Protokoll fra møte 2/2012 i Fakultetsstyret
Mandag 23. april, 09:00 – 12:00, Kollegierommet
Til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Kirsten
Sandberg, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Rolf Einar Fife, Tobias Judin, Hedda Heier, Hanna Faksvåg, Marit
Halvorsen
Forfall: Irina Fodchenko, Synnøve Ugelvik, Olav Haugen Moen, Per Arne Krumsvik, Kristin Steen Slåttå,
Per Jørgen Ystehede
Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, og Vicky Ackx (referent)

Vedtakssaker
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2012
Vedtak:
Protokollen fra møte 13.02.2012 godkjennes.
(Enstemmig vedtatt)

Sak 2 Presentasjon av SMR
Nils Butenschøn, direktør ved SMR, ga en presentasjon av SMR og informasjon om utskillelsen av
Nasjonal Institusjon (NI) .

Sak 3 Strategi diskusjon
De eksterne medlemmene og studentene støttet fokusområdene samlokalisering,
internasjonalisering og bedre utnyttelse av interne undervisningsressurser. I tillegg hadde de innspill
til følgende prioriteringsområder:






Samlokalisering av fakultetet. Samle studentene og studentforeningene i ett lokale vil gi
bedre studentmiljø. Det er viktig å fokusere på arbeidsmiljø og lokaler for studenter også før
de nye lokalene kommer.
Internasjonalisering gjennom større vektlegging av språkkunnskaper (i undervisningen,
studentene bør skrive engelsk og publisering på engelsk), økt fokus på internasjonale
rettskilder (via undervisning) og mer spredning på utvekslingsavtalene.
Optimalisering av utdanningen med større satsning på praktiske ferdigheter og juridisk
metode: forhandlingssituasjoner, normskapende evner, formidlingskunnskaper muntlig og
skriftlig, viktig å lære studentene å skrive for ikke-jurister
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Eksterne lærere og sensorer bør verdsettes og integreres ved fakultetet, f.eks ved et
nyhetsbrev og mer informasjon
Det bør utarbeides overordnede retningslinjer for læringskrav
Spesielt de nye studentene trenger oppfølging slik at de får gode studiemetoder og blir
integrert i studentmiljøet
Fakultetet bør synliggjøre behovet for gode jurister i forvaltningen
Fakultetet bør synliggjøre juristers rolle i innovasjonsprosesser
Det som nedprioriteres bør komme tydelig frem

På bakgrunn av behandlingen i styremøtet og innspillene som har kommet, lages det et dokument
om hva fakultetet bør arbeide videre med i den kommende perioden som legges frem for styret i juni.

Sak 4 Rekruttering til vitenskapelige faste stillinger
Vedtak:
Det opprettes fire nye faste førsteamanuensisstillinger i perioden 2012 – 2016 innenfor fagområdene
konflikthåndtering/mekling, energirett, arbeidsrett og erstatningsrett.
(Enstemmig vedtatt)

Sak 5 Endring i IORs instituttreglement
Vedtaksforslag:
Endring i IORs instituttregelement godkjennes.
(Enstemmig vedtatt)

Orienteringssaker
Sak 6 Muntlig orientering: Status ny studieordning
Saken utsettes til neste møte.

Sak 7 Muntlig orientering: Midlertidige ansettelser
Benedicte Rustad redegjorde for arbeidet med å redusere antall midlertidig ansatte ved
fakultet. UiO har som mål å redusere midlertidighet og har beskrevet tiltak for å oppnå
målet. Fakultetet har i tråd med dette kartlagt bruk av midlertidige stillinger på fakultetet og
foreslått aktuelle tiltak.
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Sak 8 Skriftlige orienteringssaker
8a) Orientering fra presentasjon på SMR styre 12/04/2012
8b) Status IHR-prosjektene ved fakultetet
8c) Innmelding av studietilbud for studieåret 2013 / 2014 og langsiktig plan for utvikling av
studietilbudet
8d) Endring av rettsstudier i Norge
Styret har fått skriftlig orientering av overnevnte saker.

Sak 9 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 15. februar 2012 at:
a)Kate Martin og Anette Bringedal Houge tilsettes som stipendiat ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi. Dersom noen takker nei går tilbudet videre til Rune Ellefsen.
b) Henrik Bjørnebye tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis innen fagområde energirett ved
Nordisk institutt for sjørett.
c) Trond Welstad tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat ved Institutt for kriminologi og
rettsosiologi.
d) Kirsten Ketcher tilsettes i fast stilling som professor II ved Institutt for offentlig rett.
e) Morten Bergsmo tilsettes i 10 % stilling som forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter i
perioden 01.01.12-31.12.12.
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. mars 2012 at:
Herman Bruserud og Bernard Johann Mulder tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis ved
Institutt for privatrett. Dersom noen takker nei til tilbud om stilling går tilbudet videre til de neste
innstilte.
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. mars 2012 at:
Vibe Ulfbeck tilsettes for en ny femårsperiode som professor II ved Nordisk institutt for sjørett.

Sak 10 Fullmaktssaker
(ingen)
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Sak 11 Eventuelt
En sak ble tatt opp under eventuelt. Tilgang til elektroniske sakspapirene. Tilgang til elektronisk
versjon av sakspapirene må ordnes slik at også eksterne medlemmene i styre får tilgang, også i tilfelle
saken har en lesebegrensning.

Det juridiske fakultet 24. april 2012
Hans Petter Graver,
Dekan

Benedicte Rustad,
Fakultetsdirektør
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