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Til:  Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 23.6.2020  

Referat fra instituttrådsmøte ved IOR torsdag 11.6.2020 kl 13-15 i Eckhoffs hjørne 

Tilstede: Inger Johanne Sand, Synnøve Ugelvik, Ole Kristian Fauchald, Anne Hellum, Anders 

Løvlie, Øyvind Stiansen, Runar Hilleren Lie, Margrethe Østbø, Elisabeth Wenger-Hagene, student 

Martin Jonassen, student Terje Horpestad. Referent: kontorsjef Øyvind Henden.  

 

 

1. Orienteringssaker 

a. Nye rådsmedlemmer og valg 

Instituttleder opplyste om at instiuttets nesteleder, førsteamanuensis Synnøve Ugelvik, 

skal ha permisjon i august-oktober. Førsteamanuensis Anders Løvlie vil i denne 

perioden igjen bli oppnevnt til å fungere i Ugelviks sted.  

b. Oppsummering av rådets virke så langt dette semesteret 

Anne Hellum sa seg fornøyd med de vurderinger som er gjort, og særlig at 

instituttledelsen har prioritert stipendiatene så langt mulig. Instituttleder påpekte at vi 

fram mot høstsemesteret må jobbe parallelt med ulike mulige utviklingsløp i 

høstsemesteret – vi håper på normalisering, men må også være forberedt på worstcase-

scenario med ny nedstengning, eller videreføring av avgrensede smittevernstiltak. 1   

c. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Instituttledelsen foreslo at neste møte avholdes 27.08 kl 12-14, eller subsidiært 03.09 kl 

12-14. Det var ingen innvendinger til dette; saken følges opp med booking i Outlook. 

Møtes holdes i Eckhoffs hjørne om mulig, ellers på Zoom. 

d. HMS – med særlig vekt på smittevernstiltak (intet å tilføye til innkallingen) 

e. Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte (intet å tilføye til 

innkallingen) 

f. Bedømmelser (intet å tilføye til innkallingen) 

                                                           
1 Etter rådsmøtet er det gitt beskjed fra UiOs ledelse og fakultetsledelsen at det forventes vanlig oppmøte fra de 
ansatte på kontorer, møter og undervisning i UiOs bygninger ved høstsemesterets start.  
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g. Personal – oppdateringer om faste og langvarige tilsettinger (intet å tilføye til 

innkallingen) 

h. Vitassprosjektet   

Rådsmedlemmene støtter ambisjon å øke antall vit.ass’er ved IOR og styrke vit.ass’enes 

arbeidsmiljø. Anders Løvlie varslet at han muligens vil fremme et ‘benkeforslag’ på et 

senere tidspunkt om et ‘phd-program light» som kan inngå i prosjektet. Anne Hellum 

oppfordret ledelsen til å også se på mulighetene for å tilby eventuelle ledige 

arbeidsplasser i DB som skriveplasser til utvalgte studenter som fagmiljøeneønsker å 

trekke inn. Synnøve Ugelvik påpekte at ulikheter i pliktarbeidsbelastning kan være en 

hemsko; selv om instituttene formelt har samordnet dette blir det i praksis forskjeller 

når NIFS har nærmere 20 vitasser og et større institutt som IOR har et betydelig lavere 

antall. Instituttleder understreket avslutningsvis at gjennomføringen av undersøkelsen 

av og forslagene om hvordan vi kan gjøre IOR mer attraktivt for studentene, er 

instituttledelsens ansvar. NIFS har et stort antall ekstern finansierte vit.ass’er som kan 

tilbys noe andre vilkår enn de internt finansierte. Alle oppfordres til å ta med 

bevilgninger til vit.ass-stillinger når man søker på eksterne prosjekter eller får oppdrag 

fra eksterne som departementer mv.  

i. Generelle betraktninger etter årets stipendiatsamtaler: Inger Johanne Sand 

orienterte kort. Hovedinntrykket er at stipendiatene er overveiende fornøyde med 

arbeidet og arbeidsmiljøet. Et viktig punkt for forbedring er fortsatt å jobbe for å få på 

plass to veiledere for alle stipendiater og kontakt til forskergrupper for alle.  

j. Castbergseminaret 2020 (intet å tilføye til innkallingen)   

k. IORs årsrapport:  Rådsmedlemmene samlet seg om at årsrapporten bør beholdes, 

men at det bør justeres noe med mer gjenbruk av data fra f.eks. CRISTIN slik at 

dobbeltrapportering unngås - så langt mulig.  

l. Nye retningslinjer for forlengelser av midlertidig ansatte forskere ved UiO: 

(intet å tilføye til innkallingen) 

m. Status for driften av et senter for fremragende forskning som en 

underenhet ved instituttet (intet å tilføye til innkallingen) 

n. NFRs hovedsøknadsfrist i mai 

Øyvind Stiansen oppfordret instituttledelsen til å jobbe for at midl. ansatte får raskere 

avklaringer fra fakultetet om sine søknadsinitiativer i neste års søknadsrunde.  

Jørn Øyrehagen Sunde, Kirsten Sandberg, Christoffer C. Eriksen og Antoinett Scherz er 

prosjektledere for årets fire søknader fra IOR/PluriCourts. 
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2. Diskusjonssaker 

 
a. Ny arealløsning for Det juridiske fakultet: veien videre i DB 

Rådsmedlemmene tok redegjørelsen for gjennomførte tiltak til orientering. 

Det var god oppslutning om instituttledelsens planer for å tilpasse lokalene i DB til 

ny bruk og forbedre det fysiske arbeidsmiljøet (mer lys, lysere vegger, færre låste 

og/eller lukkede dører, særlig i 2.et). Forhåpentligvis kan det la seg gjøre å finne 

gode tiltak som Riksantikvaren kan godta. 

På spørsmål om planer for bruk av gamle Rettshistorisk samling (rom 240) svarte 

instituttleder at det tas sikte på å buke det som møterom og sosial arena. Det ble 

stilt spørsmål om det er behov for en slik økning av møteromkapasiteten, og om 

f.eks. Eckhoffs hjørne vurderes omdisponert. Per nå er det ingen planer om 

endringer for Eckhoffs hjørne. Bibliotekskomitéen jobber med hvilke bok- og 

dokumentsamlinger det kan være mulig å ha oppe i tilgjengelige rom i DB.    

Runar Lie minnet om at det er viktig å ivareta arbeidsmiljøet i Domus Juridica også 

– ikke minst de midlertidig ansatte forskerne som der må sitte i et stort 

kontorfellesskap.  

Flere av representantene etterlyste tiltak som kan styrke samhandlingen mellom 

ansatte og studenter. Den fysiske avstanden har økt som følge av innflyttingen i 

Domus Juridica. Kontorsjef pekte på arealene som SiO-kantina disponerer i DM – 

dersom matsalget der nedlegges vil arealet være velegnet for andre studentrettede 

tilbud. 

Det planlegges et nytt møte i instituttets arealgruppe2 over sommeren – muligens 

også i bibliotek-komiteen som utgår fra arealgruppen. Handlingsrommet framover 

begrenser seg stort sett til disponering av lokalene som frigjøres ved utflyttingen av 

instituttbiblioteket og rettshistorisk samling.  

Studentene vil vurdere å oppnevne en ny studentrepresentant til IORs arealgruppe. 

  

                                                           
2 Arealgruppen ble oppnevnt av det forrige instituttrådet. Den består av: Inger-Johanne Sand, Synnøve Ugelvik, Øyvind 
Henden, Kirsten Sandberg, Marit Halvorsen, Benedikte Høgberg, Maria Hjort, Malcolm Langford, Christoffer C. Eriksen, 
stipendiatrepresentant Nils Gunnar Skretting, og en studentrepresentant dersom JSU vil oppnevne en. Avdelingsleder 
Guro Frostestad er gruppens sekretær, og PluriCourts skal inviteres til å sende en observatør med talerett på gruppens 
møter. 
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b. Fakultetets stillingsplan 
 
Instituttleder orienterte. Flere av rådsmedlemmene ga uttrykk for at det er positivt å 

få en grundig debatt om prioriteringene. 

 
c. Arbeidsmiljøet ved IOR 

 
Instituttleder orienterte. De siste årene har det vært jobbet mye med utgangspunkt i 
resultatene fra den store ARK-undersøkelsen for noen år siden. For IOR var 
konklusjonen den gang bl.a. at det fysiske arbeidsmiljøet i DB trengte oppgradering. 
Vi har fått til oppussing av Oasen, og det er installert kaffemaskin og vanntårn slik 
mange ønsket seg – men det er fortsatt mye å ta tak i. Bygget er gammelt og 
innemiljøet har ikke blitt løftet på samme måte som DA og deler av DM. 
 
Det nye rådet ønsker å jobbe tett sammen med instituttledelsen med sikte på å 
styrke arbeidsmiljøet ved instituttet. Saken vil bli en fast post på rådsmøtene 
framover. 
 
Se for øvrig tidligere punkter om hhv. Vitassprosjektet og Ny arealløsning. 
Oppgraderingplanene for 2.et DB gjøres i samarbeid med Eiendomsavdelingen ved 
UiO. Det tar tid å få igjennom de tiltak IOR ønsker.   
 
Rådet hadde høsten flere diskusjoner om hva som er hensiktsmessige tiltak. 
Referater fra disse diskusjonen ligger tilgjengelig på IORs nettsted.  
 
 

d. Instituttseminar høsten 2020? 
 
Instituttleder ønsker om mulig å gjennomføre en heldagssamling høsten 2020. En 

mulig dato kan være 22.september.  Følgende mulige tema ble nevnt: 

 Bærekraft og teknologi – og deres inntog i rettsvitenskapen 

 Å ta opp tråden fra «Den gode jurist» - artikkelen til Kristin Sandvik 

 Lovdata og nedleggelsen av Lovsamlingen i papirverjson 

 

e. Instituttets økonomi: presentasjon av regnskapet for 2019 m.v. 
 

Rådet tok regnskapet til orientering. 

 


