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Referat fra IDF 17. februar 2017 

Til stede: Benedicte Rustad, Erling Hjelmeng, Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud), 

Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Christine Ødegaard Sten (Akademikerne), Frode 

Lyshaugen (NTL), Kari Hegerstrøm (Parat), Lars Botten og Eirik Haakstad (referent) 

Sak 1 Saker til fakultetsstyret 1. mars 2017 

Årsregnskap 2016 

Lars Botten presenterte årsregnskapet. Tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen hadde ikke 

spørsmål til dette. 

Kunngjøring av stilling som direktør ved SMR 

Erling Hjelmeng presenterte saken om kunngjøring av direktørstilling ved Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR). Hovedtrekkene her er senterrådet ved SMR og dekanatet har ulikt syn 

på om det skal rettsvitenskapelig fagbakgrunn i kunngjøringsteksten. Fakultetsstyret vil få fremlagt to 

alternative kunngjøringstekster til behandling 1. mars – et forslag fra SMRs senterråd og et forslag fra 

dekanatet. 

Kommentarene fra tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen dreide seg om to hovedpunkter: 

1. Ligger det noen tanker om omgjøring av SMR fra senter til institutt i saken? Dette ble 

avkreftet av dekanatet. Saken som presenteres for fakultetsstyret, handler kun om 

kompetansekravene i kunngjøringen av stilling som direktør for SMR. 

2. Hvorfor er det krav om rettsvitenskapelig fagbakgrunn for ny direktør når SMR er et 

tverrfaglig senter? Dekanatet mener at det er nødvendig å be om rettsvitenskapelig 

kompetanse når det er det de faktisk ønsker. Hvis fagbakgrunnen ikke presiseres i 

kunngjøringen, vil diskusjonen fortsette inn i vurderingen av søkerne og skape usikkerhet. 

Areal/nytt bygg  

Bystyret vedtok reguleringsplanen 1. februar. Fakultetet jobber nå med alternative innplasseringer i 

det nye bygget, og det vil også bli avholdt særmøter for å se på konkrete problemstillinger knyttet til 

og områder i bygget. 

Tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen var positive til den nye organiseringen i særgrupper, 

og presiserte viktigheten av å involvere dedikerte personer i prosessen. 

Fakultetet ble også roset for det omfattende arbeidet med å utrede alternative innplasseringer. 

Studiekvalitet:  

Fakultetet har hatt en prosess med universitetsledelsen om hvorvidt fakultetet har oppfylt 

forutsetningene i universitetsstyrets vedtak om redusert opptaksramme uten kutt i bevilgningene. 

Konklusjonen ble fakultetet har oppfylt forutsetningene, men at vi skal sende en rapport om tiltak 

som videreføres og hva som skal endres. 
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LiMU-rapporten «Juss og kjønn»  

Fakultetet jobber med å avklare hvordan rapporten skal håndteres og følges opp. LiMU (Likestillings- 

og mangfoldsutvalget) er saksforberedende organ, men behandlingen i instituttledermøtet blitt 

utsatt til 1. mars.  

Tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen poengterte at rapporten er utarbeidet for at 

fakultetet skal bli bedre, og at god informasjon og behandling er viktigere enn å forhaste oss i 

behandlingen av rapporten. 

Status årsplan 

Dette er en skriftlig orientering til styret og ble ikke presentert i møtet. 

Studiebarometeret 

Dette er en skriftlig orientering til styret og ble ikke presentert i møtet. 

 

Sak 2 UD-avtalen SMR 

Benedicte Rustad orienterte kort om det endelig er kommet et konkret avtaleutkast for perioden 

2017-2019. 

 

Sak 3 Bemanningsplan SMR 

Benedicte Rustad orienterte kort om behovet for revidering av bemanningsplanen for administrative 

stillinger ved SMR. 

 


