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Institutt for offentlig rett – en sentral og 

faglig tung del av Det juridiske fakultet 

• Etablert 1957 og største institutt ved JurFak

• Ca. 90 personer, hvorav 35 fast vit. ansatte

• I front på likestilling: Kvinneandelen blant 

vit.ansatte i førstestillinger var i 2016 oppe i 50% 

(p.t. er 16 av 35 kvinner, 47%)

• En bred fagportefølje. Deltar i de fleste av 

fakultetets forskergrupper.

• Senter for fremragende Forskning: PluriCourts

• Samarbeider bredt, nasjonalt og internasjonalt 

• (På engelsk:Department of Public and International Law) 
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Nøkkeltall – ansatte per 1.6.2020

• 30 professorer, hvorav 13 kvinner

• 5 førsteamanuenser (3 kvinner)

• 3 prof. II /førsteam. II (2 kvinner) 

• 2 forskere (1 kvinne) 

• 10 emeriti (1 kvinne)

• Rekruttering: 13 av 20 stipendiater er kvinner, 

5 av 7 postdocer, 6 av 9 vitasser

• 7 adm.årsverk (2 ved vårt SFF, PluriCourts)

• Mange gjester, timelønnede, m.v. 



Lokaler: 

Domus Juridica

7.et

Domus Bibliotheca 

Deler av 1.et, hele 2. og 

3.et

3



Fagområder: Sentrale juridiske fag, internasjonale 

fag, tverrfaglighet i rettsvitenskapen, nye fagområder. 

• Statsforfatningsrett, forvaltningsrett, folkerett, 

EU-rett*, rettskildelære

• Strafferett, straffeprosess, sivilprosess 

• Menneskerettigheter*, kvinnerett, barnerett  

• Miljørett, velferdsrett, helserett, skatterett 

• Rettshistorie, rettsfilosofi, rettssosiologi*, etikk 

• Mange tilknyttete valgemner (flere på engelsk)

• Lovgivningslære og klarspråk

• CELL og utvikling av fagpedagogikken  
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Undervisning

• IOR har særlig ansvar for 

– 2. og 4. studieår, 

– mange valgemner på 5. studieår av profesjonsstudiet i jus, 

– en egen int. mastergrad i Public International Law (PIL) 

• Forholdstall lærer-student er en utfordring for hele 
fakultetet, også IOR

• IOR tar et stort ansvar for lærebokproduksjon 

• Deltar i undervisning på Ph.d.-programmet.

• Klarspråkprosjektet bidrar med skrivetrening. 

• IOR bidrar sterkt i CELL og nye undervisningsformer
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Forskning: internt organisert og samarbeid utad

• Senter for fremragende forskning,PluriCourts, 2013-23,

• IOR har ansvar for 6 av fakultetets 16 forskergrupper,
men deltar i de fleste, (på tvers av instituttene),

• 8 NFR finansierte prosjekter, inkl RIPPLES/22.juli, 
BigMed, PrisonHealth, Evidently Rape, (samarbeid m andre)

• Klarspråkprosjektet, finansiert av KMD, (m UiB, UiT)

• UiO: Norden prosjekter:  -Offentlighet og ytringsfrihet, -
Nordic Branding, - Sivilsamfunnet i Norden,  

• Deltar også i: UiO:Lifescience, - UiO: Energi,  

• Deltar i nye juss og teknologi initiativer, 

• Omfattende tverrfaglig og internasjonalt samarbeid
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Viktige konkrete trender i forskningen: 

• Bedre tilrettelegging for nye NFR / ERC søknader

• Ansvar for en SFF, og har flere nye søkere

• Omfattende internasjonalt samarbeid og deltakelse

• Økende publisering på engelsk

• Flere initiativer for juss og teknologi forskning, på 

algoritmer, kunstig intelligens, bioteknologi, helse,

• Systematisk samarbeid på tvers av instituttene, 

• Mer tverrfaglig samarbeid ved UiO

• Interne stipendiater: - på sentrale juridiske tema 

• Nye nærings- og offentlig sektor stipendiater /NFR
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Forskningstunge: 
• På det høyeste 5 publikasjonspoeng per førstestilling i 

2013. Jevnt høy publisering.

• Flere æresdoktorater, medlemmer i DNVA, m.m. 

• Høy aktivitet: 100-200 fagseminarer hvert år

• Organisert flere internasjonale konferanser de siste år: 
i konstitusjonell rett, internasjonal rett, miljørett mv 

• Tar initiativer til nye fagområder og –satsninger i juss 
og teknologi, miljø, klima, barnerett, helserett, 
diskrimineringsrett, internasjonale domstoler, velferd, 
transnasjonal regulering og legitimitet mv   

• 2 nye miljøer ønsker å søke SFF, - 2 i en neste runde, 
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IOR-ansvar for Jur-fak forskergrupper 2017-2021

• Konstitusjon og Rettigheter,  

• Konstitusjonelle (nordiske og komparative) studier

• Rett, samfunn og historisk endring

• Rett, økonomi og forvaltning (RØF), 

• Tvisteløsning

• Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI)

• IORs ansatte er også tungt inne i forskergruppene: 

• Straff,  Naturressursrett, Folkerett og internasjonal styring, 

Menneskerettigheter, Juss og samfunnsvitenskap*

• Og i nye satsninger om juss og teknologi 
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Internasjonalisering: en rivende utvikling:

• 2020: 7 av 35 faste har utenlandsk bakgrunn 

(svensk, finsk, tysk, argentinsk-amerikansk, 

australsk, belgisk)

• Postdoc: 5 av 7. 

• Stipendiater: 5 av 20.

• Avhandlinger 2017: 5 av 7 på engelsk, 

• Publikasjoner: 40-60% på engelsk, 

• Første internasjonale doktorgradsprogram ved 

UiO (EDOLAD) er basert i IOR-miljø

• Arbeidsspråket ved PluriCourts er engelsk
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Formidling og andre samfunnsbidrag

• UiOs formidlingspris i 2014 (Dag Michalsen)

• UiOs undervisningspris 2019 (Malcolm Langford)

• Stor mediepågang: nesten alle fast ansatte gir en 
rekke intervjuer hvert år. Mange bidrar med 
kronikker/artikler/foredrag o.l. om aktuelle saker

• NOU-arbeid: viktig del av samfunnsoppdraget

• Folkerettsmiljøet drifter en unik Treaty Database; 
den er gratis og brukes mye internasjonalt

• Våre ansatte har mange ansvarsfulle verv, bl.a. 
konstitusjoner i Høyesterett, leder for FNs 
barnekomite, og gir råd til myndighetene, 11



Aktuelle utfordringer: 

1. Rekruttering av toppkompetanse til vit. stillinger. 

2. Kombinere nasjonal og internasjonal kompetanse. 

3. En mer aktiv internasjonal forskningsdeltakelse.  

4. Undervisning: For få lærere i forhold til studenter.

5. Stort behov for vår kompetanse – i forskning, 
undervisning, formidling – for få stillinger. 

6. Utvikling av nye fagområder: - juss og teknologi, 
miljø, klima, diskriminering, internasjonalt samarbeid

7. Klarspråkprosjekt: - IOR i spissen for et nasjonalt løft. 

8. Bidrag til CELL og utvikling av rettsstudiet. 

9. Utvikle økt tverrfaglighet i rettsvitenskapen.  12


