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Dekanvedtak - JF - 2019/27 - fornyet Senter for europarett 
1.  

I løpet av 2019 har det vært ført en rekke samtaler mellom fagmiljøet ved Senter for europarett, 
lederne ved de tre instituttene Nordisk institutt for sjørett, Institutt for privatrett og Institutt for 
offentlig rett og fakultetet ved dekanen. Etter uttrykkelig ønske fra fagmiljøet, og i samforstand 
med berørte institutter og fakultet, er det nå enighet om å etablere et fornyet Senter for europarett.   

Senter for europarett er et fakultetssenter hvis formål er å forvalte og utvikle kunnskap i europeisk 
rett i samarbeid med resten av fakultetet. Senter for europarett skal være forankret i de tre 
instituttene NIFS, IOR og IfP.  

Senteret skal utad innta en selvstendig stilling.  

2.  

Senter for Europarett skal ha en faglig leder uten personalansvar. Faglig leder avgjør fordeling av 
interne lederoppgaver ved senteret.  

Senteret skal ha et råd bestående av dets leder, ledere for NIFS, IfP og IOR, en ekstern 
representant og en fra senterets øvrige medlemmer. Rådet møter minst to ganger i året.  

Senteret skal fra dags dato ha et formelt definert samarbeid med Forskergruppen for marked, 
innovasjon og konkurranse, men de ansees som to ulike enheter. Samarbeidet gjelder for en 
periode på inntil fire år da spørsmålet på nytt skal avgjøres av fakultetet. I denne perioden skal 
Senteret og Forskergruppen ha felles leder.  

Senterets vertsinstitutt skal være det instituttet som senterlederen er ansatt ved. I den første 
fireårsperioden vil dette være IfP.   

Alle tilhørende ved senteret er ansatt ved ett av fakultetets fem institutter. De beholder sin 
nåværende institutt-tilknytning. Etter søknad til dekanen, kan de endre institutt-tilknytning. 
Vitenskapelige assistenter er ansatt ved det institutt som prosjekt- eller basisbevilgningen til 
stillingen kommer fra. Hjemmeinstituttet står for personaloppfølging av medlemmene. Senteret 
anses som forskergruppe etter fakultetets regler om dette så langt det passer.  

Senterets medlemmer skal i størst mulig grad samlokaliseres. Inntil videre skal samlokaliseringen 
så langt som mulig skje med Forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse. Senteret skal 
selv disponere lokalene i sine nåværende lokaler – underetasjen (herunder også det nåværende 
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biblioteket) som NIFS stiller til rådighet. Senteret kan også disponere nærmere bestemte kontorer i 
3 etg. DMØ, forutsatt at det er behov for kontorene for senterformål og at hensynet til IfPs behov 
for kontorplasser ellers er tilstrekkelig ivaretatt. 

Senteret får tilsvarende administrativ støtte etter reglene om forskergrupper. Enkeltforskerne 
forholder seg til sitt hjemmeinstitutt for administrativ støtte, og forskningsadministrativ støtte til 
egne prosjekter og prosjekter de leder eller er ansvarlige for. 

De tre i-ledere for NIFS, IOR og IFP avgjør fortløpende i samråd med senterets leder spørsmål om 
tilordning av eksterne prosjekters overhead innenfor fakultetets regelverk.  

Senteret skal ha nettsider på nivå 3 i UiOs struktur, på linje med instituttene med tilhørende 
fasiliteter (brevpapir, visittkort o.l.). 
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