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Institutt for privatrett – etablert 1955 

• Ca. 65 ansatte (fordelt på DM og DA)

• Tre sentre:

• Senter for rettsinformatikk (SERI) med Avdeling for 

forvaltningsinformatikk (AFIN)

• Senter for Europarett (SEU)

• Oslo senter for kommersiell rett (OSKR)

• Tre forskergrupper med IFP som vertsinstitutt:

• Selskaper, markeder, samfunn og miljø

• Marked, innovasjon og konkurranse

• Arbeidsrett

• For tiden 9 forskningsprosjekter



Ansatte og økonomi

Økonomi

• Stabil og god økonomi med prosjekter som har gitt gode inntekter

• Har overført ca.8 mill. til fakultetet de siste 5 årene etter styrevedtak 19.10.15

• I 2020 stipulert inntekt fra bevilgninger ca. 44 mill. og nettobidrag ca. 4 mill. 

fra eksternfinansiering

• Forventet resultat 2020, ca. 2,5 mill. 

Ansatte

• 32 faste vit. ansatte (23 professorer, 7 førsteamanuenser, 2 lektorer)

• 10 stipendiater

• 3 postdoktor

• 3 professor II

• 8 administrativt ansatte

• 9 vitenskapelige assistenter

• I tillegg 8 vitale emeriti og andre tilknyttede pensjonister



Vi forsker på (i alfabetisk rekkefølge)

• Arbeidsrett

• Erstatningsrett

• Familie- og arverett

• Immaterialrett

• Internasjonal privatrett

• Konkurranserett

• Kontraktsrett

• Rettsinformatikk og eForvaltning

• Rettsøkonomi

• Selskapsrett

• Tingsrett

• Tredjemannsvern



Instituttets forskningsstrategi

• Institutt for privatrett skal være den ledende 

forskningsinstitusjonen på privatrettens område i 

Norden. Instituttet skal sammen med Nordisk institutt 

for sjørett dekke alle privatrettslige fagdisipliner.

• Instituttets forskere skal være ledende fagpersoner

• Institutt for privatrett vil fortsette og intensivere 

satsning på forskningssamarbeid med andre 

forskningsinstitusjoner både på nasjonalt, nordisk og 

internasjonalt plan.



Forskningsprosjekter

Vulnerability in the Robot Society (VIROS) 2019-2023 (Lee Bygrave)

Budsjett: 26,3 mill (fordelt på IFP og IFI) Finansiering: NFR (IKTPLUSS) og UiO Oslo

Futuring Nordics 2019-2021 (Jukka Mähönen)

Budsjett: 9,4 mill Finansiering: UiO; UiO:Nordic (4,45 mill), Juridisk fakultet, IFP og IFI 

Arbeidsrettslig fagutvikling (ARFA II) 2018 – 2027 (Johann Mulder) 

Budsjett: 40,3 mill Finansiering: Egen bevilgning i Statsbudsjettet og Juridisk fakultet

Judges under Stress 2018-2022 (Hans Petter Graver)

Budsjett: 19,7 mill Finansiering: NFR (Fripro/Toppforsk), Juridisk fakultet og IFP

Digitalisering av bygningsretten 2018-2020 (Dag Wiese Schartum)

Budsjett: 3,5 mill Finansiering: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Governance of Health Data in Cyberspace 2017-2021 (Lee Bygrave)

Budsjett: 2,3 mill Finansiering: NordForsk (via University of Oxford)

Regulation Smart Mobility (Regsmart) 2018-2021 (Dag Wiese Schartum)

Budsjett: 1 mill Finansiering: NFR via Transportøkonomisk institutt



Forskningsprosjekter fortsetter

Security in Internet Governance and Networks: Analysning the Law 2016 –

2020 (Lee Bygrave)

Budsjett: 17,3 mill Finansiering: NFR, UNINETT Norid AS og Institutt for privatrett

The Portrait of a Judge - a multi-dimensional model of competencies to be 

measured during the procedures of selection, evaluation and promotion of

judges. 2020-(Mads Andenæs med Mykolas Romeris University som koordinator)

Budsjett: Ca 2,2 mill Finansiering: EØS-prosjekt

I tillegg er vi i avslutningsfasen rapporteringsfasen for det store EU-

prosjektet SMART(Sustainable Market Actors for Responsible Trade)

6 søknader inne til NFR

2 SFF-søknader under arbeid (Beate Sjåfjell og Hans Petter Graver)


