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Instituttstrukturen ved Det juridiske fakultet

Det er et viktig spørsmål for fakultetet om instituttstrukturen ved fakultetet er optimal. De
overordnede hensyn bør være at de administrative enhetene har en størrelse som sikrer robuste
miljøer og reduserer sårbarhet i forhold til fravær eller avgang. I sin evaluering av juridisk
forskning peker Forskningsrådet på viktigheten av at fagmiljøer ikke er for små, og fremhever i den
forbindelse særlig Senter for europarett. I tillegg er det slik at mange av de administrative
oppgavene knyttet til administrasjon og rapportering er ganske uavhengig av størrelse, slik at
belastningen for små enheter er like stor som for større. Av denne grunn er store forskjeller i
størrelse enhetene mellom ikke hensiktsmessig.
I denne forbindelse ønsker fakultetet særlig å se på grensene mellom Institutt for privatrett og
Nordisk institutt for sjørett. Institutt for privatrett er i dag det største instituttet på fakultetet og
har en størrelse som kanskje overstiger det som er heldig i forhold til faglig enhet og muligheten for
en god personalledelse. Nordisk institutt for sjørett på sin side fremstår kanskje som på grensen av
kritisk masse, både når det gjelder administrative funksjoner og muligheten for faglig ledelse. Dette
gjelder også Senter for Europarett som administrativt er lagt inn under Nordisk institutt for sjørett.
Instituttene har lang tradisjon for både faglig og administrativt samarbeid, og det er mange felter
hvor det også er faglig overlapp mellom de to instituttene. Instituttene har i tillegg vært lokalisert i
samme bygg (DM) og i samme etasje, og i planene for tilbakeflytting til DM har det vært lagt til
grunn at begge instituttene skal ha tilhørighet i DM.
Fakultetet ønsker å vurdere nærmere mulighetene for en utbygging av Nordisk institutt for sjørett
til et institutt som omfatter transportrett, energirett og norsk og europeisk markedsrett. Dette vil gi
en faglig enhet som bygger videre på den eksisterende profilen ved instituttet. Det er mange miljøer
ved Institutt for privatrett som faglig sett vil kunne inngå i en slik organisatorisk enhet. Samtidig er
det mange miljøer og personer som til tross for at det arbeides med problemstillinger knyttet til
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transport-, energi- eller markedsrett likevel naturlig har en sterk tilknytning til den øvrige
privatretten.
Beslutning om oppbyggingen av et institutt som det nevnte vil reise spørsmål både om hvilke
fagmiljøer og personer som skal inngå, hensiktsmessig organisering av administrative funksjoner,
navnespørsmål og lokaliseringsspørsmål. I første omgang er det særlig viktig å avklare omfanget i
forhold til fagmiljøer og vitenskapelig personale. Organisering av administrative funksjoner og
eventuelle endringer i forhold til institutt-tilhørighet, vil best kunne avklares etter at det faglige
omfanget er fastlagt. Spørsmålet om lokalisering er det neppe hensiktsmessig å ta endelig stilling
til for fakultetets lokalisering over noe lengre sikt er endelig avklart, selv om fakultetsledelsen
selvsagt vil være åpen for mindre midlertidige løsninger.
Spørsmål om omorganisering er gjenstand for drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene.
Endelig beslutning vil bli truffet av fakultetsledelsen etter diskusjon i fakultetsstyret. Fakultetet ser
det som ønskelig med innspill fra instituttene i en tidlig fase av prosessen. Vi antar at det først og
fremst er de to instituttene og miljøene som blir direkte berørt som har interesse av å uttale seg.
Fakultetsledelsen ønsker at instituttene involverer de berørte og aktuelle fagmiljøene med sikte på
å komme med innspill til hvilke fag og personer som mest hensiktsmessig bør inngå i et slikt nytt
utvidet institutt som omfatter transportrett, energirett og norsk og europeisk markedsrett. Vi ber
om innspill fra instituttene sendes til Mari Theodorsen innen 1. november.
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