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Dekanvedtak - JF - Utlysninger av førstestillinger ved Det juridiske fakultet i 2019 
Fakultetsstyret har vedtatt at det for 2019 kan lyses to faste vitenskapelige stillinger finansiert av 
fakultetets basismidler.  

Instituttene, forskergruppene, PMR og PFF ble i dekannotat av 30. august 2018 invitert til å 
komme med innspill til fagområder for de nye faste stillingene, og saken ble diskutert på I-
ledermøtet 26. september.  

Dekannotat av 30. august, høringsuttalelsene og endelige prioriteringer 2019 følger dette vedtaket 
som vedlegg.  

Dekanvedtak:  

Dekanvedtaket bygger på de forutsetninger som ligger i notatet med Endelige prioriteringer 2019. I 
dette notatet kommer det fram at fakultetet har inngått samarbeidsavtaler om ekstern finansiering 
som gjør at fakultetet kan lyse ut inntil 4 førstestillinger i 2019. En stilling fullfinansieres over 
basismidler, mens 2 stillinger har fått ekstern finansiering i 5-10 år. Den fjerde stillingen vil kun 
lyses ut dersom ekstern finansiering faller på plass. 

Det skal lyses ut faste førstestillinger innen følgende områder i 2019:  

Én stilling innen fagfeltet energirett/klimarett under Akademia-avtalen for 2019-2023 ved 
Nordisk institutt for sjørett. Avtalen sikrer full finansiering av en førstestilling i 5 år (i tillegg til 
midlertidige stillinger fordelt over 5 år). Det ligger vanlig undervisningsplikt på MiR til stillingen, 
men fakultetet og institutt må komme tilbake til hvordan dette skal ordnes i tiden da stillingen er 
ekstern fullfinansiert.  

Én stilling i rettshistorie ved Institutt for offentlig rett. Stillingen i rettshistorie forutsetter 
juridisk kompetanse og til stillingen ligger det ordinær undervisningsplikt på MiR. Til stillingen 
ligger å ta medansvar for rettshistorisk undervisning, sensur, generell forskningsutvikling og 
formidling.  

Én stilling innen fagfeltet forsikringsrett ved Nordisk institutt for sjørett. Ekstern 
finansiering er gitt for 10 år. Til stillingen skal det ligge ordinær undervisningsplikt på MiR og et 
særskilt ansvar for de forsikringsrettslige valgfagene.  
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I tillegg arbeides det for å få på plass ekstern finansiering for én stilling i skatterett. Fakultetet 
vil utlyse en slik stilling så fremt det kommer på plass en tilfredsstillende ekstern finansiering. 
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