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1. Orienteringssaker 

a. Nye rådsmedlemmer og valg 

(intet å tillegge til innkallingen) 
 

b. Tidspunkt for neste rådsmøte  

Neste rådsmøte ble lagt til 4.november kl 13-15. 

c. HMS – med særlig vekt på smittevernstiltak 

Rådet ønsker generelt reduksjon i bruken av kort+kode i adgangskontroll. Adgang 

til sykkelkjeller i DJ er særlig kronglete, 

d. Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte. (Ingen). 

e. Bedømmelser  

Professor Kirsten Sandberg leder bedømmelseskomiteen for stillingen som 

førsteamanuensis innen fagområdet forvaltningsrett. Jane Reichel fra Stockholm og 

Mikael Gøtze fra København er de to øvrige medlemmene. Begge er professorer med 

forvaltningsrett som spesialfelt. 

f. Personal – oppdateringer om faste og langvarige tilsettinger 

(intet å tillegge til innkallingen) 
 

 

 



 2 

 

g. Vitassprosjektet  

Instituttledelsen har som ambisjon å øke antall vitasser ved IOR og styrke vitassenes 

arbeidsmiljø. Fungerende nestleder Anders Løvlie orienterte muntlig om tiltak for å 

styrke vitassmiljøet ved instituttet, herunder en ny seminarrekke som vitassene vil bli 

oppfordret til å delta i. 

Rådet ønsker at instituttledelsen legger til rette for et levende studentmiljø i DB, så 

langt mulig.  

- Det er ønskelig å utnytte kontorplassen vi disponerer maksimalt, for eksempel ved å 

gjenopplive ordningen med skriveplass for 60-poengsskrivende (og eventuelt for 

andre grupper, som f.eks. JURK-studentene som kvinneretten ofte huset i Domus 

Nova når det var ledig kapasitet).  

- Det er også ønskelig å øke antallet kontorplasser som kan benyttes til 

studentarbeidsplasser, om mulig.  

Rådet diskuterte også problemstillinger knyttet til at stillingskategorien ‘vitenskapelig 

assistent’ i dag brukes til en rekke ulike typer av ansettelsesforhold. Ledelsen ble bedt 

om å ta dette opp til behandling slik at alle stillinger som utlyses som vit.ass-stillinger 

skal ha arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende regler.  

h. Instituttseminar og –lunsjer høsten 2020 

(intet å tillegge til innkallingen) 
 

i. Castbergseminaret 2020 

(intet å tillegge til innkallingen) 
 

j. IORs årsrapport  

(intet å tillegge til innkallingen) 
 

k. Muligheter for å søke om ekstraordinære forlengelser av kontrakter for 

stipendiater og postdoktorstipendiater ved UiO som følge av 

pandemirelaterte forsinkelser. 

(intet å tillegge til innkallingen) 
 

l. Nye SFF-initiativer. 

Det arbeides for tiden med fire SFF-søknadsinitiativer fra Juridisk fakultet til 

søknadsfristen i november. Instituttleder orienterte muntlig, primært om de to 

initiativene som er forankret ved IOR. Christina Voigt og Freya Baetens leder disse 

søknadene, mens Hans Petter Graver og Beate Sjåfjell leder IFPs søknader. 
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m. Ny arealløsning for Det juridiske fakultet: veien videre i DB 

Rådet manet til forsiktighet knytte til kassering av gammelt materiale – både fordi det 

formodentlig er mye materiale som det er interessant å beholde, men også fordi 

tidsskrift- og bokserier kan ha betydelig økonomisk verdi.  

Det skal avholdes et møte for areal-gruppen 25.09. for videre planlegging av 

arealbruken i de fristilte lokale i 2. og 3.et DB. Bibliotekgruppen arbeider videre med 

planer for hva som bør stå i hyllene i fellesarealer i 2. og 3.et.   

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

underenhet ved instituttet  

(intet å tillegge til innkallingen) 
  

o. NFRs hovedsøknadsfrist flyttes til februar 

(intet å tillegge til innkallingen) 
 

2. Diskusjonssaker 

 
a. Fakultetets stillingsplan til og med våren 2022 

 
Dekanatet startet prosessen mot en oppdatert stillingsplan med en 

innledende diskusjon med instituttledergruppen 9.september.  

Instituttleder innledet med å orientere rådet om at dekanatet per nå legger opp til å 

vente med diskusjon av kommende utlysninger av faste stillinger til januar 2021. Det vil 

imidlertid bli lyst ut minst en universitetslektorstilling, med sikte på å opprettholde en 

gruppe på fem stillinger som personalmessig er basert på NIFS (men med oppgaver 

over hele studieløpet). Hva gjelder stipendiater tas det sikte på utlysninger hvert 

semester, men antall tilsettinger per utlysning reduseres til 2 stilinger i gjennomsnitt. 

Det er også behov for nye post.doc-stillinger nå. 

Rådet ment at det fortsatt er viktig at sentrale fag for undervisningen prioriteres, og at 

fakultetet i all hovedsak bør unngå å ha veldig smale utlysninger.  

Flere stillinger har de siste årene vært utlyst tilknyttet større eksternfinansierte 

prosjekter (herunder ARFA-prosjektet i arbeidsrett på IFP, Lovgivningslæreprosjektet 

og Klarspråkprosjektet på IOR, PluriCourts som SFF, , og snarlig det nye 

skatterettsprosjektet på IFP).  

https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/skatterettsavtale.html
https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/skatterettsavtale.html
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Det ble stilt spørsmål om hvorvidt det er behov for flere avklaringer om 

universitetslektorstillingenes status. Instituttledelsen er ikke kjent med noen uavklarte 

forhold.  

Instituttledelsen ble også spurt om hvorvidt IOR har tatt klar stilling til bruken av 

lektorstillinger. Instituttledelsen ser på disse stillingene som fortsatt et viktig grep for å 

sikre tilstrekkelig undervisningskapasitet, og dermed bedre studiekvalitet for 

studentene.  

 

b. Arbeidsmiljøet ved IOR: Lokale smitteverntiltak 
 

Rådet etterlyste bedre tilrettelegging for «hybridløsninger» for møter/seminarer, 
med løsninger som gjør det mulig å få god interaksjon mellom fysisk 
tilstedeværende og zoom-deltagere. Instituttledelsen vil følge opp dette med sikte på 
å få til minst et slikt rom i DB, i tillegg til de undervisningsrommene som hittil har 
blitt tilrettelagt i DJ. Castbergs bibliotek skal nå opprustes med digitalt utstyr slik at 
det skal legges bedre til rette for kombinasjon av fysiske og digitale møter.  
 
For øvrig sa rådet seg tilfreds med de grep som er blitt tatt lokalt på IOR og 
fakultetet. 
 

 
c. Instituttets økonomi: presentasjon av inntektsrammen for 2021  

 
Rådet sluttet seg til instituttledelsen syn: IOR bør bruke sitt økonomiske handlingsrom 
til å prioritering vitassprosjektet og vitasss-stillinger. 

 

 
 
 
 
 
 

3. Eventuelt  
 

Det ble ikke tid til eventueltsaker. 

  


