskap)

Ensformig 
arbeidsstilling

Sitteplager 4 2 8 Hev senk pult, gode 
kontorstoler

Alle som ønsker det 
har fått hev senk 
pult og nye stoler. 
Alle ansatte har 
også fått tilbud om 
arbeidsplassvurderi
ng av BHT.

Institutt for offentlig rett
13.08.2019 - med etterfølgende behandling i instituttrådet 26.9.2019

4 - Sannsynlig / peiodevis

4 - Stor / alvorlig 

3 - Mindre 
sannsynlig / 
enkelttilfeller

3 - Middels / 
betydelig 

Kontorsjef Øyvind Henden, verneombud Elisabeth Wenger-Hagene, verneombud Margrethe Østbø, 
avdelingsleder Guro Frostestad

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
Versjonsdato:  19.05.2017
Utgave:             2



Universitetet i Oslo
Arbeidsoppgaver Deloppgaver Uønsked hendelse Fare Sannsyn-

lighet   (1-
5)

Konse-
kvens 
(1-5)

Risiko Forebyggende tiltak Kommentar

Arbeid på kontor 
(både enekontor og 
kontorfellesskap)

I noen perioder 
jobbes det intensiv 
med skrivevirksomhet

Ensformig 
arbeidsstilling

Senebetennelse 3 3 9 Håndleddstøtte til tastatur 
og mus i tastaturet

Utstyr kjøpes inn 
ved behov

Arbeid i 
kontorfellesskap

Støy og distraksjoner Stress 5 3 15 Fokus på individuelle behov 
og arbeidskultur. Tilby 
støyreduserende 
øretelefoner, bruke BHT

Undervisning Stalkers 3 2 6 Adgangskontroll
Undervisning Upassende/uønsket 

oppførsel 
3 3 9 Adgangskontroll, støttende 

tilstedeværelse 
Ved et tilfelle leide 
fakultetet inn 
vekter

Seminarer Upassende/uønsket 
oppførsel 

3 3 9 Adgangskontroll, støttende 
tilstedeværelse 

Bortvisning har 
skjedd

Seminarer Matservering Skolding og søl 1 4 4 Instituttet har 
utstyr (branngele 
mv.) i 
førstehjelpsskrin

Seminarer Matservering Allergiske reaksjoner 1 4 4 Anledning til å opplyse om 
allergier ved påmelding. God 
merking av spesialmat

Gjester og ansatte i 
utsatt posisjon

Voldstrusler, politisk 
forfølgelse

3 3 9 Individuelle planer, f.eks. 
anonymisering/ 
usynliggjøring i systemer

Brukerkontakt Opptreden i media Trakassering 3 2 6 Vanskelig å forebygge, men 
UiO tilbyr medietrening

Pressekontakt tar 
henvendelser til 
instituttet. 

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
Versjonsdato:  19.05.2017
Utgave:             2



Universitetet i Oslo
Arbeidsoppgaver Deloppgaver Uønsked hendelse Fare Sannsyn-

lighet   (1-
5)

Konse-
kvens 
(1-5)

Risiko Forebyggende tiltak Kommentar

Brukerkontakt Upassende/uønsket 
oppførsel 

3 2 6 Adgangskontroll

Brukerkontakt Drapstrusler 1 4 4 Vanskelig å forebygge, men 
UiO tilbyr medietrening

Reiser til 
risikoområde

Sykdom 3 3 9 Ansatte må sørge for 
tiltrekkelig vaksinering, og 
fornuftig oppførsel ved 
reiser.

Reiser til 
risikoområde

Kriminalitet 3 5 15 Slike reiser er ikke pålagt. Ved behov dekkes 
utgifter til tiltak 
som reduserer 
risiko (trygt bosted, 
tryggere ferdsel 
med f.eks taxi)

Reiser til 
risikoområde

Krig 1 5 5 Slike reiser er ikke pålagt. 

Reiser til 
risikoområde

Bortføring 1 5 5 Slike reiser er ikke pålagt. Ved behov dekkes 
utgifter til tiltak 
som reduserer 
risiko (trygt bosted, 
tryggere ferdsel 
med f.eks taxi)

Reiser til 
risikoområde

Naturkatastrofe 1 5 5 Ved behov dekkes 
utgifter til tiltak 
som reduserer 
risiko

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
Versjonsdato:  19.05.2017
Utgave:             2



Universitetet i Oslo
Arbeidsoppgaver Deloppgaver Uønsked hendelse Fare Sannsyn-

lighet   (1-
5)

Konse-
kvens 
(1-5)

Risiko Forebyggende tiltak Kommentar

Reiser utenfor kjente 
risikoområder

Ulykker 1 5 5 Reiser bør kjøpes 
gjennom UiOs 
reisebyrå slik at 
arbeidsgiver vet 
hvor de er

Reiser utenfor kjente 
risikoområder

Sykdom 1 3 3

Reiser utenfor kjente 
risikoområder

Kriminalitet 1 3 3

Administrasjon 
førstelinje

Brukerkontakt Upassende/uønsket 
oppførsel 

3 3 9 Alarmknapp montert i 
resepsjon

Administrasjon Bæring Kink i ryggen 2 2 4 Lei inn flyttehjelp ved behov. 
Ha tilstrekkelig med traller

Instituttet har god 
dekning av traller, 
og bruker 
flyttebyrå ved 
behov

Generelt: 
psykososiale 
arbeidsmiløprobleme
r

Uønsket (seksuell og 
annen) 
oppmerksomhet / 
trakassering / 
personangrep

2 2 4 Gjøre UiOs rutiner for 
varsling, prosedyrer ved 
mobbing og trakassering, 
samt seksuell trakassering   
tilgjengelig og kjent for 
ansatte. Og ivareta ansatte 
ved god personaloppfølging. 
Nyansatte vil få informasjon 
ved tiltredelse 

Det er viktig at 
ledelsen har fokus 
på dette, og at 
tilfeller blir tatt 
alvorlig. Det er 
viktig at ansatte 
sier i fra om 
kritikkverdige 
forhold

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
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Universitetet i Oslo
Arbeidsoppgaver Deloppgaver Uønsked hendelse Fare Sannsyn-

lighet   (1-
5)

Konse-
kvens 
(1-5)

Risiko Forebyggende tiltak Kommentar

Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Tak / deler av tak kan 
rase ned

2 4 8 Jevnlige vernerunder

Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Fall pga bratte og 
mørke trapper

1 4 4 God belysning, 
trappemerking (ledestriper)

Generelt for alle 
bygninger, er tatt 
opp i LAMU

Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Gammel heis rykker 
eller stopper

3 1 3 Varsle via alarmknapp

Generelt: 
kontorlokaler i et 
gammel bygg

Kronglete lokaler - 
evakuering

2 4 8 De ansatte må gjøres kjent 
med nødutganger

Dette skjer på 
introduksjonsrunde
n

Generelt: beliggenhet 
i sentrum og til delts 
åpne dører

Tyveri 3 3 9 Adgangskontroll Dette skjer 
dessverre med 
jevne mellomrom

Generelt: beliggenhet 
i sentrum og til delts 
åpne dører

Uvedkommende tar 
seg inn i lokaler

3 2 6 Adgangskontroll Dette skjer 
dessverre med 
jevne mellomrom

Generelt: beliggenhet 
i sentrum og til delts 
åpne dører

Terrormål (i seg selv 
og nabobygg / 
områder)

1 5 5

Generelt Tilkalle ambulanse Akutt sykdom 2 4 8 Førstehjelpskurs gis jevnlig 
ved fakultetet

Mange personer er 
innom bygget så vel 
ansatte som gjester 
/studenter. 

Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  2012/11454-90
Versjonsdato:  19.05.2017
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Universitetet i Oslo
Arbeidsoppgaver Deloppgaver Uønsked hendelse Fare Sannsyn-

lighet   (1-
5)

Konse-
kvens 
(1-5)

Risiko Forebyggende tiltak Kommentar

Generelt Tilkalle ambulanse Hjertestans Død 2 5 10 Førstehjelpskurs gis jevnlig 
ved fakultetet.Hjertestarter

Mange personer er 
innom bygget så vel 
ansatte som gjester 
/studenter. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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