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Referat fra instituttrådsmøte ved IOR torsdag 31.3.2022 kl. 12.15-14 i Eckhoffs hjørne 

 

Rådsmedlemmer til stede: Kirsten Sandberg, Johan Boucht (deltakelse per Zoom), Anne Hellum, Ole 

Kristian Fauchald, Maria Astrup Hjort, Tomas Midttun Tobiassen (forlot møtet kl. 13), Lucy Furuholmen, 

Elisabeth Wenger-Hagene, Margrethe Østbø, Nicholas Bertheau Solem (student).  

Andre tilstedeværende: kontorsjef Øyvind Henden, Guro Frostestad, referent Axel Hjelme. 

1. Orienteringssaker 

a. Tidspunkt for neste rådsmøte 

Det tas sikte på nytt instituttrådsmøte i slutten av mai. Endelig dato avklares på e-post. 

b. Nye rådsmedlemmer og valg 

 

Det ble foretatt en presentasjonsrunde av tilstedeværende rådsmedlemmer. 

 

c. HMS – nå nesten helt uten smitteverntiltak 

Intet å føye til innkallingen. 

d. Gjennomførte disputaser ved IOR siden forrige rådsmøte 

Intet å føye til innkallingen.  

e. Bedømmelser  

I tillegg til kandidatene som fremgår av innkallingen har fakultetet en EDOLAD-

kandidat under veiledning av Ole Kristian Fauchald som har levert inn sin avhandling 

til bedømmelse.    

f. Personal – oppdateringer om faste og langvarige tilsettinger 

Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

Dato: 31. mars 2022 
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Øyvind Stiansen forlot PluriCourts 28.3.2021 for å tiltre i fast stilling som 

førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO. Ellers intet å tilføye 

innkallingen. 

g. Vitassprosjektet  

Andelen vitenskapelige assistenter ligger allerede noe høyere enn tidligere år, men det 

er ambisjoner om å øke dette ytterligere. På enkelte av semesterets utlysninger fikk vi 

ikke inn kandidater, og disse vil bli lyst ut på ny neste semester. Ellers setter antall 

ledige kontorplasser begrensninger for antall vit.ass. 

h. Generelle betraktninger etter årets stipendiatsamtaler 

Instituttleder redegjorde for stipendiatsamtalene. De aller fleste stipendiatene er 

fornøyde med veiledningen, men noen mangler biveiledere som kan gi utfordringer 

f.eks. ved sykdom hos hovedveileder. Det er uttrykt ønske om flere sosiale kontakter ved 

instituttet, og det er viktig at stipendiatene føler seg hjemme. Det er noe varierende 

deltakelse i forskergrupper, noe som delvis skyldes at enkelte forskergrupper ligger 

brakk. Dette må tas med videre inn i arbeidet med forskergruppene. 

Stipendiatrådet jobber med en «onboarding»-prosess av nye stipendiater, og utarbeider 

en spørreundersøkelse for å få oversikt over behov. 

i. Valgemneprosessen 

Prosessen for å avklare valgemneporteføljen er i full gang. Arbeidsgruppen fremla sin 

rapport i høst, og innstillingskomiteene er i gang med sitt arbeid. En av 

innstillingskomiteene har opplevd startvansker og nye komitemeldemmer er nå 

oppnevnt. Man har derfor utsatt rapportering fra komiteene til PMR til juni. 

Det er kommet ønsker fra sentralt hold om at antall valgemner reduseres. Instituttrådet 

påpekte at det ikke bør være noe mål i seg selv å redusere antall emner, men at man 

heller bør se på valgemneporteføljen i sin helhet. Om noen emner slåes sammen kan det 

være rom for å starte opp nye. 

j. Fakultetets stillingsplan 

Instituttleder redegjorde for stillingsplan som fremlagt i innkallingen. 

Rådet kommenterte at det er uheldig om fakultetet mister IT-støtte lokalt, og at det må 

jobbes for å tydeliggjøre hvilke behov for IT-støtte instituttet har slik at disse ivaretas 

også etter omorganiseringen. 

Se ellers diskusjon om utlysning av førstestillinger under punkt 2 c. 

k. UiOs planer for framtidig bruk av 1.etasje i Domus Bibliotheca 
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Instituttleder og kontorsjef redegjorde for planene for de gamle biblioteksarealene i DB. 

Det legges i hovedsak opp til bruk rettet mot eksterne aktører, og det blir lite rom for 

bruk av lokalene til interne arrangementer. Rådet uttrykte ønske om at man finner en 

løsning som tillater bruk av lokalene på tidspunkter de ellers vil stå ubrukt. 

l. NFRs hovedsøknadsfrist for i år 

Ikke noe å tilføye innkallingen. 

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

underenhet ved instituttet  

Instituttleder la frem forpliktelser instituttet har om videreføring av fagmiljøet ved 
PluriCourts avvikling. Noe av dette vanskeliggjøres ved at Freya Baetens har sagt opp 
sin stilling. Det ble også gitt uttrykk for at det ikke foreligger noen plan om å starte opp 
en forskergruppe om internasjonale domstoler. 
 
 

2. Diskusjonssaker 

 
a. Fellesarrangementer i 2022 inkl. instituttseminar og Castbergseminar 

Rådsmedlemmene uttrykte ønske for at det arrangeres tre fellesarrangementer i 2022. 

En sommerfest med kulturelt innslag i juni, Castbergseminar i tidlig september og et 

instituttseminar. Det ble også uttrykt ønske om å se på mulighetene for å legge 

instituttseminaret utenlands.  

 
b. Forskergruppereformen  

 
Instituttleder redegjorde for status i reformen så langt, og instituttets innspill i 
prosessen. 

 
 

c. Utlysning av faste førstestillinger ved IOR i 2022-2023 
 
Rådet diskuterte hvorvidt det var ønskelig å lyse ut 2 åpne stillinger nå, eller om man 

heller først skal lyse ut stillinger mer rettet mot spesifikke fagfelt i to omganger. For 

åpne stillingsutlysninger kan det bli en omfattende jobb for komiteen å gjennomgå 

søknadene, og derfor mer effektivt å lyse ut samlet. På den annen side vil en utlysning i 

to omganger dekke over flere kandidater som er interessert på ulike tidspunkt og slik gi 

et større søkergrunnlag. 

Det ble poengtert at selv om en lyser ut to stillinger samlet er det mulig å legge inn 

fagspesifikke kompetanseønsker i utlysningen, slik at det er mulig å prioritere 

kandidater innen dette feltet. 
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Rådet diskuterte hvilke fagområder det var størst behov for mer kapasitet, og flere 

rådsmedlemmer trakk fram forvaltningsrett. Det ble også påpekt at en bør se på hvor 

det er størst behov på valgfagene, f.eks. på utlendingsrett. 

 
d. Instituttets økonomi: presentasjon av regnskapet for 2021 og diskusjon om 

egnet format på regnskapsrapportering til rådet.  
 
Kontorsjef la frem Instituttets regnskap for 2021. For fremtidige rådsmøter ble det 

uttrykt ønske om at det ikke var behov for veldig detaljerte rapporter, men at det er fint 

å få driftsmidler delt opp i noen underkategorier slik at det er lettere å se hva slags 

aktiviteter midlene er brukt til. 

 

3. Eventuelt 
 

Ingen saker ble tatt opp til eventuelt. 
 


