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Sammendrag 

Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010.  
 

Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede mål. Det gis en kort beskrivelse 
av fakultetets hovedmål, målindikatorer, risiko og delmål knyttet til hovedmålet. Deretter beskrives 
tiltak for å nå målet. Årsplanen beskriver tiltak utover normal drift for å nå strategiske mål. 
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Mål og prioriteringer 2010 

 
 
I årsplanen for 2009 var følgende viktige områder prioritert:  

 å utvikle ett ledende internasjonalt forskningsmiljø  

 arbeidet med NFR-evaluering av juridisk forskning 

 videreutvikling av studietilbudet innen master i rettsvitenskap 

 vurdering av hvordan vi bør bygge ut vårt etter- og videreutdanningstilbud 

 utvikling av de administrative tjenester - jf UiOs målsetning i forrige avsnitt 
 

Flere av de ovenevnte prioriteringer strekker seg over flere år, og vil derfor stå sentralt også i 2010. 
 
I 2010 vil følgende områder prioriteres: 

 Forskning:  
o videreutvikle flere forskningsmiljøer til et høyt internasjonalt nivå 
o oppfølging av NFR-evalueringen 
o forbedring av forskerutdanningen 

 Utdanning: 
o Videreutvikling av rettsstudiet for å bedre studiekvaliteten 

 Rammebetingelser: 
o Bedre økonomistyringen 
o Styrke budsjettsituasjonen 

 Lærings- og arbeidsmiljø: 
o Hensiktsmessige arealer på kort og lang sikt for å oppnå gode studie- og arbeidsforhold 
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Forskning  

Hovedmål  

UiOs hovedmål:  UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy 
internasjonal standard 

 
Fakultetets hovedmål:   

o Videreutvikle flere forskningsmiljøer til et høyt internasjonalt nivå 
o Oppfølging av NFR-evalueringen 
o Forbedring av forskerutdanningen  

 
Målindikatorer 

 Måltall 2010 Måltall 2009 Resultat 2008 

Antall publikasjonspoeng pr 
vitenskapelig tilsatt 

2,1 2,0 2,0 

Antall doktorgrader pr 
vitenskapelig tilsatt** 

0,19 0,26 0,19 

NFR-tildeling pr vitenskapelig 
tilsatt* 

195 189 160 

EU-tildeling pr vitenskapelig 
tilsatt* 

1 0 4 

*tall i 1000 kr 
** måltall basert på antall vitenskapelig tilsatte, faktisk resultat forventes å bli 0,20 i 2009 

 

Risikoelementer: 

Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Utfordring å rekruttere gode kandidater til  
faste stillinger og stipendiater.  

Middels Middels 

          
 

Fakultetets delmål 1 

Videreutvikle flere forskningsmiljøer til et høyt internasjonalt nivå  
 
 
Tiltak for å nå delmålet: 

Tiltak:       

Beskrivelse 
Bruke utlysning av SFF som et virkemiddel til å stimulere forskningsmiljøene 

Styrke internasjonalt forskningssamarbeid 
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Fakultetets delmål 2 

Oppfølging av NFR-evalueringen 
 

Tiltak for å nå delmålet: 

Tiltak: 

Beskrivelse 
Evaluere forskergruppene  

Engasjere fagmiljøene i diskusjon i tilknytning til NFR-evalueringen 

 

 

Fakultetets delmål 3 

Forbedring av forskerutdanningen 

Tiltak: 

Gjennomgang av programplanen 

Gjennomgang av stipendiatenes arbeidssituasjon  
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Utdanning 

 

Hovedmål 

UiOs hovedmål:  UiO skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå 
og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling – både som 
fagpersoner og samfunnsborgere. 

 
Fakultetets hovedmål: Fakultetet skal utdanne de mest attraktive kandidatene innenfor sine 

fagfelt  
 
Målindikatorer 

 Måltall 2010 Måltall 2009 Resultat 2008 

Studiepoeng pr student 42,2 41,5 41,5 

 
 

Risikoelementer:       

Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Utfordring å rekruttere gode kandidater til  
faste stillinger og stipendiater.  

Middels Stor 

Tilgjengelige undervisningsktimer fra fast 
tilsatte - for å gjennomføre tiltak med 
basisgrupper kreves det at ca en tredjedel 
av undervisningsplikten til fast tilsatte 
brukes på basisgrupper.  

Høy Stor 

 

 

Fakultetets delmål 1 

Videreutvikling av rettsstudiet  
 

Tiltak:      

Beskrivelse 

Fortsette arbeidet med forbedring/endring av studieordning for rettsstudiet, jfr vedlagt 
gjennomføringsplan 

Bedre studiekvaliteten gjennom innføring av basisgrupper i rettsstudiet for flere av avdelingene og 
oppmuntring til studentenes egeninnsats 
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Fakultetets delmål 2 

Videreutvikling av det engelskspråklige studietilbudet 
 

Tiltak: 
Bedre utnyttelse av det engelskspråklige studietilbudet i rettsstudiet 
 

Arbeide videre med innretningen av de internasjonale mastergrader 
 

 
 

 



Årsplan 2010 Det juridiske fakultet      27.11.09 

 

Side 7 
 

Rammebetingelser 
 

Hovedmål 

UiOs hovedmål 
Medarbeiderne: UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer 

kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som 
arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og 
medbestemmelse. 

Organisasjonen:  UiO skal være en utviklings- og handlingsdyktig organisasjon, som aktivt søker 
impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og 
studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner. 

Økonomien: UiO skal ha et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å realisere egne faglige 
ambisjoner, og bruke de midler universitetet selv disponerer målrettet og 
effektivt.         

   
 

Fakultetets hovedmål  
Vi skal være en organisasjon som er rustet til å håndtere morgendagens utfordringer. Dette 
innebærer evne og vilje til å gjøre faglige prioriteringer og foreta endringer i virksomheten. 
 

Risikoelementer:        

Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Utfordring å rekruttere gode kandidater til 
faste stillinger og stipendiater 

Middels Stor 

 

Fakultetets delmål 1 

Bedre økonomistyringen 
 

Tiltak: 

Beskrivelse     

Iverksettelse av sentralisert økonomifunksjon fra januar 2010 

Bedre styringsinformasjon og grunnlagsdata 

 

 

 

 

 

 



Årsplan 2010 Det juridiske fakultet      27.11.09 

 

Side 8 
 

Fakultetets delmål 2 

Styrke budsjettsituasjonen 
 

Tiltak: 

Beskrivelse     

Oppnå balanse i langtidsbudsjettet i 2014 

 
 

Fakultetets delmål 3 

Ha en effektiv og profesjonell forvaltning og sikre etterlevelse av lovpålagte krav 
 

Tiltak: 

Beskrivelse     

Utnyttelse av nye administrative systemer 
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Lærings- og arbeidsmiljø: 

 

UiOs hovedmål 

UiO vil forsterke innsatsen på alle felt som berører arbeidsmiljø og læringsmiljø med utgangspunkt i en 
forståelse av at dette er gode mål i seg selv, samtidig som de er kritiske suksessfaktorer for både 
forskning, formidling og undervisning.  
UiOs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige ambisjonsnivået for 
forskning, utdanning og formidling og sikre ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der 
trivsel, estetisk kvalitet og moderne HMS-krav er ivaretatt.                                                                              

 

Fakultetets hovedmål 
Hensiktsmessige arealer på kort og lang sikt. for å oppnå gode studie- og arbeidsforhold 

 

Fakultetets delmål 1  

Arbeide for bedre lokaler for fakultetet 

 

Tiltak (ikke prioritert rekkefølge) 

Finne hensiktsmessige lokaler for fakultetsadministrasjonen 

Bedre inneklima og miljø i lokalene fakultetet disponerer 

Arbeide for at fakultetets enheter kan samles rundt Tullinløkka 

Bedre undervisningslokaler på kort og lang sikt 

Tiltak for å bedre det fysiske arbeidsmiljø i bygninger som fakultetet disponerer 

 

 

Fakultetets delmål 2 

Videreutvikle og opprettholde et godt arbeidsmiljø ved fakultetet 
 

Tiltak 

Øke bevisstheten og kompetansen hos ledere på alle nivåer 

Støtte arbeidsmiljøfremmende tiltak  
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Årsbudsjett 2010 

Endringer i forhold til fjoråret 

I rammen for basisvirksomheten i 2010 inngår et generelt kutt på ca 3,5 mill kr i forhold til 2009. 
Imidlertid er det lagt inn midler til nye studieplasser og nye midlertidige midler til økt studiekvalitet. 
Totalt gir det en økning i rammen på 1,4% ca 2,6 mill kr. Kostnadsnivået fra 2009 videreføres i hovedsak, 
men tilsettingsplanen for vitenskapelige stillinger for perioden 2009-2015 er utvidet med 2 nye stillinger 
for å møte kravet om økt studiekvalitet. I tillegg økes tilsettingstakten for stipendiatstillinger for å 
oppfylle måltallet. Effekten av dette er at resultatet endres fra et overskudd i 2009 og 2010 til 
underskudd i etterfølgende år. 
Omfanget av eksternt finansierte prosjekter forventes videreført på omtrent samme nivå som i 2009. 
 
Forutsetninger 
Universitetsstyrets vedtak 25.11.08 om redusert studenttall uten inntektstap gir oss økonomisk grunnlag 
for å bedre studiekvaliteten i løpet av den kommende 6-årsperioden. Fakultetet gjennomførte store 
budsjettkutt fra 2007 til 2008, og til en viss grad har disse fått full effekt først fra 2009.  Dette sammen 
med tilsettingsstopp i faste stillinger har gitt større innsparinger enn forventet, jfr omtalen i egen sak om 
regnskap 2009.  

 
For å møte kravet om bedret studiekvalitet er det nå derfor nødvendig å øke tilsettingstakten, både for 
faste stillinger og stipendiatstillinger. Det arbeides derfor med å forsere gjeldende utlysningsplan for 
faste stillinger med 3 stillinger i 2010 og 1 i 2011, jfr omtale i egen orienteringssak. Når det gjelder 
stipendiatstillinger må det tilsettes 10 nye i 2010 dersom måltallet skal oppfylles. 

Budsjettoversikt 

Tall i 1000 kr 

Post Prognose 2009 per 01.10.09 Budsjett 2010 

Basisvirksomheten   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -1906 -3914 

     Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak)   

Sum årlig inntekt (isolert) 213827 222071 

Sum årlig kostnad (isolert) 212696 220062 

Eksternt finansierte prosjekter   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -11162 -18075 

Sum årlig inntekt (isolert) 99928 100512 

Sum årlig kostnad (isolert) 93799 93599 

Totalt   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -13068 -21989 

Sum årlig inntekt (isolert) 313755 322583 

Sum årlig kostnad (isolert) 306495 313661 

   

 


