
 

DET JURIDISKE FAKULTET 

 

 
 

 

 

 

Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 
 

Saksnr: 3 b) 

Sakstype: Orienteringssak  

J.nr:  

Møtenr: 2/2010 

Møtedato: 29.04.2010 

Notatdato: 16.04.2010 

Saksbehandler: Herman Strøm  

 

Oppfølging av Nfr-evalueringen 
 

Viser til sak 4 til møte 1/2010 hvor styret ble presentert en fremdriftsplan for arbeidet med oppfølging av Nfr-

evalueringen av rettsvitenskapen i Norge. Det følgende har blitt gjennomført. 

 

I høringsbrev av 4. februar (se vedlegg) bad Nfr om tilbakemelding på disse punktene: 

• Gir rapportens vurderinger og anbefalinger et riktig bilde av dagens situasjon og.utfordringer? 

• Hvordan bør de sentrale anbefalingene følges opp? 

• Hvilke oppfølgingsoppgaver er et særlig ansvar for Forskningsrådet? 

• Hvilke planer har forskningsinstitusjonene med hensyn til oppfølging av evalueringen? 

• Dersom det nedsettes et nasjonalt utvalg, hvordan bør det settes sammen? En mulig modell er et utvalg på ca 

sju medlemmer, personer som innehar faglige lederstillinger ved sitt institutt eller sin institusjon, en 

postdoktorstipendiat og 1-2 utenlandske medlemmer. 

• Hvordan oppfattes gjennomføringen av evalueringen? Vi ber om konkrete kommentarer til 

mandatet og opplegget med tanke på justeringer for kommende fagevalueringer. 

 

Fakultetet oversendte sin høringsuttalelse 3. mars (se vedlegg). I tillegg sendte instituttene inn egne 

høringsuttalelser. 

 

I etterkant av denne høringsrunden inviterte Nfr til et høringsmøte den 16. mars (se vedlagt program og 

presentasjoner). Fra fakultetet møtte dekan, prodekan for forskning, instituttledere, samt forskningskonsulent.  

 

I tillegg til en generell diskusjon rundt miljøenes synspunkter på evalueringen og hvordan den bør følges opp, 

ble det på møtet presentert et forslag om å opprette et nasjonalt utvalg for oppfølging av evalueringen. 

 

Utvalget skal være organisert på følgende måte: 

- 2 personer fra Jur fak UiO (herav en fra samfunnsvitenskapelig fagmiljø) 

- 1 person fra Jur fak UiB 

- 1 person fra Jur fak UiT 

- 1 person fra FNI 

- 1 person fra Handelshøyskolen BI 

- 1 stipendiat fra ett av de Jur fak (overlates til fakultetene) 

 

Miljøene ble bedt om å sende inn forslag til representanter til utvalget, samt forslag til mandat. 25. mars 

oversendte fakultetet vårt forslag til mandat, samt forslag til representanter til utvalget. Som representant for 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, foreslås prodekan Inger-Johanne Sand. Som representant for et av 
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de samfunnsvitenskapelige miljø foreslås instituttleder Kristian Andenæs, Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi 

 

Utvalgets organisering og mandat vil  bli vedtatt i divisjonsstyret i Nfr i slutten av april. 

 

Som en oppfølging av fagevalueringen vil Nfr bevilge et ukjent beløp til et Institusjonsforankrede strategisk 

prosjekt – JUSISPII (se presentasjonen ”Veien videre”). Midlene skal lyses ut høsten 2010. 

 

Ellers vil Palle Bo Madsen og Lotta Westerhäll fra evalueringspanelet møte på fakultetskonferansen 

om Nfr-evalueringen 28. september. 
 

Vedlegg:  

Evaluering av rettsvitenskapelig forskning – Høring 4. februar 

Høringsuttalelse fra fakultetet 

Program for høringsmøte 16. mars 

Presentasjoner fra høringsmøte 16. mars 

Fakultetets forslag til mandat 

 

 


