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Regnskap pr 30.4.2010 

Regnskapet for 1. tertial 2010 legges med dette frem for styret. Saken består av tallrapport 

med tilhørende kommentarer for basisregnskapet, og tilsvarende for fakultetets eksternt 

finansierte prosjekter . Ledelsesrapporten utarbeidet for UiO inngår også som del av saken. 
 

Hovedpunktene i regnskapet 

Basisregnskapet for 1. tertial 2010 viser et overskudd på 3,4 millioner kroner for perioden 

isolert, noe som er 1,4 millioner lavere enn budsjettert. Fra tidligere år trekker fakultetet med 

seg et overskudd på 2,4 millioner. Samlet overskudd pr 30.4.2010 utgjør dermed 5,8 

millioner kroner. Fakultetets basisregnskap vurderes som tilfredsstillende, med middels til 

lav risiko. 

 

Likviditeten i fakultetets eksternt finansierte prosjekter er stabilt god. Noen prosjekter er i 

perioden gjort opp med overskudd, og godskrevet basisregnskapet. Fakultetet har tre 

prosjekter som på avslutningstidspunktet hver kan medføre et underskudd på mer enn 0,1 

millioner kroner. Samlet vurderes imidlertid den kjente økonomiske risikoen i fakultetets 

portefølje av eksternt finansierte prosjekter som moderat. 

 

I tillegg har Utenriksdepartementet signalisert at de fra 2011 ikke lenger vil dekke kostnader 

utover den opprinnelige ”UD-avtalen”. Samlet virkning av dette er foreløpig uklar. 

 

For øvrig vises det til kommentarer og risikovurdering i de vedlagte rapportene. 

 

 
Vedlegg 

1. Regnskapsrapport 

2. Ledelseskommentar 

 

 



  

IB Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Faktisk Status Budsjett Faktisk Avvik Status UB

Juridisk fakultet (2 352)      (73 785)   (73 018)   (767)      (216 892)        51 809   51 644   165     161 979         17 038   18 522   (1 484)  52 600           (613)      (4 938)   (3 465)    (1 473)    Sum JF (5 817)       

 1,0 % 33,7 % 0,3 % 31,9 % -8,7 % 35,2 % 29,8 %  

Årsandel 33,3 %

Fak.adm (691)         (24 906)   (25 744)   838       85 024           13 431   12 820   611     56 289           8 522     10 338   (1 816)  25 530           (46)        (2 953)   (2 632)    (321)       Fak.adm (3 323)       

 -3,4 % -30,3 % 4,5 % 22,8 % -21,3 % 40,5 % 10,9 %   

IKRS 605          (7 120)     (6 587)     (533)      (17 518)          5 327     4 953     374     14 060           898        989        (91)       2 745             (142)      (895)      (787)       (108)       IKRS (182)          

 7,5 % 37,6 % 7,0 % 35,2 % -10,1 % 36,0 % 12,1 %

IFP 246          (15 444)   (16 078)   634       (43 640)          12 875   14 059   (1 184) 36 220           2 154     2 121     33         6 903             -        (415)      102        (517)       IFP 348           

 -4,1 % 36,8 % -9,2 % 38,8 % 1,5 % 30,7 % 124,6 %

NIFS (189)         (5 273)     (5 215)     (58)        14 897           3 667     4 170     (503)    10 475           1 195     1 182     13         3 603             (49)        (411)      88          (499)       NIFS (101)          

 1,1 % -35,0 % -13,7 % 39,8 % 1,1 % 32,8 % 121,4 %

IOR (907)         (14 878)   (13 737)   (1 141)   (40 722)          12 116   11 996   120     33 907           2 312     2 307     5           7 740             (18)        (450)      548        (998)       IOR (359)          

7,7 % 33,7 % 1,0 % 35,4 % 0,2 % 29,8 % 221,8 %  

SMR (1 415)      (6 163)     (5 656)     (507)      (17 171)          4 391     3 643     748     12 459           1 955     1 583     372       6 375             (356)       183       (786)       969        SMR (2 201)       

 8,2 % 32,9 % 17,0 % 29,2 % 19,0 % 24,8 % 529,5 % Sum UB

Avviksfokuserte kommentarer til BASIS-regnskapet:  

Forklaringen på de enkelte avvikene er lagt inn for hver underliggende enhet nedenfor. Akkumulert overskudd (inkludert overskudd fra tidligere år) utgjorde 5,8 millioner kroner ved periodeslutt. Resultatprognosen pr 31.12.2010: +5,1 millioner kroner.
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Konklusjon: Det juridiske fakultet har en tilfredsstillende basisøkonomi, med middels til lav risiko. Vi er ikke kjent med noen vesentlige risikoelement i basisøkonomien. Årsprognosen heves fra +4,6 millioner kroner til +5,1 millioner.

IOR: Avegningen for vitenskaplig ansatte fremkommmer som en mindreinntekt i regnskapet, samtidig som det mangler et frikjøp på omlag 0,5 millioner kroner (kostnadsreduksjon basis, kostnad prosjekt). Øvrige avvik i forhold til budsjett er små.

Instituttet får overført 0,4 millioner fra fak.adm som følge av feilavregning for 2009. Instituttets basisøkonomi har imidlertid en tilsvarende "gjeld" til prosjektene. Prognosen for 2010 holdes derfor på dagens nivå, dvs +0,3 millioner. 

SMR: Avviket på inntektssiden skyldes i hovedsak avvik på prosjektene og deres innvirkning på basisøkonomien. Dette er en midlertidg effekt, jfr kommentaren til EFP på neste side. SV fakultetet har feilbetalt en internhandelfaktura (890.000 kroner

istendenfor 89.000), noe som forklarer den positive personalkostnadsutviklingen. Øvrige avvik er positive. SMR er ikke berørt av feilavregningen for 2009. Senterets økonomi tilsier en årsprognose på +1,5 millioner kroner.

 Merforbruk, 

underskudd 

 Merforbruk, 

underskudd 

 

Årsprognosen justeres til +0,5 millioner kroner.
 

Det Juridiske fakultet  BASIS
Regnskapsoppfølgning av BASIS, April 2010

Overskudd fra 2009 på 2.352.374 kroner er holdt utenfor

 Merforbruk, 

overskudd 

Inntekter (T-NOK) Personalkostnader (T-NOK)

 Overskudd 

overført fra EFP 
 Merforbruk, 

overskudd 

 Overskudd 

overført fra EFP 

Andre kostnader (T-NOK) Totalregnskap (T-NOK)Prosjektavslutninger

stipend)). Øvrige budsjettavvik er uvesentlige. Instituttet får overført 1,1 millioner kroner fra fak.adm som følge av feilavregning i 2009, og årsprognosen heves derfor til +1,0 millioner.

NIFS: Overforbruket av lønnsmidler skyldes manglende frikjøp (kostnadsreduksjon basis, kostnad prosjekt) på omlag 0,5 millioner kroner. Øvrige avvik er små. Instituttet får overført 0,8 millioner fra fak.adm som følge av feilavregning for 2009. 

Juridisk fakultet totalt: Basisvirksomheten hadde i perioden en samlet inntekt på 73,0 millioner kroner, tilsvarende 0,7 millioner lavere enn budsjettert. Personalkostnadene beløp seg til 51,6 millioner, noe som er i tråd med budsjett.

Andre kostnader var på 18,5 millioner, tilsvarende 1,4 millioner høyere enn budsjett. EFP ble avsluttet med et overskudd på 0,6 millioner. Totalt hadde Jus-basis et overskudd på 3,4 millioner, tilsvarende 1,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

Fakultetsadministrasjonen:  Det er inntektsført 1,5 millioner kroner til dekning av avskrivninger. Dette sammen med en noe lavere bevilgning fra departementet enn planlagt, forklarer den økte inntekten.  Mindreforbruket av personalkostander skyldes

IKRS:  Avvikene på inntekts- og personalsiden skyldes tekniske tilpassninger av JussBuss sitt basisregnskap og deres prosjekter (utgjevning av underskudd på basis mot overskudd på prosjektene i 2009). Øvrige avvik er små. Instituttet får overført 

 Som følge av feilavregning for 2009, overfører fak.adm 2,55 millioner kroner ekstra til instituttene i 2010. Prognosen for fak.adm reduseres dermed til +1,3 millioner.

i hovedsak forsinkelser i ansettelser, herunder to post.dok stillinger. Overskridelsene på "Andre kostnader" henger sammen med 1,5 millioner i avskrivninger (jfr inntektssiden) og økt internhusleie. Det samlede resultatavviket er lite. 

IFP: Hovedforklaringen på overforbruket av lønnsmidler er teknisk ved at det mangler et frikjøpsbilag (kostnadsreduksjon basis, kostnad prosjekt) og at det er en periodiseringsfeil i budsjettet (kostnad påløper nå, budsjettert i 2. halvår (fullførings- 

0,2 millioner fra fak.adm som følge av feilavregning i 2009 Årsprognosen heves til +0,5 millioner kroner. 

 Merforbruk, 

overskudd 

 Overskudd 

overført fra EFP 

   

 Mindreforbruk, 

overskudd 

 Overskudd 

overført fra EFP 

 Merforbruk, 

underskudd 

 Overskudd 

overført fra EFP 

 Overskudd 

overført fra EFP 



  

IB Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Faktisk Status Budsjett Faktisk Avvik Status UB

Juridisk fakultet (30 349)     (57 786)   (37 720)   (20 066) (139 257)           20 656   20 056 600     56 859                24 250  14 945 9 305  66 242               613        (12 880) (2 106)    (10 774) Sum JF (32 455)    

 34,7 % 27,1 % 2,9 % 35,3 % 38,4 % 22,6 % 83,6 %  

Årsandel 33,3 %

Fak.adm (347)          (359)        (743)        384       (706)                  -         110      (110)    -                     -        225      (225)    -                     46          (359)      (362)       3           Fak.adm (709)         

-107,0 % 105,2 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -0,8 %

IKRS (4 092)       (4 851)     (2 761)     (2 090)   (14 073)             2 476     2 359   117     7 157                 1 016    579      437     3 219                 142        (1 359)   319        (1 678)   IKRS (3 773)      

43,1 % 19,6 % 4,7 % 33,0 % 43,0 % 18,0 % 123,5 %  

IFP (5 627)       (4 222)     (3 583)     (639)      (18 607)             2 393     1 696   697     6 637                 2 443    2 331   112     8 283                 -         614       444        170       IFP (5 183)      

15,1 % 19,3 % 29,1 % 25,6 % 4,6 % 28,1 % 27,7 %  

NIFS (6 059)       (6 735)     (3 791)     (2 944)   (26 411)             4 515     3 926   589     12 871                2 194    968      1 226  7 017                 49          (26)        1 152     (1 178)   NIFS (4 907)      

43,7 % 14,4 % 13,0 % 30,5 % 55,9 % 13,8 % 4530,8 %  

IOR (4 414)       (5 647)     (6 102)     455       (22 571)             2 955     3 608   (653)    8 362                  3 765    3 307   458     13 139               18          1 073    831        242       IOR (3 583)      

-8,1 % 27,0 % -22,1 % 43,1 % 12,2 % 25,2 % 22,6 %  

SMR (9 813)       (35 967)   (20 735)   (15 232) (56 887)             8 315     8 354   (39)      21 830                14 830  7 532   7 298  34 583               356        (12 822) (4 493)    (8 329)   SMR (14 306)    

42,3 % 36,4 % -0,5 % 38,3 % 49,2 % 21,8 % 65,0 %  

     Sum UB

Av fakultetets 125 eksternt finansierte prosjekter, viste 27 underskudd ved årsskiftet. Av disse var det 14 som hadde et underskudd over vesentlighetsgrensen på 100.000 kroner. Vår gjennomgang fokuserer i hovedsak på prosjektene med store underskudd. 

"205217 Skolerett". Bevilgningen kan dermed se ut til å være en formalitet, men så lenge det ikke er avklart vurderer vi det som en viss økonomisk risiko.

For UD-avtalen avregnes det månedlig mot basis, slik at prosjektet ikke skal gå med regnskapsmessig underskudd i 2010. For 2011 har imidlertid departementet vært klare på at de ikke lenger vil dekke kostnader utover avtalens opprinnelige rammer. Dette vil 

medføre en årlig redusert aktivitet tilsvarende 1,5 millioner kroner. Enkelthetene i dette er foreløpig ikke avklart.
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Fakultetsadministrasjonen har ingen prosjekter med underskudd på mer enn 100.000 kroner.

Det Juridiske fakultet  EFP
Regnskapsoppfølgning av Eksternt Finansierte Prosjekter, April 2010

"Overskudd" fra 2009 på 30.349.000 kroner er holdt utenfor

NB: Husk at inntektene føres etter kontantprinsippet, og er ikke periodisert i forhold til prosjektets løpetid

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

   

Juridisk fakultet totalt: Den EFP-finansierte virksomhet hadde en inntekt på 37,7 millioner kroner, eller 20,0 millioner kroner mindre enn budsjettert. Personalkostnadene beløp seg til 20,0 millioner, noe som er 0,6 millioner kroner mindre enn budsjettert.

Dette for å avdekke fremtidig økonomisk risiko for basisregnskapet. 

"overskudd" på 2,1 millioner for perioden, tilsvarende 10,7 millioner kroner lavere enn budsjett. Medregnet tidligere års resultat, viser EFP et "overskudd" på 32,4 millioner kroner.

 I balanse, 

overskudd 

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

 Merforbruk, 

underskudd 

Avviksfokuserte kommentarer i den hensikt å avdekke risiko:

 Mindreforbruk, 

underskudd 

 Merforbruk, 

overskudd 

 Mindreforbruk, 

underskudd 

 Merforbruk, 

overskudd 

 Overskudd 

overført Basis 

 Merforbruk, 

underskudd 

Andre kostnader var på 14,9 millioner, tilsvarende 9,3 millioner kroner lavere enn budsjett. Avsluttede prosjekter ble gjort opp med et overskudd på 0,6 millioner, og ble overført til basisvirksomheten. Totalt viser jus sin eksternt finansierte virksomhet et

Inntekter (T-NOK) Personalkostnader (T-NOK) Andre kostnader (T-NOK) Totalregnskap (T-NOK)Prosjektavslutninger

 

IKRS har et prosjekt med vesentlig underskudd (460819 Legal cultures in transition). Instituttet regner med at oppdragsgiver vil dekke underskuddet, uten at dette er avklart enda. Vi vurderer prosjektet som moderat økonomisk risikabelt.

IFP har fem prosjekter med underskudd, hvorav et over 100.000 kroner. Dette er et NFR prosjekt som avsluttes til sommeren, og hvor restbetalingen da vil dekke underskuddet. Vi vurderer prosjektet som uten økonomisk risiko.

NIFS har fem prosjekter med underskudd, hvorav tre over vesentlighetsgrensen. Det ene prosjektet har inntekt på fak.adm (småforsk, teknisk avvik) og på de to andre forventes penger inn senere på året. Vi vurderer at prosjektene har liten økonomisk risiko.

IOR har 10 prosjekter med underskudd, hvorav fire med over 100.000 kroner. Av disse skyldes tre av underskuddene senere innbetaling enn planlagt, mens det vil det bli søkt om underskuddsdekning for det fjerde. Dette har vært gjort en årrekke for prosjekt 

SMR har seks prosjekter med underskudd, hvorav fem med mer enn 100.000 kroner. For disse fem dreier det seg i hovedsak om forsinkede innbetalinger som ikke vil påvirke sluttresultatet i prosjektene, men som muligens vil medføre forsinket fremdrift. 

Konklusjon: Inntil tre av fakultetets eksternt finansierte prosjekter kan inneholde økonomisk risiko. Omfanget av risikoen er begrenset, dog uten at konsekvensene av reduksjonen av UD-avtalen fra 2011 er avklart.



Antall EFP

Overhead (Art 

3290 i Basis)

Netto frikjøp (Art 

5891..5894 i Basis)

Egenandel fra Basis 

(art 3499 i Basis)

Overhead + Frikjøp- 

Egenandel (Inntekter 

fra EFP i Basis)

Nettoinntekt fra EFP i % 

av total Basisinntekt Antall EFP

Overhead (Art 

3960 i Basis)

Netto frikjøp (Art 

5891..5894 i Basis)

Egenandel fra Basis 

(art 3971 i Basis)

Overhead + Frikjøp- 

Egenandel (Inntekter fra 

EFP i Basis)

Nettoinntekt fra EFP i % 

av total Basisinntekt

Juridisk fakultet 143 17 376          6 745                    7 418                      16 703                       7,9 % 125 5 889             3 951                    2 722                     7 118                         9,4 %

Fak.adm 2 -                305                       972                         (667)                          -0,8 % 2 784                982                       258                        1 508                         5,7 %

IKRS 23 1 157            243                       886                         514                            3,0 % 20 165                323                       364                        124                            2,2 %

IFP 22 1 242            2 107                    1 497                      1 852                         4,5 % 23 294                500                       212                        582                            3,7 %

     

NIFS 20 2 130            1 188                    1 446                      1 872                         14,4 % 21 595                500                       443                        652                            12,1 %

IOR 27 1 780            2 041                    1 176                      2 645                         6,3 % 24 726                556                       406                        876                            7,3 %

SMR 49 11 066          860                       1 439                      10 487                       54,1 % 35 3 238             990                       1 038                     3 190                         45,1 %

NB: Det mangler et frikjøpsbilag på cirka 1,8 millioner kroner, dette er lagt til manuelt

for å få tilnærmet riktige tall. Tallene for "Netto frikjøp" avviker derfor fra regnskapsrapporten

FORDELING PÅ STILLINGSGRUPPER 1. TERTIAL 2010

3. Tertial 2009

Fastlønn i kroner fordelt på stillingsgrupper, basisfinansierte

1. Tertial 2010

Statistikk EFP
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Ledelseskommentar Det Juridiske fakultet 1. tertial 2010 

1. Innledning 

Vårsemesteret 2010 har vært preget av god aktivitet på alle institutter og ved fakultetsadministrasjonen. 

Det har vært gjort et omfattende arbeid knyttet til omlegging av masterstudiet i rettsvitenskap, og saken 

behandles i styret før sommeren. Privatistordningen ved fakultetet inngår som en del av diskusjonen. 

Endringene planlegges iverksatt fra høsten 2011.  

Arbeidet med strategien for 2010 til 2020 har vært en av hovedaktivitetene i vårsemesteret. Denne saken 

vil også bli lagt frem for styret før ferien. 

Regnskapet ved utgangen av 1. tertial ble om lag som forventet. Avvikene er relativt små, og den fremtidige 

usikkerheten er begrenset.  

2. Vurdering  av aktivitet og resultater 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

Basisregnskapet pr 30.04.2010 ble gjort opp med et overskudd på 5,8 millioner kroner, av dette var 2,3 

millioner overskudd fra tidligere år. Det var forventet et overskudd på 7,2 millioner. Avviket knytter seg 

hovedsakelig til internhusleien (jfr. egen sak med PØS) og periodiseringen av KD-bevilgningen. Øvrige avvik 

er i sum uvesentlige. 

Det viser seg at de planlagte nytilsettingene ved fakultetet er noe forsinket.  Likeledes forventer SMR en 

noe lavere kostnadsside enn budsjettert. I sum justeres derfor prognosen for basis opp med 0,5 millioner 

kroner til 5,1 millioner ved årsskiftet. Som følge av en fakultetsintern justering fra 2009, omfordeles det 

interne resultatet. Dette påvirker ikke totalprognosen. 

Den totale likviditeten i de eksternt finansierte prosjektene er god, og regnskapet viser et ”overskudd” på 

32,4 millioner kroner mot budsjettert 43,1 millioner. Budsjettavviket skyldes i hovedsak forsinkede 

innbetalinger, men vil ikke påvirke sluttresultatet i prosjektene.  

Det er knyttet økonomisk usikkerhet til noen eksternt finansierte prosjekter. Vi vurderer denne risikoen 

som relativt liten, og klart innenfor det fakultetet selv kan håndtere. 

Utenriksdepartementet har nylig kommet med signaler om at de ønsker å redusere samarbeidet med SMR 

fra 2011 (Prosjekt 200500 UD avtalen). Saken er foreløpig ikke avklart, og vi kommer tilbake til den i T2 

rapporten.  

b. Gjennomført aktivitet og oppnådde resultater 

Juridisk fakultet jobber for tiden med oppfølgning av søknaden til to omfattende EU prosjekter.  Dersom 

prosjektene slår til vil de by på store faglige utfordringer, og innebære en viktig faglig tilvekst. 

De fleste av fakultetets stipendiater ansattes for 4 år med 25 % pliktarbeid, normalt undervisning. 

Fakultetet jobber med nye retningslinjer for bedre å kunne utnytte stipendiatenes undervisningsplikt. I 

tilfeller der det er vanskelig eller umulig å finne relevant undervisning, vurderes 3 års ansettelse uten 



 
 

pliktarbeid. Fakultetet gir ikke 50 % ekstra forberedelsestid til førstegangs undervisning, og heller ikke ett 

semesters fritak for lengre utenlandsopphold. 

Fakultetet har sendt høringsuttalelse til NFR-evalueringen,  og deltatt på høringsmøte. NFR har oppnevnt et 

nasjonalt utvalg for den videre oppfølging. Dette ledes av fakultetets prodekan for forskning. Utvalget skal 

innen 1. juli gi anbefalinger om hvordan evalueringen kan følges opp. Utvalgets anbefalinger vil få 

konsekvenser for den videre oppfølgingen fra fakultetets side. Fakultetet er midt i første fase av 

evalueringen av forskergruppene. 

En stipendiatstilling er omgjort til postdoktor. I tillegg har mange stipendiater redusert stilling pga. omsorg 

for barn, og selv om vi har flere enn 40 stipendiater på basis, fyller vi ikke opp alle  stillingene. Videre har 

mange disputert det siste året, og det jobbes aktivt for å finne gode kandidater til doktorgradsprogrammet. 

Vi har for tiden  44 UiO finansierte stipendiater, og det vil bli utlyst 10-13 nye stipendiatstillinger i 2010. 

Fakultetet er i ferd med å oppdatere sine tall for økonomien i emner og studieprogram. Tallgrunnlaget vil 

bli brukt i vurderingen av om tilbud bør legges ned eller endres i  dimensjonering og profil.                                                                                                                                                                       

Det fokuseres på studiekvalitet og økt internasjonalisering i endringen av jusstudiet. For å bedre 

studiekvaliteten er undervisningstilbudet tidlig i studiet økt betraktelig med innføringen av basisgrupper. 

Hovedvekten av de ekstra midlene benyttes til å avholde undervisning i basisgrupper på 1. avdeling og 1. 

semester på 3. avdeling. Dette er grupper på 12 studenter som  møtes 10 ganger med en intern lærer i løpet av 

semesteret. Deler av ekstra midlene benyttes til arbeidet med omleggingen av masterstudiet i Rettsvitenskap.  

Fakultetet samlet sin økonomifunksjon fra 1. januar, og det jobbes nå med å videreutvikle rutiner og 

organisering av økonomiarbeidet. 

For øvrig viser vi til vårt budsjettinnspill for 2011 der det redegjøres for påbegynt prosess med mulighet for 

samlokalisering av fakultetets aktiviteter i sentrum. Inntil avklaring av mulige alternativer, har vi søkt om å 

videreføre vårt budsjettinnspill for 2010 om 8.9 mill kroner til planlegging og ombygging av eksisterende 

lokaler. Formålet er å få mer effektive og hensiktsmessige arealer og bedre arbeidsvilkår for ansatte og 

studenter. Situasjonen i dag er at fakultetet er spredd på mange bygg, tildels med stor gangavstand. 

Basert på tallmaterialet 31. mars ble det sendt ut totalt 13 tilleggsspørsmål til fakultetene. Det Juridiske 

fakultet ble bedt om å besvare seks av disse: 

Spørsmål 1: Er et økende gap mellom lønns- og drifts-/investeringskostnader pr årsverk en opplevd 
realitet på fakulteter, museer og sentre? 
Juridisk fakultet er et teoretisk fakultet der arbeidsinnsatsen er den vesentlige faktor. Driftsmidler er og vil 

være av mindre betydning, men ut fra figuren kan det se ut som den største veksten har vært innenfor 

felles drift, og at det dermed har blitt mindre til  lokal drift. Effekten av et dyrt lønnsoppgjør i 2008 kan også 

påvirke i denne retning.  

Spørsmål 4:  JUR og til dels UV skiller seg en del fra øvrige fakulteter innenfor HumSam- området når det 

gjelder lønnsandel. Hva kan grunnen være til at TEOL, HF og SV ligger såpass mye høyere? Og hva kan 

grunnen være til at JUR og UV ligger lavere?                                                                                                                                         

Vi ser to forhold som kan forklare dette. De ene er at vi relativt sett har en høy internhusleie.  Det andre er 

det innenfor de 114 mill kr i driftskostnader en post på ca 27 mill kr i tilskudd til prosjekter i utlandet. 

Denne posten er muligens mindre ved de andre fakultetene.  

 

Spørsmål 5: Vurderer fakultetene at nedgangen i vitenskapelige årsverk fra 2008 til 2009 er et utypisk og 

tilfeldig utslag eller starten på en ny trend? Vi ber om at svaret begrunnes.                                                                

Vi regner med at antall vitenskapelige årsverk i de kommende år vil ligge på samme nivå som i 2009, eller 

litt høyere. Nedgangen fra 08 til 09 er en konsekvens av at vi har holdt tilbake utlysninger for å balansere 

budsjettet. 



 
 

Spørsmål 8: Er det forhold ved KHM, JUR og UV som gjør at stillinger kategoriseres som administrativt 
ansatte selv om de i virkeligheten utfører annet (vitenskaplig?) arbeid? Hvis slike forhold eksisterer, ber 
vi om konkret tilbakemelding slik at vi får et grunnlag for å rette tallene. 
Senter for menneskerettigheter er i en særstilling ved fakultetet, og har en organisasjon ulik tradisjonelle 

institutter. Senteret har en høy andel administrative sammenlignet med vitenskapelige, men mange av de 

administrative står i praksis mellom de to stillingsgruppene. Det må også nevnes at både instituttledere og 

dekan regnes som administrative i DBH-tallene, og det får store utslag i statistikken når 6 professorer står 

som administrativt heller enn vitenskapelig tilsatte. Korrigert for disse to elementene, utgjøre 

administrative ca 29 %, vitenskapelige ca 67 % og søttefunksjoner (bibliotek og IT) ca 4 % av stillingene ved 

fakultetet. 

Spørsmål 12: Hva kan årsaken være til forskjellene i administrativ bemanning mellom UiO på den ene 
siden og NTNU/UiB på den andre når det gjelder humaniora, samfunnsfag og helsefag? 
Konkrete svar er vanskelig uten å se på organisering av fakultetene ved de andre universitetene. Momenter 

som kan undersøkes i forbindelse med de juridiske fakultetene er eksempelvis: 1) Om vår spredning på 

mange bygg og manglende samlokalisering av institutter medfører mer administrasjon. 2) I hvilken grad 

privatistene medfører mer administrasjon (de juridiske fakultetene ved UiB og UiT tar ikke imot privatister).  

3) Om forskerne får  bedre/dårligere støtte i administreringen av prosjekter, og 4) Om UiO i større grad 

tilrettelegger for undervisning ut f ra individuelle hensyn. 

Spørsmål 13: I arbeidet for å utvide handlingsrommet – hvilke refleksjoner gjør man seg på enhetene om 
hva som er mest vesentlig? Hvilke tiltak er iverksatt eller under planlegging lokalt? Og hva mener 
enhetene om arbeidsdelingen mellom nivåene (sentralt/fakultet/institutt) med tanke på framtidige, 
universitetsomfattende tiltak? 
Arbeidsinnsatsen er den vesentligste faktoren i virksomheten. Optimalisering av tilsettinger er derfor 

vesentlig. Fakultetet bruker langsiktige utlysningsplaner for å følge opp faglige prioriteringer og for å nå 

hovedprioriteringen om økt studiekvalitet i jusstudiet. Når det gjelder arbeidsdeling ønsker fakultetet mest 

mulig fri rammestyring og minst mulig øremerking av fellestiltak. 

Tilleggsspørsmål: Fakultetet har levert et LTB med 2,7 millioner kroner i underskudd. Dette er ikke 

vesentlig i dette perspektivet, og utviklingen er stabil. Vi ser at resultatet har forbedret seg i forhold til 

siste to år, og med et positivt budsjettavvik på 3,2 millioner kroner pr mars. Er det siden forrige 

rapportering fremkommet nye vesentlige forutsetninger i inntekts- og/eller kostnadsutviklingen som 

tilsier at fakultetet må endre prognosen for 2010 – 2014?                                                                                                                                                            

Situasjonen ved utgangen av T1 er en annen enn beskrevet i spørsmålet, ved at fakultetets basisøkonomi nå 

har et mindre negativt budsjettavvik. Vi anser ikke dette for så vesentlig at det påvirker LTB 2010 -2014. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Vi vurderer en løsning på samlokaliseringsspørsmålet som det viktigst enkelttiltaket for å bedre arbeids- og 

læringsmiljøet på fakultetet. Det vil være av avgjørende betydning at universitetet sentralt støtter 

fakultetet i denne saken.  

Senter for menneskerettigheter har en lav basisfinansiering, og er i for stor grad avhengig av inntekter via 

eksternt finansierte prosjekter. Det er viktig at vi lykkes i vårt samarbeid med universitetsledelsen for å 

endre dette. 

En eventuell økonomisk usikkerhet av betydning, vil være knyttet til reduksjonen i samarbeidet med 

utenriksdepartementet som  det er redegjort for ovenfor. 

Oslo, 27. mai 2010  

 

Hans Petter Graver         Benedicte Rustad  

Dekan (sign)         Fakultetsdirektør 
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