UNIVERSITETET I OSLO
Det juridiske fakultet

Sakskart til møte 3/2010 i fakultetsstyret
Torsdag 10. juni, kl 1215-1500, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbyningen

Lunsj fra kl 1200.

Vedtakssaker
Sak 1 Protokoll fra styremøtet 29.4.2010

Vedlegg:
1. Protokollen fra styremøtet 29.4.2010
Vedtaksforslag:
Protokollen fra styremøtet 29.4.2010 godkjennes.

Sak 2 Strategi 2010 – 2020 for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr: 2010/3643
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Utkast til strategisk plan for Det juridiske fakultet 2010-2020
Høringsuttalelser til fakultetets strategi
Strategisk plan for UiO 2010-2020
Tidsplan for fakultetets strategiarbeid

Vedtaksforslag:
Det juridiske fakultets strategi 2010 - 2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer
innarbeidet.

Diskusjons-/vedtakssaker
Sak 3 Privatistordningen i masterstudiet i rettsvitenskap

Sakskart 10. juni 2010, Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet
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Vedlegg:
1. Høringsuttalelser fra Folkeuniversitetet i Oslo og fra Treider College.
2. Eventuell utfasing av privatistordningen.
3. Saksframstilling for PMR: Oversiktsnotat, notat fra STA

Sak 4 Studiereformen – prinsipper og vedtakskompetanse
Arkivsaksnr: 2009/4088
Vedlegg:
1. Saksfremlegg

Vedtaksforslag:
1. Ny studiemodell skal være operativ fra og med høstsemesteret 2011.
2. Arbeidet med utvikling av ny studiemodell fortsetter etter de retningslinjer som det er
redegjort for over her.
3. Det skal legges vekt på følgende hovedtrekk:
a. Internasjonalisering
b. Studentkontakt og oppfølging/faglig tilbakemelding i undervisningen
c. Rasjonell ressursutnyttelse så vel mht faglige som mht administrative ressurser.
4. Dekanen fatter de vedtak som trengs for realisering av studiemodellen. Det videre arbeidet
organiseres slik at PMR får seg forelagt forslag og vedtar en innstilling som inngår i dekanens
vedtaksgrunnlag.

Orienteringssaker
Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

a) Regnskap pr 30.4.2040. Vedlegg.

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

a) Alumni ved Det juridiske fakultet.
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Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18 mai at:
a) Anette Grønnerød-Hemmingby tilsettes som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet,
Institutt for privatrett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år,
hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten
undervisningsplikt.
b) Ragnhild Sollund tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske
fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Sollund takker nei til stillingen går
tilbudet videre til neste innstilte søker.
c) Christina Voigt og Jo Stigen tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det
juridiske fakuletet, Institutt for offentlig rett. Dersom en eller begge takker nei til stilling går
tilbudet videre til neste innstilte.

Sak 8 Eventuelt

Det juridiske fakultet, 3. juni 2010

Benedicte Rustad
fakultetsdirektør

Eirik Haakstad
seksjonssjef

Sakskart 10. juni 2010, Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet
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Protokoll fra møte 2/2010 i fakultetsstyret
Torsdag 29. april, kl 1330-1500, Rom 571 Domus Nova

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Tone Sverdrup, Frederik Zimmer, Cecilia Bailliet,
Christine Klem, Kristin Normann, Hans Henrik Klouman, Camilla Berg, Kristin Feed og Charlotte
Nordbakken.
Forfall: Liv Finstad og Bjørg Ven.
Observatører: Inger-Johanne Sand og Synnøve Ugelvik.
Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Eli Knotten (sak 1-6), Julie Orning
(sak 1-6), Bente Lindberg Kraabøl, Johanne Spjelkavik, Per Arne Krumsvik (sak 1-6), Trond Skeije (sak
2-6), Lars Botten (sak 2-6), Eivind Roll (sak 7) og Eirik Haakstad (referent).
Til styreseminaret (sak 7) møtte også: Aslak Syse, Giuditta Cordero Moss, Trine-Lise Wilhelmsen,
Nils Butenschøn og Kristian Andenæs.

Vedtakssaker
Sak 1 Protokoll fra styremøtet 16.02.10

Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 16.02.10 godkjennes.
(Enstemmig vedtatt)

Diskusjonssaker
Sak 2 Jusstudiet i endring – Rammer og retninger i reformen

Prodekanen for studier, Marit Halvorsen, innledet og redegjorde for prosessen rundt den nye
studieordningen. Styrets medlemmer bifalt studiereformens intensjon og hovedlinjer. Fakultetet vil
jobbe videre med studieordningen ut fra styrets tilbakemeldinger, og tar sikte på å presentere saken
for styret som vedtakssak 10. juni.
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Orienteringssaker
Sak 3 Skriftlige orienteringssaker

a) Evaluering av forskergruppene.
b) Oppfølging av NFRs evaluering av rettsvitenskapen. Prodekanen for forskning orienterte også
muntlig om oppfølgingen av evalueringen.
c) Protokoll fra møte i LAMU 19.03.10.
d) Rapport om likestillingsarbeidet ved fakultet.
e) Årsplan 2010 for Det juridiske fakultet.
f) Budsjettinnspill for 2011 til UiO.
g) Justeringer i langtidsbudsjettet. Lars Botten orienterte også muntlig om bakgrunnen for
justeringene i langtidsbudsjettet.
h) Arbeidet med ny bemanningsplan for Administrasjonsseksjonen.
i) Studiekvalitetsrapport 2009.

Sak 4 Muntlige orienteringssaker

a) Status om lokaler. Saken ble tatt opp som del av sak 7.
b) Fakultetskonferansen 28. september. Dekanen orienterte kort om konferansen og planlagt
innhold.

Sak 5 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 8. februar at:
a) John Asland tilsettes som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for
privatrett. Dersom han ikke tar imot tilbud om stillingen vil den bli lyst ut på ny.
b) Eivind Junker tilsettes som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Forskergruppen i naturressursrett
ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4
år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten
undervisningsplikt.
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 24. mars at:
a) Ole Gjems-Onstad tilbys et nytt 5-årig åremål som professor II ved Det juridiske fakultet, med
arbeidssted Institutt for offentlig rett.
b) Gro Nystuen tilsettes som førsteamanuensis i Internasjonal humanitærrett ved Norsk senter
for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet.
c) Eirik Bjørge, Eivind Furuseth, Markus Jerkø, Olga Mironenko og Azin Tadjdini tilsettes som
stipendiater SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Tadjdini tilsettes fra sommeren 2011.
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Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingene skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75%
forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
d) Moses Kuvoame tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Det juridiske fakultet, i fire år med 25 % undervisningsplikt.

Sak 6 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Styreseminar kl 1500-1800
Sak 7 Fakultetets strategi til diskusjon





Kl 15-16 Undervisning, innledning v/Marit Halvorsen
Kl 1600-1645 Forskning, innledning v/Inger-Johanne Sand
Kl 1645-1730 Rammebetingelser og arbeidsmiljø, innledning v/Hans Petter Graver
Kl 1730 En presentasjon av mulige løsninger av fakultetets arealbehov v/ Entra

Dekanen innledet om strategiprosessen generelt. Kristin Normann innledet deretter over temaet
”den rettsvitenskapelige forskningens verdi for arbeidsmarkedet”, herunder særlig kommunikasjon
og samarbeid mellom fakultetet og for eksempel advokatfirmaer.
I den påfølgende diskusjonen la styret vekt på at overordnede målsettinger må konkretiseres ved å
vise hvordan målsettingene skal gjennomføres.
Fakultetet jobber videre med strategien ut fra styrets kommentarer, og tar sikte på å presentere ny
strategiplan som vedtakssak for styret 10. juni.

Det juridiske fakultet, 6. mai 2010

Hans Petter Graver,
dekan

Benedicte Rustad,
fakultetsdirektør
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Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren
Saksnr: 2
Sakstype: Vedtakssak
J.nr: 2010/3643
Møtenr: 3/2010
Møtedato: 10.06.10
Notatdato: 02.06.10
Saksbehandler: Eivind Roll

Sakstittel: Strategi 2010 – 2020 for Det juridiske fakultet
Tidligere behandling av saken i fakultetsstyret:
Diskusjonssak 28. april 2010, orienteringssak 16. februar 2010 og diskusjonssak 17.desember 2009.
UiO-strategi 2010 - 2020
UiO vedtok sin strategi i møte i Universitetsstyret 27. april 2010, jf vedlegg 3 og nærmere omtale av
vedtaket nedenfor.
Utkast til fakultetets strategi 2010 - 2020
Formålet i arbeidet med strategien er å angi hovedmål og delmål som alle fakultetets ansatte kan
identifisere seg med og strekke seg etter. Strategiplanen skal peke på de overordnete målene i
perioden, samt på sentrale virkemidler man tenker å nytte for å nå målene. Konkrete tiltak utformes i
årsplaner på grunnlag av strategivedtak. Strategivedtakene må være klare nok til å gi retning for
arbeidet, men ikke så konkrete at de avgrenser den dynamikk og utvikling som vil finne sted i
perioden. I arbeidet med strategien har vi tatt utgangspunkt i resultater fra faglige prioriteringer,
utvikling av rettsstudiet og NFR-evalueringen.
Fakultetets forslag til strategi, jf vedlegg 1, følger samme disposisjon som utkastet til UiO-strategi.
Det er utformet på bakgrunn av diskusjonen under seminardelene av styremøtet 28. april 2010, der
også instituttlederne deltok, og høringsuttalelser, jf vedlegg 2. Vi har mottatt uttalelser fra Institutt
for offentlig rett, Institutt for privatrett, Nordisk institutt for sjørett, Juridisk studentutvalg,
Likestillingsutvalget og et innspill om rettspsykologi. Uttalelse fra Programutvalget for master i
rettsvitenskap vil bli lagt frem i møtet. Det samme gjelder resultat av drøfting med
tjenestemannsorganisasjone.
Styret inviteres til å diskutere utkastet og vedta Det juridiske fakultets strategi for 2010-2020.
Nærmere om UiOs strategivedtak – arbeid med oppfølging.
Følgende vedtak ble fattet:
1) UiO strategi2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer innarbeidet.

UN IV E RS I T E T E T I O S LO
Avdeling

2) Det settes i gang en prosess for å utvikle indikatorer for oppfølging av strategien innen høsten
2010.
3) Det foretas en årlig risikovurdering for å identifisere kritiske faktorer for å nå strategiens
hovedmålsettinger. Den første risikovurderingen utarbeides sammen med årsplanene for 2011.
4) Fakultetene, museene og enhetene bes utarbeide strategier som er i tråd med UiOstrategi2020
innen 30. september. Disse skal sikre at målene fastsatt i UiO strategi2020 nås.
Fakultetene er invitert til å medvirke i utviklingen av indikatorer. Universitetsstyret skal ha en
foreløpig diskusjon av arbeidet med indikatorene på møtet 22. juni 2010 og endelig vedtak skal
gjøres i løpet av høsten 2010. Fakultetsstyret vil bli holdt orientert om dette arbeidet og vil bli
involvert ved behov.

Vedtaksforslag:
Det juridiske fakultets strategi 2010 - 2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer
innarbeidet.
Vedlegg:
1. Utkast til strategisk plan for Det juridiske fakultet 2010-2020
2. Høringsuttalelser til fakultetets strategi
3. Strategisk plan for UiO 2010-2020
4. Tidsplan for fakultetets strategiarbeid
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Utkast til strategisk plan 2010-20 for Det
juridiske fakultet

02.06.2010

Mål og profil
Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos internasjonale posisjon
som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom
forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk
kunnskap og forskning og styrke sin internasjonale posisjon som et ledende
forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom forskning, innovasjon,
utdanning og formidling.
Det juridiske fakultet står overfor store og viktige utfordringer. Samfunnets og
rettens internasjonalisering og europeisering innebærer stadig tettere interaksjon
mellom nasjonal, regional og internasjonal rett gjennom utvikling av lovgivning
og traktater, kontraktsrett, selskaper, rettspraksis, domstoler og nye
internasjonale organisasjoner. Også nasjonal rett påvirkes av at samfunnet står
overfor mange nye utfordringer som medfører internasjonalisering på mange
områder. Å få kunnskaper om og forståelse av disse endringsprosessene er i dag
en betydelig utfordring.
Samfunnet preges av en betydelig rettsliggjøring både gjennom lovgivning og
bruk av kontrakter. Det innebærer økende variasjon i de oppgaver jurister står
overfor. Retten må forholde seg til nye forhold i samfunnet som bruk av nye
teknologier, nye kommunikasjonsmedier, klimaendringer, økt migrasjon mv.
Rettsvitenskapelig forskning blir derfor relativt viktigere som en del av den
samlete samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskning. Fakultetet skal
arbeide for en bedre forskningspolitisk synliggjøring av dette i ulike fora.
Fakultetet har nettopp vært gjennom en prosess som skal munne ut i et fornyet
rettsstudium. Studiet skal gjennom sitt innhold og opplegg tilfredsstille
NOKUTs krav til studiekvalitet og gi de juridiske kandidatene bedre
forutsetninger for å møte dagens og morgendagens krav. Viktige sider ved
fornyelsen er mer vekt på etikk, vekt på samspillet mellom nasjonale,
utenlandske og internasjonale kilder og tettere oppfølgning av studentene.
Fakultetet har en betydelig faglig bredde. For å møte de utfordringene vi står
overfor, er det behov for forskning. Det gjelder innenfor de tradisjonelle

juridiske disipliner, på tvers av dem, gjennom utvikling av nye fagområder og
innenfor perspektivfagene for å generere problemstillinger, beskrive og forstå
retten i alle dens fasetter. Juridisk forskning skal kjennetegnes ved kvalitet,
autonomi og grundighet, kritisk refleksjon og maktkritikk og ved deltakelse i
samfunnet. Det må fortløpende diskuteres hva som er god kvalitet på
rettsvitenskapelig forskning.
Prosess faglige prioriteringer (2007-2009) inneholder fakultetets faglige
prioriteringer for forskning og undervisning. De fire sentrale tematiske
områdene er: rettens globalisering, individenes rettsstilling, rett, stat og marked,
samt rett og miljø. Flere gjennomgående perspektiver på retten er: rettsstatstanken, retten og tiden, rettstenkningen samt rett, samfunn og moral. Vi skal
også utvikle nye fagområder og videreutvikle forskning og undervisning innen
tradisjonelle juridiske fag.
Våre strategier for 2010 – 2020 er beskrevet under de samme overskrifter som
UiO har i sin strategiske plan:
 Et grensesprengende universitet
 Læringsuniversitetet
 Et samfunnsengasjert universitet
 Et handlekraftig universitet
 Det gode universitetet

Et grensesprengende universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning,
utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal
samarbeidspartner
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal møte de utfordringer for rettsvitenskapelig forskning som er knyttet
til rettsliggjøring og internasjonalisering ved å arbeide for å øke kvalitet og
relevans i rettsvitenskapelig forskning. Vi skal i særlig grad legge forholdene
bedre til rette for den enkelte forsker. Vi skal bedre samfunnets utnyttelse av vår
kompetanse.
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2. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig
forskning og utdanning både med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre øvrige
fagområder. Vi skal øke vår deltakelse i tverrfaglig forskning.
Vi skal gjøre det lettere å kombinere juridiske fag i rettsstudiet med fag ved
andre programmer og fakulteter. Tverrvitenskapelig juridisk forskning med
innslag av fag som rettssosiologi, rettsfilosofi- og teori, rettsøkonomi og
rettshistorie vil være en nødvendig del av en respons på de utfordringer
rettsvitenskapelig forskning står overfor.
3. Vi skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig samarbeid.
Vi skal øke vår deltakelse i internasjonale nettverk. Vi skal rekruttere flere
lærere med utenlandsk juridisk bakgrunn til faste stillinger ved fakultetet.
Vi skal arbeide aktivt for økt finansiering til rettsvitenskapelig forskning fra
Norges forskningsråd, European Research Council, EUs rammeprogrammer,
departementene og fra andre kilder.
Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil og samarbeidet med
utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet.
Vi skal gjøre det lettere å kombinere norske og utenlandske elementer i
jussutdanningen og få flere studenter til å benytte de internasjonale faglige
tilbud fakultetet har etablert, samt bedre integrasjonen mellom norske og
utenlandske studenter.
Vi skal øke andelen pensum litteratur skrevet på andre språk enn norsk.

Side 3 av 8

Læringsuniversitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje
med de fremste internasjonale læresteder
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som
har forutsetninger for, og som engasjeres av, studier ved et fremragende
forskningsuniversitet.
I samvirke og vekselvirke med utvikling av framstående forskningsmiljøer, skal
studiet utvikles til ledende så vel innen rettsvitenskap som innen
sammenlignbare studier. Tidlig i strategiperioden skal fakultetet gjennomføre de
vedtatte faglige prioriteringene på utdanningssiden, særlig med tanke på
pedagogisk kvalitet, kobling til forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering.
Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å være et fremragende
internasjonalt universitet.
Vi skal legge til rette for samfunnsengasjerte og aktive studenter.
Vi skal bedre studiekvaliteten gjennom bedre oppfølging av studentene
kombinert med at studentene gis større krav og utfordringer. Mål for
forholdstall lærer / student skal være 1: 30.
Vi skal synliggjøre fakultetets forskning og engasjere studentene mer i faglige
debatter og møter ved fakultetet.
Vi skal oppmuntre til kritisk tenkning rundt juristenes rolle gjennom utvikling
av faget "yrkesetikk".
2. Vi vil legge vekt på best mulig utnyttelse av våre samlede personalressurser
innen forskning og undervisning.
En viktig strategisk utfordring for perioden er hvor stort det juridiske fakultetet
skal være. En økning av studieplasser krever en vesentlig styrking av
lærerstaben og av administrativt ansatte og kan ikke baseres på bruk av eksterne
lærere eller midlertidig ansatte.
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Vi skal ha en bevisst bruk av eksterne krefter i undervisning og veiledning, som
timebetalte og i bistillinger.
Vi skal legge til rette for at studentvitassene trekkes mer aktivt inn i de fast
ansattes forskning (tiltak: Vit.assenes arbeidsplikt knyttes konkret opp mot
assistentarbeid for pågående forskningsarbeid).
3. Rettsstudiet skal fortsatt være et profesjonsstudium med faglig bredde og
dybde. Studiets verdi og anseelse skal økes ved å fokusere på faginnhold,
undervisning, litteratur, eksamensformer og læringsmiljø.
Vi skal fullføre prosessen med fornyelse av rettsstudiet og gjennomføre denne
på en slik måte at det ikke skaper kompliserte overgangsordninger.
Det fornyede rettsstudiet skal ha tilstrekkelig grad av fleksibilitet slik at det ikke
blir nødvendig med noen ny studiereform i perioden. Vi vil legge vekt på
oppfølging av kvaliteten i studiet blant annet ved undervisningsevalueringer.
Studiet skal dekke samfunnets behov for gode jurister men samtidig innføre
studentene i et videre akademisk fellesskap.
Vi vil øke studiets internasjonale anvendelsesmuligheter gjennom å
internasjonalisere studieinnholdet, synliggjøre kompetansens
anvendelsesområde og bevisstgjøre studentene om internasjonale aspekter.
Fakultetet vil prioritere undervisningsformer som gir mulighet for dialog og
som gir utfordringer til studentene, som for eksempel basisgrupper.
4. Vi skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur for forskning og undervisning,
særlig i form av lokaler og IKT- og bibliotektjenester.
5. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal
bli mer attraktiv for de beste kandidatene og bidra til bedre rekruttering av
jurister med bakgrunn fra andre land.
Rekrutteringspolitikken skal utvikles slik at vi sikrer en god balanse
mellom faste stillinger/stipendiatstillinger og postdoktorstillinger.
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Vi skal arbeide for bedre integrering av stipendiatene i aktive
forskningsmiljøer, forskergrupper og fagmiljøer.
Kvaliteten på ph.d.-programmet skal heves med henblikk på bedre
veiledning, midtveisevalueringer og seminarer. Vi skal arbeide for økt
nordisk samarbeid om ph.d.-seminarer. Alle stipendiatene skal så langt
praktisk mulig ha et kortere eller lengre studieopphold i utlandet.

Et samfunnsengasjert universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til
at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21.
århundrets store samfunnsutfordringer
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal styrkes gjennom å bedre kontakten
med arbeidslivet gjennom studietiden, blant annet ved å videreutvikle
praksisordningene. Vi ønsker offentlige og private virksomheter som aktive
deltakere i utvikling og evaluering av studieprogrammene.
2. Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig forskning skal økes, samtidig
som vi arbeider for en riktig innretning av denne.
3. Vi skal medvirke i UiOs arbeid for å styrke sin profil som
hovedstadsuniversitet. Byen rundt universitetet og forholdet til næringsliv og
samfunnsliv i Oslo-regionen spiller en avgjørende rolle for UiO. Fakultetet skal
øke sin synlighet i byen gjennom videreutvikling av eiendommer for å finne en
mer samlet løsning rundt Tullinløkka for de leide lokalene som vi disponerer i
Oslo sentrum. Synliggjøring og styrking av jusstudentenes rettshjelptilbud kan
være et praktisk bidrag fra Universitetet til hovedstadens befolkning.
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Et handlekraftig universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik
at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for forskning og undervisning,
samt gode arbeids- og møteplasser for studentene.
2. Vi skal videreutvikle og effektivisere de administrative og tekniske
funksjonene og bedre samspillet mellom faglige og administrative funksjoner.
Vi skal øke den administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i internasjonale
forskningsprogrammer.

3. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i dimensjoneringen av studietilbud
og forskningsvolum. Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal
arbeidsdeling. Vi skal utnytte mulighetene ved nasjonal arbeidsdeling. Sterke
miljøer skal få muligheter til å utvikle seg videre, mens miljøer med
kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling eller
avvikling.
4. Vi skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern ressursbruk.
5. Fakultetet ønsker å dele kunnskap og styrke dialogen med samfunnet.
Fakultetets egne nettsider er styrket som et godt kommunikasjonsmiddel for
forskningssamarbeid og informasjonsutveksling mot andre fagmiljøer, mot
studenter og mot bredere målgrupper.
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Det gode universitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal
realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal arbeide for et godt arbeidsmiljø der alle medarbeidere får realisert sitt
potensial fullt ut. Vi vil videreutvikle lederskap og legge til rette for
medvirkning fra tilsatte og studenter.
2. Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode
muligheter for profesjonell og faglig utvikling.
3. Vi skal legge til rette for god intern organisering av forsknings- og
undervisningsmiljøer. Vi skal videreutvikle vår forskning og undervisning
gjennom bruk av henholdsvis forskergrupper og faglærergrupper.
4. Arbeids- og læringsmiljøet skal prioriteres, herunder den fysiske
infrastrukturen. Vi vil kartlegge om det er noen grupper av ansatte som føler at
de ikke kan komme til orde med kritikk og forslag, og legge forholdene til rette
for en åpen kommunikasjon i alle retninger.
5. Vi skal fortsatt ha en aktiv likestillings- og rekrutteringspolitikk. Vi vil legge
til rette for rekruttering av studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn.
6. Vi skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings- og
støttefunksjonene ved å legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive
karriereveier for teknisk-administrativt personale.
7. Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet ved fakultetet skal styrkes. Det er
avgjørende med systematiske rutiner, klare ansvarsforhold og god intern
kommunikasjon i forhold til å oppnå dette.

Side 8 av 8

30.04.10

Strategisk mål for UiO 2020:
UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom
forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Mål og profil
Universitetet i Oslo (UiO) er Norges største og eldste
universitet, forankret i en europeisk vitenskapstradisjon. Strategisk plan 2010-2020 er utviklet i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. Ambisjonen er å
utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor
forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal
virke sammen på sitt beste. Universitetet skal være
et faglig kraftsenter som bidrar med ny viten og som
utvikler samfunnets og individenes evne til å stille gode
spørsmål og finne holdbare svar. Universitetet legger
grunnlaget for fornyelse av samfunnet gjennom ny
kunnskap. Helt sentralt i universitetets virksomhet står
det kunnskapssøkende, innsiktsfulle og kreative mennesket.
Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges
fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag
til landets forskning, innovasjon og utdanning. En viktig
oppgave er å gripe fatt i og belyse samtidens utfordring-

er, men også å arbeide langsiktig og fremtidsrettet for å
fange opp nye og ukjente problemstillinger. Dette krever
respekt for retten til å følge egne problemstillinger, og at
kollegialitet og læringsfelleskap kombineres med faglig
konkurranse.
Den akademiske kultur skal kjennetegnes ved kritisk
refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. Universitetet må derfor ha arbeids- og læringsfellesskap som er bygget på likeverd, respekt og åpenhet. Universitetsdemokrati og medvirkning er forutsetninger for at virksomheten skal være et fritt og uavhengig akademisk kraftsentrum.
Universitetet i Oslo skal utvise evne og vilje til å krysse
grenser, det være seg faglig eller over landegrensene.
Et fremragende forskningsuniversitet må være en aktiv
deltaker i internasjonalt samarbeid om forskning og
utdanning, og UiO skal bidra sterkere til dette
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samarbeidet. Fordi mye av den ledende forskningen
skjer i grenseflaten mellom fag, må også de faglige
grensene krysses. Ansatte og studenter skal ha rammevilkår som gjør at de kan yte sitt beste, utfordre
faglige dogmer og eksisterende forestillinger, og derved
krysse sine egne grenser.

Kjerneverdier
Strategisk plan er forankret i akademisk frihet og kollegialitet. Andre kjerneverdier er:
Et kvalitetssøkende universitet
Universitetet i Oslo må søke kvalitet i all sin virksomhet,
og styrke en kultur for kontinuerlig kvalitetsforbedring.
Universitetets fagmiljøer skal etterstrebe de høyeste
kvalitetsstandarder, og selv bidra til å sette dem, og
overføre dem til senere generasjoner. En gjennomgående kvalitetskultur betinger også sterkere fokus på
hvordan støttefunksjoner og infrastruktur virker i samspill med faglig aktivitet. Universitetet i Oslo skal satse
på det som allerede har høy kvalitet. Sterke miljøer skal
få muligheter til å utvikle seg videre, mens miljøer med
store kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes med
tanke på utvikling eller avvikling. Kriteriene for kvalitet
skal utvikles av fagmiljøene i samsvar med internasjonal
toppforskning, og de skal være klare og konsistente.
Universitetet skal gjennomføre de vedtatte faglige
prioriteringene og bruke dem i kvalitetsarbeidet.
Samfunnsansvar, solidaritet og miljø
Universitetet i Oslo ønsker å ta et tydeligere ansvar for
å bidra til løsning av de utfordringer verden står overfor. Noen av de største globale problemene er knyttet til
klima og miljø. UiO vil ta et ansvar for å møte miljø og
klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger
med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom
den økte og samlede innsats på miljøområdet skal UiO
etablere seg som et grønt universitet.
Bredde og spiss
Universitetet i Oslo er et breddeuniversitet og har et
nasjonalt ansvar for en rekke oppgaver. En faglig bredde
med høy kvalitet gir grobunn for det fremragende, fordi
ny kunnskap trenger bidrag fra flere fagområder samtidig, og i nye kombinasjoner. Det må derfor være
balanse mellom det å satse på toppmiljøer og å sikre
utvikling og fornyelse i øvrige fagmiljøer.

UiO som lærested
Studentene er en viktig del av universitetets faglige
fellesskap, og UiO skal bidra både til deres utdannelse
og dannelse. Kunnskapsformidlingen til samfunnet skjer
mest effektivt gjennom de kandidatene som utdannes.
Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger med særlig
vekt på kunnskap, ferdigheter og holdninger som bare
kan utvikles ved et internasjonalt orientert forskningsuniversitet. Dannelsesfunksjonen omfatter innsikt
i kunnskapstradisjoner og vitenskap, bevissthet om
normer og kulturelle forutsetninger i fag og samfunn.
Mennesket i sentrum
Et universitets viktigste ressurs er de menneskene som
arbeider og studerer der. Denne strategien har derfor
for øye å legge forholdene til rette slik at det får frem
det beste hos den enkelte. Et internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom
kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir
mangfold og som sikrer like rettigheter.

Universitetets utfordringer
Universitetet i Oslo utfordres til å bidra mer til å løse
de problemer verden står overfor. Dessuten øker de
politiske forventningene om å være med og løse nasjonale utfordringer, samt at universitetet også skal gjøre
bedre rede for bruken av egne ressurser. Samtidig er de
økonomiske rammebetingelsene under press.
Flere utfordringer nasjonalt og internasjonalt er sammenfallende og kan møtes med de samme strategiene.
Internasjonalisering og vellykket deltakelse i EUs ulike
satsinger, vil oppfylle nasjonale målsettinger. Gjennom
å styrke sitt internasjonale nettverk og internasjonal
rekruttering, vil universitetet sikre tilfang av kunnskap
og ekspertise av sentral betydning for utviklingen av det
norske samfunnet.
I 2020 skal Universitetet i Oslo være langt mer synlig,
attraktivt og engasjert på den internasjonale arenaen
enn i dag.
Dette målet skal nås ved å krysse geografiske, faglige og
institusjonelle grenser. Universitetet i Oslo skal være et
handlekraftig, engasjert, åpent og samfunnsbyggende
universitet, og bli et enda bedre sted for arbeid og
studier.
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Et grensesprengende universitet
Mål:
Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende
forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt
internasjonal samarbeidspartner
Strategier:
1. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes
enda bedre gjennom tverrfaglig forskning
og utdanning. Det skal utvikles gode finansieringsmekanismer for tverrfaglige aktiviteter og tidsavgrensede satsinger
2. Det internasjonale engasjementet skal bli
større, blant annet gjennom økt deltakelse
i selektive strategiske partnerskap og Det
europeiske forskningsområdet
3. Alle utdanningsprogrammer skal gis en
internasjonal profil og samarbeidet med
utenlandske institusjoner skal økes for
større relevans og høyere kvalitet

Fremragende forskning er naturlig grensesprengende
ved at eksisterende kunnskap og dogmer utfordres,
og ved at nye ideer prøves ut. Eksisterende grenser
mellom fag overskrides, man samarbeider på tvers av
landegrenser, og mellom universiteter. Flere av det
21. århundrets globale utfordringer knyttet til temaer
som klima, energi, helse, fattigdom og brudd på menneskerettigheter, kjenner verken disiplingrenser eller
geografiske grenser. Her har et breddeuniversitet som
Universitetet i Oslo et klart fortrinn. For å utnytte dette,
skal universitetet i større grad identifisere og utvikle
tverrfaglighet i forskning og utdanning.
UiO vil i strategiperioden prioritere en tverrfaglig satsing på livsvitenskap (Life Science) i utvidet forstand,
gjennom fagutvikling og nybygg. Her har UiO et særlig
potensial som vil bidra til å realisere sentrale forsk-

4. En målrettet rekrutteringspolitikk skal øke
omfanget av internasjonal rekruttering

ningspolitiske målsettinger og møte samfunnets behov

5. Forskning i internasjonal front skal understøttes av strategiske investeringer og samarbeid om forskningsinfrastruktur

helse.

6. Universitetet i Oslo skal i større grad
profilere seg gjennom universitetsmuseene

for ny kunnskap innen helse, miljø, bærekraftig energi,
samt effekter som globale klimaendringer har på liv og

Den faglige aktiviteten skal være styrende for hvordan
Universitetet i Oslo organiserer sin virksomhet. Dette
forutsetter at institusjonen er fleksibel. For å styrke
fleksibiliteten skal det etableres bedre mekanismer for
å håndtere tidsavgrensede satsinger slik at kompetanse
ivaretas og rom skapes for nye satsninger.
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Et breddeuniversitet har et særlig ansvar for å frem-

Universitetet opererer i et globalt arbeidsmarked for

bringe nye idéer og problemstillinger som utfordrer

vitenskapelig ansatte hvor mobiliteten øker. Det inne-

eksisterende kunnskap. Dette i erkjennelse av at nye

bærer bedre muligheter for rekruttering internasjonalt,

og radikale løsninger ofte springer ut av den frie grunn-

men også at noen av de beste forskerne forlater UiO.

forskningen. Samtidig er det en viktig oppgave for

Internasjonal mobilitet er en viktig faktor for kvalitet.

universitetet å utvikle ny kunnskap for kunnskapens

For å oppnå dette skal fagmiljøene og enhetene utvikle

egenverdi. Det er derfor nødvendig at det er rom for

sin rekrutteringspraksis, bl.a. gjennom aktive søk i

forskning på områder som ikke er en del av nåværende

internasjonale fagmiljøer. Alle utlysninger av viten-

kjerneområder.

skapelige stillinger skal skje internasjonalt.

Universitetet i Oslo skal intensivere internasjonaliserin-

En sterkere satsing på internasjonalisering krever inves-

gen gjennom å samarbeide mer med de mest attraktive

teringer i Norge i form av økt språkkompetanse i forsk-

miljøene, og ved å konkurrere mer om de beste prosjek-

ning, undervisning og administrasjon. Et internasjonalt

tene, forskerne og studentene.

campus, et internasjonalt preg på UiOs web og et profesjonelt mottaksapparat for internasjonale studenter og

Forskningsmiljøene skal bidra til den internasjonale

ansatte, er viktige elementer i internasjonaliseringen.

forskningsfronten og delta i gode internasjonale nettverk. UiO skal ta aktivt del i nordisk samarbeid og i Det

Tilgang til fremtidsrettet infrastruktur, særlig i form

europeiske forskningsområdet (ERA). Det skal bli lagt

av IKT- og bibliotektjenester er en forutsetning for høy

særlig vekt på å øke bevilgningene fra Det europeiske

kvalitet. Noen investeringer er for store for en institu-

forskningsrådet (ERC), samt deltakelse i store euro-

sjon å bære alene og krever derfor samarbeid mellom

peiske prosjekter for forskningsinfrastruktur.

institusjoner og med myndigheter. UiO må bruke sin
posisjon til å påvirke beslutninger om nasjonal del-

UiO skal være mer selektiv og målrettet i det institu-

takelse og ressursbruk i overnasjonale infrastruktur-

sjonelle samarbeidet, og prioritere langsiktig samarbeid

prosjekter.

med noen av de beste internasjonale forsknings- og
utdanningsinstitusjonene. Samarbeidet med priori-

Museenes omfattende samlinger skal utnyttes bedre

terte land i andre verdensdeler skal styrkes, også med

både i forskning og undervisning. Et virkemiddel er et

utvalgte institusjoner i sør. EU-samarbeidet vil være

styrket forskningsfokus ved museene. Som brobygger

en plattform for internasjonalt samarbeid mot resten

mellom samfunnet og universitetet, har museene en

av verden. Universitetet skal bidra til å styrke institu-

unik rolle gjennom sin utadrettede formidlingsvirk-

sjoner og fagmiljøer i utviklingsland gjennom samarbeid

somhet. Her vil oppgradering og nybygg være sentrale

basert på faglig kvalitet og gjensidighet. UiO vil særlig

virkemidler.

prioritere internasjonalt samarbeid om de store globale
utfordringene, - i tråd med egne faglige og tverrfaglige
prioriteringer.
Internasjonalisering av studiene skal styrkes gjennom å
satse på strategiske partnere og sikre avtaler med gode
universiteter. Sammen med disse skal UiO etablere flere
og bedre internasjonale programmer, rekruttere flere
utenlandske studenter, samt bruke flere internasjonale
forelesere i studieprogrammene.
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Læringsuniversitetet
Mål:
Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert
utdanning på linje med de fremste
internasjonale læresteder
Strategier:
1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger
som tiltrekker seg studenter som har forutsetninger for, og som engasjeres av studier
ved et fremragende forskningsuniversitet.
Studentene skal tilbys forskningsbasert
undervisning som danner og utdanner, også
på tvers av etablerte faggrenser

Universitetet skal tilby landets mest krevende, engasjer-

2. UiO skal tilby landets beste læringsmiljø
gjennom klarere forventninger, tettere
oppfølging, bruk av varierte læringsformer,
læringsfremmede evaluering og god pedagogisk kompetanse.

ved et fremragende forskningsintensivt universitet. Det

3. Samarbeidet med arbeidslivet skal styrkes,
slik at studentene sikres naturlige fortrinn i
arbeidsmarkedet
4. Forskerutdanningen skal videreutvikles
og være fremtidsrettet. Den skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal
være integrert i aktive forskningsmiljøer
5. UiO skal tilby landets beste lærerutdanning
og og øke rekruttering av gode studenter
innenfor realfag
6. UiO skal være en synlig, fleksibel og
profesjonell tilbyder av forsknings- og
profesjonsbasert etter- og videreutdanning

ende og givende utdanning. Studentene skal søke seg til
Universitetet i Oslo for å få en utdanning på internasjonalt nivå og de skal gjennom sin studietid utrustes med
både dybde- og breddekompetanse som forbereder dem
til kunnskapssamfunnet. I rekrutteringsøyemed vil det
derfor være viktig å tiltrekke seg søkere som engasjeres av, og som har forutsetninger for, et studieløp
vil samtidig i perioden være særlig viktig å sikre en god
rekruttering av unge med minoritetsbakgrunn og møte
ufordringene knyttet til studier med unormalt skjev
kjønnsfordeling.
Universitetet i Oslo skal særskilt vektlegge de ferdigheter og holdninger som studentene bare kan tilegne
seg ved et fremragende forskningsuniversitet. Dette
fordrer høyt nivå på det faglige innholdet i studieprogrammene, samt at studentenes læringsutbytte
økes gjennom en styrking av deres evne til kritisk og
selvstendig refleksjon. Studentene skal inspireres av og
involveres i forskning ved at de er knyttet til aktive fagmiljøer. Utdanningens innhold må være i overensstemmelse med forskningens nyeste resultater og studentene
skal møte forskere i undervisningen, også tidlig i utdanningsløpet.
Tidlig i strategiperioden skal fakultetene gjennomføre
de vedtatte faglige prioriteringene på utdanningssiden,
særlig med tanke på pedagogisk kvalitet, kobling til
forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering.
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Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å

arbeidslivet gjennom studietiden. Offentlige og private

være et internasjonalt toppuniversitet.

virksomheter skal være aktive deltakere i utvikling og
evaluering av studieprogrammene. Underveis i studiene

I forlengelsen av slike programmer skal universitetet

skal studentene bevisstgjøres på hvordan kompetansen

arbeide for å få etablert Sentre for fremragende ut-

kan brukes i arbeidslivet.

danning. Samtidig skal UiO ivareta sitt ansvar for å
tilby god breddeutdanning der etterspørselen er høy og

Universitetet i Oslo investerer tungt i forskerutdan-

vedvarende.

ning. Det er et mål å styrke og utvikle denne slik at den
blir mer attraktiv internasjonalt. De viktigste innsats-

Læringsmiljøet skal understøtte det faglige innholdet i

områdene er form og kvalitet på veiledningen, god faglig

studiene, og oppmuntre til frivillige studentaktiviteter.

og sosial integrasjon av ph.d.-kandidatene i forsknings-

Bruken av IKT i læringen skal være fleksibel og frem-

miljøene, og et faglig og arbeidslivsrelevant kurstilbud.

tidsrettet. Faglig og pedagogisk kompetanse skal være

Universitetet skal utvikle ordningen med forskerskoler.

tett integrert. Undervisning skal bli mer meritterende.
Utdanningsledelse skal derfor anerkjennes som del av

Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå. I

lederansvaret på alle nivåer.

samarbeid med skoleverket skal en forskningsbasert utdanning gi oss høyt kvalifiserte lærere. UiO skal intensi-

Studieveiledningen skal styrkes. Fadderordningen skal

vere arbeidet for å øke rekrutteringen til utdanningsløp

videreutvikles slik at den bidrar sterkere til å forberede

med tydeligere yrkesrelevans i tråd med samfunnsmes-

nye studenter på tilværelsen ved et forskningsuniversi-

sige behov for kompetanse. Særlig gjelder dette innenfor

tet.

realfag.

En heving av utdanningskvaliteten vil øke studentenes

UiO skal være en synlig og profesjonell tilbyder av

gjennomføringstakt og frigjøre ressurser.

forsknings- og profesjonsbasert etter- og videreutdanning og tilby egne alumniaktiviteter. Etter- og

Kandidater fra Universitetet i Oslo skal være attraktive

videreutdanningstilbudet skal sikres gjennom ekstern

arbeidstakere nasjonalt og internasjonalt. Arbeidslivs-

finansiering, til forskjell fra øvrige studietilbud hvor

relevansen skal styrkes gjennom å bedre kontakten med

gratisprinsippet gjelder.
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Et samfunnsengasjert universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og
samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap
kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets
store samfunnsutfordringer
Strategier:
1. Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen
og styrke dialogen med samfunnet. Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere samarbeid med
institutter, offentlige og private virksomheter

Formidling og kunnskapsdeling er en god tilnærming

2. Universitetet skal bidra mer aktivt i utformingen av offentlig forskningsfinansiering
slik at langsiktig fagutvikling og eksterne
satsinger for løsning av samfunnsutfordringer spiller bedre sammen

formidlingskanal til en bredere allmennhet. Universi-

til kunnskapsutvikling og i samsvar med den akademiske ånd. Det er et lederansvar å legge større vekt på
dialog med omverdenen. Formidling skal stimuleres og
være meritterende. Internett skal være en foretrukken
kommunikasjonskanal for forskningssamarbeid og
informasjonsutveksling mot andre fagmiljøer, og som
tetet skal ta et mer samlet grep om forskningsformidling. Prioritet skal gis til arbeidet med bevaring og
synliggjøring av vitenskapelige publiseringer i åpne,
institusjonelle arkiver og til Open Access-publisering.
Fagmiljøene skal utnyttes bedre for å motivere barn og

3. UiO skal styrke sin profil som hovedstadsuniversitet gjennom en tettere dialog med
myndigheter og næringsliv i regionen

unge til studier og forskning. Ikke minst gjelder dette
universitetsmuseene, som har et større potensial i å formidle og motivere unge til økt interesse for kunnskap
og for universitetet. Museene spiller også en nøkkel-

4. UiO skal styrke innsatsen for å bidra til
innovasjon og kunnskapsoverføring
5. Universitetsmuseene skal utnyttes bedre
for å skape økt interesse for forskning og
for universitetet

rolle for en tydeligere tilstedeværelse for universitetet
i hovedstaden. Universitetssamfunnet skal ta i bruk
interaktive arenaer for forskningsformidling og dialog
med et bredt publikum på internett og gjennom sentrale arrangementer som både har et folkeopplysende
og rekrutterende siktemål. Formidlingsaktiviteter skal
bidra til å synliggjøre forskningen, utdanningene, og
universitetets relevans i samfunnet sterkere enn i dag.
Universitetet i Oslo skal styrke samarbeidet med den
omkringliggende skolesektor, samt andre relevante
offentlige og private virksomheter. Strategisk samarbeid med instituttsektor og regionens universitetssykehus og Helse Sør-Øst skal også styrkes ytterligere.
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Mange av premissene for å søke eksterne prosjekter

UiO skal styrke innsatsen for å kommersialisere fors-

legges i planleggingsfasen i de nasjonale eller euro-

kningsresultater og entreprenørskap blant forskere og

peiske utlysningene. Universitetets forskere skal være

studenter. For å oppnå økt innovasjon, skal UiO gjen-

aktive allerede når premissene for eksterne satsinger

nomgå sine virkemidler med utgangspunkt i et bredt

og programmer legges, og utvikle en tettere dialog med

innovasjonsbegrep som omfatter kunnskapsdeling og

flere mulige finansieringskilder. Dette for at langsiktig

utvikling mellom UiO og næringsliv, myndigheter og

fagutvikling ved universitetet, og eksterne satsinger for

organisasjoner. Innovasjon skal i større grad integreres i

løsning av samfunnsutfordringer, skal spille bedre

studier og forskning.

sammen.
Byen rundt universitetet og forholdet til næringsliv
og samfunnsliv i Oslo-regionen spiller en avgjørende
rolle for UiO. Universitetet skal øke sin synlighet i byen
gjennom videreutvikling av eiendommer og aktiviteter
i Oslo sentrum. UiO skal ha betydelig publikumsrettet
virksomhet, blant annet gjennom museene, biblioteket,
økt samhandling med Oslo kommune, byens befolkning
og regionens næringsliv.
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Et handlekraftig universitet
Mål:
Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede
ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte
kjerneaktivitetene
Strategier:
1. Ressursene skal fordeles på basis av
kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer,
og de faglige prioriteringene skal legges
til grunn. Forskningsmiljøer og utdanningsmiljøer som utmerker seg med høy
kvalitet skal ha gode betingelser
2. UiO skal sikre at grunnfinansiering og
ekstern finansiering virker gjensidig forsterkende gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av områder for ekstern finansiering
3. For å kunne gi ansatte og studenter gode
rammebetingelser og nødvendig utstyr,
skal alle enheter ha en god balanse mellom
lønnskostnader og driftskostnader
4. Det skal sikres mer sammenhengende tid
til forskning gjennom større konsentrasjon
av undervisningen og bedre støttefunksjoner

6. Universitetet skal videreutvikle en effektiv
og profesjonell forvaltning og administrasjon
7. Investeringer i nybygg og oppgradering
prioriteres ut fra UiOs hovedmål og målet
om bærekraftighet, i nær dialog med
nasjonale og lokale myndigheter
Universitetet i Oslo må øke evnen til å gjennomføre
endringer i fagportefølje, undervisningsformer og
administrative systemer. Videre skal UiO foreta en
kritisk gjennomgang av intern ressursbruk. Fleksibilitet
og økt evne til å gjennomføre endringer krever lederskap og evne til å omprioritere ressurser etter kjente
kriterier som har legitimitet. Samtidig er forutsigbarhet
viktig både for enhetene, ansatte og studenter. Det er
et lederansvar å sørge for at enhetene identifiserer sine
sterke sider, potensial og ambisjonsnivå, og at det ved
enhetene foretas prioriteringer ut fra dette.
Universitetet skal gjennomføre de vedtatte faglige prioriteringene og benytte dem i arbeidet for høyere kvalitet.
UiO skal bygge robuste fagmiljøer ved å satse der det
er høy kvalitet, overordnet andre hensyn. Dette in-

5. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet
i dimensjoneringen av studietilbud og forskningsvolum. Dette skal ses i lys av en bedre
nasjonal og internasjonal arbeidsdeling

nebærer at sterke miljøer skal utvikle seg videre, mens
miljøer med kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes
nærmere med tanke på utvikling eller avvikling.
Kriteriene for dette skal være klare og konsistente.
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Der det er konflikt mellom målet om høy internasjonal

Universitetet i Oslo skal være et miljøvennlig universitet

kvalitet og bindinger som hindrer effektive grep der

i drift og eiendomsforvaltning. Bygningene skal forval-

kvaliteten er presset, skal dette erkjennes og vurderes

tes bærekraftig, blant annet gjennom miljøsertifiseringer

før kvalitetskravet eventuelt fravikes.

av institusjonens enheter.

Enhetene skal løpende, og første gang i 2011, vurdere

Det er betydelige utfordringer knyttet til forvaltning

sin insentivstruktur for å sikre at den fremmer kvalitet,

av universitetets bygninger. Behovet for oppgradering

bedømt etter de kriteriene som enheten selv anvender.

er omfattende, både for å tilfredsstille dagens lover og
forskrifter, og for at bygningsmassen skal utgjøre gode

En hovedstrategi for å øke handlingsrommet og fleksi-

rammer for fremragende forskning og et moderne ar-

biliteten er å tiltrekke seg større eksterne inntekter.

beids- og læringsmiljø.

Dette betinger at eksternfinansiering håndteres strategisk ved at UiO tiltrekker seg de midlene som bidrar til

Følgende prosjekter, som forutsetter finansiering over

fagutvikling, dynamikk og kvalitet i fagmiljøene. Hver

statsbudsjettet, vil bli prioritert i strategiperioden:

enhet må vurdere hvordan søknader om eksterne
midler styrker de faglige prioriteringene. Å legge
forskningsaktivitet til Universitetet i Oslo skal være et
kvalitetsstempel.
UiO skal prioritere gode rammebetingelser for sine
vitenskapelige ansatte, herunder driftsmidler, infrastruktur og sammenhengende tid til forskning. Bedre
rammebetingelser handler blant annet om å skape en
god balanse mellom lønns- og driftsmidler ved enhetene. Videre skal bedre samspill mellom forskningsaktivitet, undervisning og administrasjon gi mer tid til
forskning.
UiOs administrative ressurser skal benyttes slik at kvalitetseffekten for forskning og undervisning er størst,
samtidig som UiO ivaretar kravene til dokumentasjon av
virksomheten på en god måte. Administrative
oppgaver skal ses mer i sammenheng og kompetanse
skal utnyttes bedre på tvers av enheter og nivåer. Det
skal også tas ut betydelige økonomiske gevinster ved å
effektivisere driften gjennom IKT-baserte systemer og
ved å forbedre og sikre rutinene for anskaffelser.

1. Nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap
(Life Science) i Gaustadbekkdalen
2. Nybygg for Kulturhistorisk museum
3. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske
fakultet
4. Nytt veksthus på Tøyen
5. Nytt magasinbygg og fellesfasiliteter for Naturhistorisk
museum.
Når det gjelder forvaltningen av bygningsmassen innenfor eget budsjett, skal Universitetet i Oslos plan for vedlikehold følges opp, og oppgradering av undervisningslokaler og studentarealer bli prioritert. I de første fem
årene av strategiplanen vil universitetet prioritere en
oppgradering Vilhelm Bjerknes’ hus til bibliotek og
læringssenter for realfagene. Videre skal universitetet
finne en mer samlet løsning for de leide lokalene som
disponeres av Det juridiske fakultet i Oslo sentrum.
Universitetet ønsker en dialog med staten og Oslo kommune om disponeringen av Tullinløkka og de ledige
lokalene som vil følge av en mulig fristilling av Nasjonalmuseet og Kulturhistorisk museum.
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Det gode universitetet
Mål:
Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt
arbeids- og læringsmiljø
Strategier:
1. Universitetet skal utvikle ledelsesfunksjonene med tydelige roller og
ansvarsfordeling i alle deler av organisasjonen. Ansatte og studenter skal vite hvor
beslutninger treffes og hvordan disse kan
påvirkes gjennom medbestemmelse og
universitetsdemokrati
2. Universitetet i Oslos personalpolitikk skal
ivareta alle grupper ansatte og tilby gode
muligheter for profesjonell og faglig
utvikling

Et universitets viktigste ressurs er de menneskene
som arbeider og studerer der. Personalpolitikken
skal bygge på universitetets verdigrunnlag, herunder
akademisk frihet og respekt for vitenskapens egenart.
Organisasjonen skal preges av kollegial medvirkning og
en ledelse som tar ansvar. Arbeids- og læringsmiljøet
skal være så godt at det er en viktig grunn for å velge
Universitetet i Oslo som arbeids- og studiested.
Økt fokus på kvalitet krever bedre ledelse på alle nivåer.
Det er behov for videreutvikling av linjelederrollen,
samt å øke kompetansen og bevisstheten rundt ledelse i
forskningsgrupper og i nettverk på tvers. Programmene
for fakultetsledere, instituttledere og forskningsledere

3. Arbeids- og læringsmiljøet skal prioriteres
høyere, herunder den fysiske infrastrukturen

skal videreutvikles. Fagstrategisk arbeid – spesielt med
tanke på internasjonal nettverksbygging og finansiering
– må bli en naturlig del av ledelse på alle nivå. Ledelsen
skal, i samarbeid med sine ansatte, finne den faglige

4. Universitetet skal ha en aktiv rekrutteringspolitikk med internasjonalt fokus
og en tydelig profil for likestilling mellom
kvinner og menn

retningen og ambisjonen for hver enkelt enhet. For utvikling av programporteføljen og kvalitet i utdanningene
skal det utvikles egne program for utdanningsledelse.
Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger treffes og hvordan disse beslutningene kan påvirkes, og de
skal oppfordres til deltakelse i universitetsdemokratiet.
Tilrettelegging av informasjon og kompetanseutvikling
på dette området skal styrkes.
UiO skal etablere og gjennomføre en helhetlig politikk
som legger til rette for likestilling mellom kvinner og
menn og at ansatte i forskjellige livsfaser og med
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forskjellig bakgrunn og funksjonsevne skal kunne

Universitetet i Oslo skal øke profesjonaliseringen og

utvikle sitt potensial og bidra til felles mål enten områ-

kvaliteten i forvaltnings- og støttefunksjonene ved å

det er forskning, undervisning, formidling eller for-

legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive

valtnings- og støttefunksjoner. Personalpolitikken skal

karriereveier for teknisk-administrativt personale.

videreutvikles gjennom toårige handlingsplaner, slik
at den gir gode og tydelige rammer og virkemidler for

Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet ved uni-

oppfølgingen av ansatte.

versitetet skal styrkes. UiO skal legge prinsippene for
universell utforming til grunn. Det er avgjørende med

Vitenskapelig ansatte skal få en bedre oppfølging med

systematiske rutiner, klare ansvarsforhold og god intern

tydelige rammer for utviklingsmuligheter og forvent-

kommunikasjon i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet.

ninger. Karrieremuligheter og krav til kompetanse skal

Det er behov for oppgradering og forbedring av in-

tydeliggjøres.

frastrukturen og laboratoriesikkerheten. For å forene
den kritiske faglige dialogen med ansattes og student-

I strategiperioden skal det utvikles en politikk for å øke

ers behov for et inkluderende og støttende arbeids- og

forutsigbarheten for midlertidig ansatte, blant annet

læringsmiljø, skal de psykososiale sidene ved dette ha

gjennom langsiktige stillingsplaner. UiO skal oppheve

særlig oppmerksomhet. Universitetet skal kartlegge

tilfeldig bruk av midlertidighet og definere hva som er

ansatte og studenters opplevelse av fysisk og psyko-

ønsket midlertidighet. Midlertidig ansatte skal sikres

sosialt arbeids- og læringsmiljø. En sentral ledelsesop-

god oppfølging gjennom karriererådgivning og kompe-

pgave er å identifisere og ta tak i konflikter så tidlig som

tanseutvikling.

mulig.

Universitetet må ha en bred rekrutteringsbase, noe som

Universitetet i Oslo skal ha en kultur for helse, miljø og

innebærer en aktiv likestillings- og rekrutteringspoli-

sikkerhet som fokuserer på forebygging. Sentralt i dette

tikk med like muligheter for alle. UiO skal tilstrebe en

er klare ansvarsforhold og et godt samarbeid mellom

bedre kjønnsbalanse på de ulike stillingsnivåer gjennom

læringsmiljø- og arbeidsmiljøutvalgene, fagforeninger,

rekrutteringsprosessen og oppfølging av ansatte. Det

studentorganisasjoner, vernelinje og universitetets

skal utvikles insentivordninger for å fremme rekrutter-

ledelse på alle nivåer.

ing av kvinner til toppstillinger.
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Vedlegg 4

02.06.10, E Roll

Tidsplan for fakultetets arbeid med strategi 2010 – 2020

Dato/frist
Medio
februar

Orientering om fremdriftsplan til styret,
tjenestemannsorganisasjoner, LAMU, JSU

Ansvarlig:
Elisabeth/Eivind

05.02

Bestilling sendt til instituttene, PMR og PFF

Eivind

18.03

Innspill mottatt fra IFP, NIFS, SMR og prodekan for
forskning

Instituttledere,
prodekaner

24.03

Dekanatmøtet diskuterte utforming av
strategidokumentet

14.04

Dekanatmøtet utformer endelig forslag

Medio april

Informasjon til tilsatte via fakultetsnytt og nettsidene
– utkast + mottatte innspill.

22.04

Utkast sendes styret og I-ledere

29.04

Styreseminar der Instituttledere deltar

06.05

Utsending til høringsrunde til enheter og
utvalg (Programråd, LAMU, LSU, JSU)

Ca 28.05

Høringsfrist

08.06

Drøftingsmøte med tjenestemannsorg.

10.06

Styrevedtak

30.09.10

UiOs frist for fakultetenes strategier

I løpet av
høsten
2010

UiOs frist for fastsettelse av felles indikatorer
for oppfølging av strategien

DET JURIDISKE FAKULTET

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren
Saksnr: 3
Sakstype: Diskusjonssak
J.nr:
Møtenr: 3/2010
Møtedato: 10.6.2010
Notatdato: 2010 05 27
Saksbehandler:

Privatistordningen i masterstudiet i rettsvitenskap
Privatistretten er nedfelt som hovedregel i Universitets- og høyskoleloven § 3-10. Eksamener i vårt program
har et meget høyt – og økende – antall privatister; ved vårens eksamen til første avdeling utgjør privatistene
over halvparten av kandidatene.
Etter innføringen av Kvalitetsreformen, knytter det seg spørsmål til privatistretten: Høyere utdanning er ikke
lenger utelukkende et spørsmål om kunnskaper og eksamener, men har i langt større grad fokus på studiet
selv, på læringen og på de prosessene som formidler de ferdigheter og den generelle kompetansen som våre
ferdige kandidater forutsettes å inneha.
De samme forventningene om bred læring og om prosesser som formidler ferdigheter og generell kompetanse
i tillegg til kunnskaper, reiser også spørsmål om vi kan klare oss uten obligatoriske arbeidskrav i studiet.
Obligatoriske arbeidskrav er aktiviteter som vurderes og som er vilkår for å gå opp til eksamen, men som selv
ikke inngår i grunnlaget for karakteren.

Kvalitetsreformens forventninger innebærer altså både at argumentene for den ”nakne” eksamen svekkes, og
at argumentene for obligatoriske arbeidskrav styrkes.
I henhold til Universitets- og høyskoleloven § 3-10 andre ledd, kan obligatoriske arbeidskrav avskjære
eksamensadgangen. Det vil gjelde der arbeidskravene har formidlet noe som ikke kan prøves til eksamen –
heller ikke til en særskilt tilpasset privatisteksamen.
Dette innebærer at vi vanskelig kan se privatistspørsmålet uavhengig av uviklingen av undervisningsopplegg,
læringsmål og vurderingsformer i det nye jusstudiet. Tilsvarende kan vi ikke fritt utvikle emnene i det nye
jusstudiet uten at vi har en avklaring av privatistspørsmålet.
Både Folkeuniversitetet og Treider har i høringsrunden etter Stenvikutvalget gjort seg til talsmann for
privatistretten også i framtiden; høringsuttalelsene vedlegges her.
UiO (ved STA) har regien på det videre arbeidet med privatistspørsmålet, men ønsker å samarbeide med
fakultetet. De har nedsatt en arbeidsgruppe der fakultetet deltar.

PMR fikk spørsmålet til behandling og uttalelse i sitt møte 9. juni. Vedlagt her fins saken slik den
ble presentert for PMR. I styremøtet redegjøres for PMRs holdning.
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Vedlegg:
1. Høringsuttalelser fra Folkeuniversitetet i Oslo og fra Treider College.
2. Eventuell utfasing av privatistordningen.
3. Saksframstilling for PMR: Oversiktsnotat, notat fra STA.
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Innstilling fra arbeidsgruppe for utvikling av jusstudiet. Høringsuttalelse fra Treider College
Vi viser til høringsbrev datert 04.01.10 sendt fra dekanus og fakultetsdirektør ved Det Juridiske Fakultet.
Idet Treider har et organisert undervisningsopplegg for privatister tilpasset studieopplegget ved UiOs
juridiske fakultet, vil de endelige konklusjoner naturligvis i avgjørende grad påvirke faglig innhold og
pedagogisk organisering av også vårt undervisningstilbud.

1. Privatistordningen
Et hovedanliggende for Treider er selvsagt hensynet til privatistordningen. Denne er i meget liten grad direkte
berørt av de forslagene som ligger i innstillingen, men den er nevnt på sidene 105 og 106 under overskriften
Administrative konsekvenser.
Det er vår mening at administrative konsekvenser i seg selv ikke kan ses som et tilstrekkelig grunnlag for å
overstyre den akademiske tradisjon og det juridiske fundament som privatistordningen hviler på.
Det pekes på at … dagens svært høye privatisttall genererer mye ekstra administrasjon… Mot dette kan man
anføre at behovet for en privatistordning nettopp dokumenteres av høye privatisttall.
Dernest er det vår oppfatning at privatistordningen ikke skal belaste fakultetets økonomi, men være
selvfinansierende gjennom gebyrer som belastets privatistene ved avleggelse av eksamen. Dette bør være
en enkel ordning å administrere, selv om antallet rimeligvis vil variere noe fra ett år til et annet. Idet en slik
gebyrordning allerede praktiseres, overrasker det oss at administrasjonen tydeligvis ikke er tilført ressurser
for å håndtere antallet privatister dersom volumet oppfattes som et problem. Vi noterer oss imidlertid at
det i innstillingen pekes på at man utvider kapasiteten gjennom budsjettet for 2010. Samtidig pekes det på
at beslutningen om å redusere fakultetets eget, årlige studentopptak med 200 enheter, vil medføre et noe
redusert press på administrasjonen. Uansett vil vi hevde det alminnelige prinsippet at administrative
kostnader knyttet seg til privatistordningen skal dekkes av øremerkede gebyrinntekter fra brukerne av
ordningen.

2. Faglige forhold. Modell 1 eller modell 2?
Generelt kan det stilles spørsmålstegn ved de hyppige omorganiseringene av jusstudiet i den senere tid. Flere
modeller har vært utprøvd siden studieordningen av 1984. Vi innser at den aktuelle endringsprosessen i særlig
grad har utgangspunkt i NOKUT-rapporten og anbefalingene som ligger i denne.
Treider slutter seg til seg til den majoritet som går inn for modell 1, ref. innstillingen side 84.
Treider stiller likevel spørsmål ved om det er fornuftig å gjøre panterett og konkursrett til valgfag. For å forstå
dynamisk tingsrett er det nødvendig med kjennskap til disse emnene. I tillegg mener vi at det kan være
uheldig med innføring av 3.semesteroppgave på 2.avdeling. Erfaringsvis oppfattes 2.avdeling som tung for
mange studenter. Fagene er mer abstrakte enn på 1.avdeling, og mye er ulovfestet. Dersom studentene må
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skrive 3. semesteroppgave, vil skrivingen beslaglegge mye av studentenes konsentrasjon på bekostning av
pensum generelt. På den praktiske/økonomiske siden synes det som om innføring av 3. semesteroppgave vil
få betydelige økonomiske konsekvenser, ref. side 108: ”dersom studentene prøves i både skoleeksamen og
skriftlig oppgaveinnlevering et semester, vil dette innebære en fordobling av kostnader”.

3. Kommentarer til den videre fremdrift
Privatistene har på dette stadium av prosessen behov for å vite hvordan den nye ordningen vil påvirke deres
situasjon. Søknadsfristen for samordnet opptak er 15 april. Mange vil ikke komme inn ved Det juridiske
fakultet pga. høye opptakskrav. Mange vil rimeligvis vurdere å gå opp til eksamen som privatist, noen av
disse også for å prøve ut om rettstudiet passer for dem. I tillegg er det privatister som allerede er i et studieløp
og som trenger forutsigbarhet ift. overgangsordninger. På bakgrunn av innstillingen og de øvrige signaler i en
langvarig prosess, hadde det derfor vært en fordel om Det juridiske fakultetet på sine nettsider nå skrev noen
linjer om hvordan privatistordningen tilpasses omleggingen.
Arbeidsgruppen skisserer noen mulige overgangsordninger på side 103 flg. I tråd med den valgfrie profilen
arbeidsgruppen synes å legge opp til, mener Treider at forslag 2 er det beste alternativet. Studentene får da
velge om de vil gå over i det nye programmet eller om de vil bli værende i det gamle. Tilbakemeldingene fra
studenter som er i en overgangsordning, er at studiet blir uoversiktelig. Dette unngås dersom studentene kan
fullføre i den ordningen de har begynt på. I tillegg mener vi at de som velger det gamle programmet, må få
gjennomføre dette med minimum 50% progresjon, slik det er foreskrevet i programplanen.
Vi tillater oss å håpe på at vår tilbakemelding blir hensyntatt i den avsluttende del av reformprosessen.

Oslo 09.02.2010
Med vennlig hilsen
Treider College AS

Sverre Harald Amundsen
Daglig leder

Erik Jendal
Fagansvarlig

(sign)
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Gjengivelse av brev fra Folkeuniversitetet i Oslo:
Det vises til brev fra Universitetet i Oslo, juridisk fakultet av 04.01.2010 vedrørende høring av innstilling fra
arbeidsgruppe for utvikling av jusstudiet med høringsfrist 15.02.2010.
Folkeuniversitetet i Oslo har behandlet høringen og har følgende merknader til innstillingen:
Folkeuniversitetet stiller seg positiv til at Universitetet i Oslo (UiO) tar opp problemene med en nærmere
tilpassing av jusstudiet til FS.
Folkeuniversitetet har i dag undervisningsrett i jusstudiets tre første avdelinger, men har pr. i dag bare
undervisning i de to første.
Det er, etter vår mening, viktig å se at det er behov for et studietilbud i jus også for deltidsstudenter og voksne
mennesker som ikke har anledning å følge studiet ved UiO. Folkeuniversitetet er slik en viktig
undervisningsleverandør for denne gruppen. Vi har blant annet mange studenter fra det offentlig og fra
næringslivet, hvor arbeidsgiver dekker utdanningen. Folkeuniversitetet er derfor en betydelig leverandør av
livslang læring.
De faglige endringsforlagene opplever vi som gode. Det er fornuftig å trekke det internasjonale aspektet inn
allerede i 1. avdeling, i og med at det berøres allerede i flere av fagene på 1. avdeling. Vi ser også verdien i
mer engelsk språk og terminologi inn i studiet. I og med en økende internasjonalisering vil man i dag ofte
støte på engelskspråklige dokumenter man må forholde seg til. Vi støtter derfor overføringen av Alminnelig
folkerett fra andre til første avdeling.
Når det gjelder privatistordningens plass i systemet nevnes denne kun kort under administrative
konsekvenser, og vi opplever det som litt for enkelt å se på denne ordningen kun som en administrativ byrde.
Privatistordningen er mye mer enn ekstra administrativt arbeid:
Privatistene betaler for eksamen etter en sats satt av fakultetet selv. Dersom satsen er for lav må fakultetet
kostnadsberegne dette arbeidet på nytt og eventuelt heve satsen dersom det er et problem.
Privatistordningen er forankret i lov og forskrift. Det er i så fall politiske myndigheter som må ta stilling til
denne. Det eksistere dessuten i dag privatistordninger i en flere andre fag. Folkeuniversitetets studietilbud har
vært godkjent og kvalitetssikret av UiO i mange år. Folkeuniversitetet har alltid bestrebet seg på å holde god
kvalitet og har også alltid fulgt opp og rettet seg etter de pålegg som har kommet fra UiO.
Folkeuniversitetet bruker allerede i dag IKT i undervisningen; vi har allerede datasystemene (tilsvarende
Fronter) og alt ligger til rette for at vi skal kunne tilpasse oss de nye endringene i studiet. 63
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En eventuell innskrenkning eller avvikling av privatistordningen for jusstudiet er ikke en samfunnsnyttig
tanke. Folkeuniversitetet dekker et behov, og har gjort det i over 150 år. I og med at UiO selv har kuttet
studieplasser på jussen kan også Folkeuniversitets tilbud være et fint tilskudd hvis man på sikt skulle få en
situasjon hvor det blir problemer med å utdanne nok jurister.
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Eventuelt utfasing av privatistordning.
Hvis dekanus vedtar studieordning som innebærer at vi ikke tilbyr privatisteksamener i ny
studiemodell, skisseres følgende ”overgangsordning”:
Til og med H12 tilbys eksamen i gammel ordning på 1. – 4. avdeling; her kan privatister delta som
før.
De siste som kan begynner på hele studieløpet som privatist i god tro, er de som har begynt på første
avdeling V10. De vil være ferdig med tredje av deling H12 (ved ordinær progresjon). For å kunne
fullføre, kreves ”bare” at de får ta etikkurset og masteroppgaven som ”unntaksordning”. Dette er
unntak som gjøres allerede (både etikkurset og masteroppgaven har obligatoriske arbeidskrav). Disse
må evt. videreføres til V13 for etikkursets vedkommende, og H14 for masteroppgavens
vedkommende.
Studiestart fra og med H10 vil være med kunnskap om (foreløpig eventuell) avvikling av
privatistordning, og disse vil ikke kunne påregne å gjennomføre mer enn første studieår (og evt.
tredje semester) som privatist.
V10-kullet vil kunne vise til legitime forsinkelser i studiet og sette fram krav om privatisteksamen
også senere. Her kommer spørsmålet om innretning inn: Har vi noen form for forpliktelser overfor
denne gruppen? Hvis vi anser at privatistretten dreier seg om ”retten til utdannelse” – evt. om ”retten
til grad” – kan det nok være at vi har det. Hvis vi derimot holder oss til det egentlige innholdet i
privatistretten – retten til å få sine kunnskaper – ideelt sin realkompetanse – prøvd etter en
akademisk standard i enkelteksamener (retten gjelder ”å melde seg opp til eksamen” – ikke ”å
gjennomføre en utdannelse” eller ”å ta en grad”), har vi ikke pådratt oss noen forpliktelse til å
forsyne denne gruppen med adgang til full grad.
Konklusjon:
1. Fra og med H11 kan nye privatister bare ta første, andre og fjerde semester. De kan evt.
også gis særskilt tilgang til valgemner på tredje år (for å få en 80-gruppe til BA).
2. Privatister som begynte til og med V10: Til og med H12 forløper alt ”normalt”
a. De som har fulgt normal progresjon vil da være ferdig med tredje år. De bør få ta
etikkurset og masteroppgaven tilsvarende eksisterende ordning.
b. De som ikke har fulgt normal progresjon, vil ventelig kreve privatisteksamen også
etter H12. Det må vurderes konkret om de skal gis adgang til etikkuset og
masteroppgaven (slik ordningen er i dag). De bør imidlertid ikke gis disp eller opptak
i andre og tredje studieår.
3. Privatister som begynner H10 og V11: Med normal progresjon vil de ikke bli ferdig med
tredje avdeling H12 og vil ikke kunne fullføre studiet. Vi kan neppe ha noen forpliktelse til å
tilby disse å fullføre graden – privatistretten gjelder enkelteksamener, ikke grad eller
”utdanning”.
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§ 3-10. Rett til å gå opp til eksamen
(1) Den som oppfyller kravene til opptak, jf. § 3-6, og andre krav for å gå opp til eksamen i vedkommende
fag eller studium, har rett til å gå opp til eksamen. Dette gjelder også studenter som ikke er opptatt ved
faget eller studiet.
(2) Oppmelding etter denne paragraf kan nektes dersom kandidaten ikke har fulgt obligatorisk undervisning
eller gjennomført obligatorisk praksis.
(3) Styret gir forskrift om adgangen til å gå opp til eksamen, og kan fastsette særskilt oppmeldingsfrist for
kandidater som går opp til eksamen uten å være tatt opp som student.
(4) Styret kan fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter til vedkommende
studium, skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å holde eksamen for denne
4
gruppen eller eventuell egenbetaling fastsatt for studiet eller faget. Departementet kan gi forskrift om
egenbetaling etter denne bestemmelsen.

1. Vi kan opprettholde dagens ordning: Ingen obligatoriske arbeidskrav og full privatistadgang til
hele studiet.

2. Vi kan innføre obligatoriske arbeidskrav i emner der pedagogiske hensyn direkte og indirekte
via læringsmål, undervisningsformer, vurderingsformer tilsier det. Det vil føre oss fra første ledd
til andre ledd i § 3-10, og gir oss følgende valg:

a. Vi kan opprettholde privatistadgangen ved å tilby eksamener som prøver det som ellers
prøves i de obligatoriske arbeidskravene.
I den grad de obligatoriske arbeidskravene oppøver og prøver studentene i
”prosesspregete” ferdigheter, vil det åpenbart være vanskelig – kanskje til og med
umulig – å få til alternative eksamener som i like stor grad forholder seg til
læringsmålene.

b. Vi kan avskjære privatistadgangen.

Vedlegg:
Notat fra STA
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PRIVATISTER

VED UNIVERSITETET I OSLO

– EN DRØFTING1

En opprettholdelse av privatistretten vil undergrave intensjonen i kvalitetsreformen.
Kollegiet 11.des. 2001 i høring til forslag til endringer i universitetsloven

Departementet anser det som viktig at institusjonene får en reell adgang til å få dekket
merutgiftene forbundet med å arrangere eksamen for privatister. […] Når institusjonene skal
legge opp til tettere oppfølging av studentene, mener departementet at det er viktig at
institusjonene benytter sine faglige ressurser til å bedre studiesituasjonen for de studentene
som ønsker å følge undervisningen og ta eksamen.
Ot.prp.nr.40 (2001-2002) kap 9.6.4. om endringer i universitetsloven, våren 2002

Dette notatet tar for seg problemstillinger og synspunkter ved å være privatist ved Universitetet i Oslo, dvs å ha adgang til å fremstille seg til eksamen uten å ha opptak til det aktuelle
studiet/emnet. Notatet er utarbeidet i samråd med ledere og aktuelle saksbehandlere i Studieavdelingen, og kan sies å danne et felles utgangspunkt for videre drøftinger internt og med
fakultetene på dette feltet.
Det er fra Studieavdelingens side ikke blitt tatt et helhetlig grep på problemstillinger knyttet
til privatistordninger siden innføring av kvalitetsreformen, med unntak av diskusjoner rundt
privatistgebyr.2 Det er også vært ulike måter å håndtere privatistadgangen på ved fakultetene,
som dels skyldes ulike studiemodeller og dels mangel på initiativ på felles drøfting. Behovet
for en mer helhetlig tenkning på dette feltet er spesielt viktig i forbindelse med innføring av
ny studieordning i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (JUS), som i dag har de aller fleste
privatister (ca 730 p.t for våren 2010).
I tillegg er det behov for en fornyet diskusjon av forholdet mellom enkeltemnestudenter og
privatister, og spesielt rutiner i den forbindelse. Det sier seg selv at uten en avklaret forståelse
av privatisters rettigheter og universitetets tilbud her sett i forhold til andre studentkategorier,
er det vanskelig å lage kostnadseffektive rutiner i administrering av og informasjon til denne
gruppen.
Fra høsten 2006 er det kun JUS og SV som har hatt privatister (SV har p.t for våren 2010 ca
55), dersom vi med privatister regner de som får krav om eksamensgebyr. Før
kvalitetsreformen var det HF som hadde flest privatister, f eks 315 våren 2001 der SV samme
semesteret hadde 285 og JUS 110. Mat.nat. og TF har kun unntaksvis hatt privatister (hhv 10
våren 2004 og 11 høsten 2006). UV har kun hatt privatister i 1999 (151 våren; 70 høsten).
Privatistgebyr ble iverksatt våren 1998.

1

Notatet pr 2.6.10 er skrevet av Heidi Christophersen i samarbeid med Jonny Sundnes, Helge J. Bjørnhaug og
Camilla Haugland, Studieavdelingen, og drøftet i Studieavdelingen med unntak av punktet om studieringer på
høyere nivå. I tillegg er notatet forbedret og tydeliggjort i drøfting med Randi Saunes og Johanne Spjelkavik ved
Det juridiske fakultet – uten av fakultetet har tatt standpunkt til innholdet i notatet.
2
Dette notatet målbærer til dels andre hovedsynspunkter enn hva tidligere er blitt signalisert fra
Studieavdelingen. Det skyldes dels endring av regelverk for og ressurstildelingsmåter til universitetets studier,
dels endring av holdning til gratisprinsippet i høyere utdanning hva angår privatister og samfunnets forpliktelse
overfor personer som ønsker å fremstille seg til eksamen uten å ha studieplass. Det siste har også sammenheng
med mer etablerte tilbud om eksternfinansiert videreutdanning og mer fleksible muligheter til å få studielån for
videreutdanningsstudenter enn på 1990-tallet.
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Historikk –> privatistadgangen er ingen utdanningsvei
I 2001-2002 stilte Universitets- og høgskolerådet i tillegg til bl a universitetet spørsmålstegn
ved privatistordning som sådan ovenfor departementet og stortingskomiteen. Dette ble gjort i
forbindelse med høring om endringer i universitetsloven på bakgrunn av kvalitetsreformen,
der privatistadgangen ble videreført i lovens paragraf om rett til å gå opp til eksamen.
Departementets vurderinger i odelstingsproposisjonen (Ot.prp. nr 40 2001-2002) kan sies å
anerkjenne disse høringsinstansers innsigelser ved å presisere at ressursbruk til privatistordningen ikke skal gå ut over ordinære studier. Dette ansees dekket inn ved privatistgebyr.
Privatister får heller ikke studiestøtte fra Lånekassen, slik de fikk tidligere.3 På 1990-tallet da
det var vanskelig å få opptak til studier, satset enkelte på privatistordningen som en alternativ
studievei. Dette ble også muliggjort ved at de fikk studielån, og støttet opp om av tilpasninger
fra utdanningsinstitusjonen, f eks bestemmelsen om at bestått eksamen i grunnfag (og exphil)
som privatist ved SV og HF ga automatisk studierett ved fakultetet (bortfalt våren 1994).
Og det var nettopp studiefinansiering som universitetet i 2001 la vekt på i argumentasjonen
mot privatistretten i høringskommentarer til lovens paragraf om rett til å gå opp til eksamen:
[…] En opprettholdelse av privatistretten vil undergrave intensjonene i kvalitetsreformen. UiO har allerede eksempler på studenter som velger å være privatister til
tross for ledige studieplasser for å unndra seg obligatorisk deltakelse i form av
innleveringer og veiledning. Så lenge privatiststatus gir adgang til studielån også for
unge studenter uten et etablert forhold til arbeidslivet, gir dette adgang til å opprettholde en uforpliktet studietilværelse en viss tid. Dette forholdet kan bidra til å undergrave hele kvalitetsreformen, hvor hensikten er å øke den gjensidige forpliktelse innen
et læringsmiljø og å øke studentenes innsatstid. Privatistordningen vekker stor undring
ved universiteter i andre land, land som i høy grad tar sitt ansvar for videreutdannere
seriøst, men hvor samarbeid mellom studentene vektlegges i læringsarbeidet.
Forslag til lovendring:
UiO mener primært at privatistretten må bortfalle og foreslår at siste setning i § 40 nr.1
strykes ”Dette gjelder også studenter som ikke er opptatt ved faget eller studiet”.
Hvis siste setning i paragrafens nr.1 opprettholdes, mener UiO at lån til privatister som
ikke har yrkespraksis av et visst omfang, må bortfalle.4
Som nevnt, bortfalt studiestøtte til privatister og dermed anerkjennelsen av privatistadgangen
som en utdanningsvei innenfor offentlig høyere utdanning i Norge. Siterte uttalelse er siste
gang styret ved universitetet har kommet med overordnete synspunkter på privatistadgangen
som sådan. Senere drøfting i styret har vært i forbindelse med fastsettelse av privatistgebyr, jf
avsnitt nedenfor. I hvor stor grad privatistadgangen nå er i strid med kvalitetsreformen,
kommenteres til slutt i notatet.

3

Med unntak av privatister som følger undervisning ved et studieforbund, f eks Folkeuniversitetet, som er
godkjent av en utdanningsinstitusjon som studiering på høyere nivå i henhold til tidligere forskrift til
Voksenopplæringsloven, jf eget avnitt senere. Se Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret
2010–2011, § 4-1, pkt l. (1.kap)
4
Utdrag fra Kollegiets høringsuttalelsen 11.12.01 til den gang § 40 om rett til å gå opp til eksamen, nr 1 som ble
ble innledet slik: ” I paragrafen opprettholdes privatistretten. UiO ser for seg en fremtid hvor studentene tas opp
til heltids- eller deltidsløp av treårig eller kortere varighet (enkeltfag/emnegrupper/modulgrupper). UiO skal også
ha en rekke videreutdanningstilbud av ulik varighet rettet mot ulike målgrupper i arbeidsliv eller sosiale
situasjoner som hindrer opphold ved lærestedet. Undervisningen vil være både campusbasert og basert på
fjernundervisning. En opprettholdelse av privatistretten vil undergrave…”
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Privatistadgangen kan således sies å være, om enn i en mer snever forstand, tilbake til der det
begynte:
Privatistordningen ble opprinnelig innført for at voksne skulle kunne dokumentere sin
kompetanse uten å måtte følge et studium.…5
slik det står i St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av
høyere utdanning (kap.5.3)
Det er imidlertid to tilpasninger av ”privatistløp” i forhold til ordinært studieløp som gjør at
man fortsatt kan anse privatistadgangen i praksis som en utdanningsvei, nemlig innpasningsopptak til senere studietrinn, se eget avsnitt nedenfor, og studieringer på høyere nivå, se eget
notat.6
Loven – pålegg om privatistadgang, men ikke egne privatisteksamener
Adgang til å fremstille seg til eksamen som privatist, er regulert i universitetslovens § 3-10:
§ 3-10. Rett til å gå opp til eksamen:
(1) Den som oppfyller kravene til opptak, jf. § 3-6, og andre krav for å gå opp til eksamen
i vedkommende fag eller studium, har rett til å gå opp til eksamen. Dette gjelder også
studenter som ikke er opptatt ved faget eller studiet.
(2) Oppmelding etter denne paragraf kan nektes dersom kandidaten ikke har fulgt
obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis.
(3) Styret gir forskrift om adgangen til å gå opp til eksamen, og kan fastsette særskilt
oppmeldingsfrist for kandidater som går opp til eksamen uten å være tatt opp som student.
(4) Styret kan fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter til
vedkommende studium, skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å
holde eksamen for denne gruppen eller eventuell egenbetaling fastsatt for studiet eller faget.
Departementet kan gi forskrift om egenbetaling etter denne bestemmelsen.7
Adgangen til å være privatist gis i første ledd, begrenses i andre ledd og vederlagsfestes i
fjerde ledd. Det er viktig å understreke at privatistrettigheter er i forhold til selve eksamen, og
dermed i forhold til det enkelte emnet i et studieløp, og ikke i forhold til hele studieløpet/
graden som sådant. Med andre ord adgangen til å være privatist til eksamen i et emne
begrenses ikke av obligatoriske aktiviteter annet steds i studiet, med mindre det aktuelle
emnet har slikt. Slik som for ordinære studenter begrenses imidlertid adgangen til eksamen av

5

Avsnittet fortsetter: ”… Nye studieopplegg og evalueringsformer kan likevel tilsi mer omfattende
dokumentering av kunnskapene i tråd med det som kreves for ordinære studenter ved det enkelte studium. Det
må også framgå av eksa-mensbeviset at avlagte vekttall er basert på en slik dokumentasjonsordning.” Se om
egne privatisteksamner nedenfor.
6
Notatet er under arbeid.
7
Ot.prp.nr.79 (2003-2004) på bakgrunn av Ryssdalsutvalget er siste ot.prp. som omtaler paragrafen om rett til å
gå opp til eksamen. I beskrivelsen av dagjeldende rett (pkt 4.6.1) står det bl a om eksamen:
Universitets- og høgskoleloven § 40 har en egen bestemmelse om rett til å gå opp til eksamen.
Bestemmelsen er praktisk viktig for personer som ikke er opptatt som student (privatister), men som
oppfyller de generelle kravene til opptak. Oppmelding til eksamen kan nektes dersom kandidaten ikke
har gjennomført obligatorisk praksis eller fulgt obligatorisk undervisning. Institusjonene kan kreve at
privatister dekker eventuelle merutgifter institusjonen får ved å holde eksamen for denne gruppen.
Videre står det om Ryssdalsutvalget forslag (pkt 4.6.2) bl a:
Utvalget foreslår også at bestemmelsen i universitets- og høgskoleloven § 40 om rett til å gå opp til
eksamen, inntas i en ny lov. Utvalget foreslår at det inntas en bestemmelse som presiserer at privatister
må betale eventuell fastsatt egenbetaling for det aktuelle fag for å kunne ha rett til å gå opp til eksamen.
Og til slutt departementets vurdering (pkt 4.6.4) bl a:
Departementet mener det bør inntas en presisering i loven om at institusjonene kan kreve at privatister
betaler den egenbetaling som eventuelt er fastsatt for det enkelte studium.
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krav om forkunnskaper. Det vil si dersom forkunnskapskrav til et emne er en bestemt avlagt
eksamen uten at denne har privatistadgang, er privatistadgangen til emnet kun teoretisk.
Privatistadgang til samme eksamen som for studenter med opptak
Det er viktig å påpeke at obligatoriske elementer som kun strukturer en students læring, f eks
innlevering av oppgaver, har til nå ikke væt nok til å nekte privatister adgang til samme
eksamen som studenter med opptak til studiet. Denne forståelsen av paragrafen har bakgrunn i
at selve intensjonen med ”privatistretten” er videreført i dagens lov, dvs at man skal kunne
dokumentere sine kunnskaper ved en eksamen ved en offentlig utdanningsinstitusjon. Brukes
skoleeksamen8 som eneste vurderingsform/dokumentasjon av ordinære studenters kunnskap
og forståelse (dvs uten obligatoriske arbeidskrav og/eller integrerte eksamensformer), gjelder
således ”privatistretten”.
Denne tankerekke er i tråd med Bernts kommentarer til lovens §3-10, men det er verdt å
merke seg hans fremtidstanke i forbindelse med paragrafens andre ledd:
Slike begrensninger i retten til å gå opp til eksamen vil imidlertid etter alt å dømme bli
stadig mer aktuelle etter hvert som flere utdanninger bygger på studiemodeller hvor
aktiv egendeltakelse i organisert undervisning inngår som en del av kravene for å få
eksamen, gjerne i den form at omfanget av og temakretsen ved selve eksamen
reduseres fordi behovet for en tett kontroll med at hva studenten har fått ut av studiet
og om vedkommende har kunnskaper som dekker alle eksamenskravene, oppfattes
som vesentlig mindre. Kursdeltakelse og eksamen oppfattes med andre ord som
komplementære kvalitetssikringsinstrumenter.9
Utgangspunktet for å vurdere om privatistadgang er aktuelt i forhold til en eksamen/et emne,
er altså spørsmålet om kunnskap, ferdigheter og kompetanse definert i læringsmålene kan
vurderes alene ved en skoleeksamen. Er svaret nei, f eks ved labkurs eller ved kurs i
pasientbehandling, er privatistadgangen avskåret. Ved de aller fleste emner ved universitetet,
er imidlertid svaret ja eller tja. I så fall blir tilleggsspørsmålet om det finnes obligatoriske
aktiviteter som sikrer oppnåelse av læringsmål som ikke vurderes ved en skoleeksamen. Er
svaret ja, kan det nektes privatistadgang til ordinær eksamen i emnet.
Egne privatisteksamener
Selv om det ikke er privatistadgang til ordinær eksamen, så kan det likevel være mulig å
fremstille seg som privatist til eksamen i emnet, dvs ved egne privatisteksamener. I lovens §
3-11 om vitnemål er det lagt til grunn at det finnes tilfeller der man har laget en egen eksamen
for en privatist, som er forskjellig fra den studenter med opptak til studiet avlegger. Det står:
(3) For en kandidat som går opp til eksamen etter § 3-10 første ledd annet punktum,
skal det angis på vitnemål eller karakterutskrift dersom kandidatens kunnskaper og
ferdigheter er prøvet på en annen måte enn for studenter som er tatt opp ved studiet.
Denne praksis har også eksistert ved universitetet, bl a ved visse emner på SV. Det er også
tatt høyde for denne muligheten i styrets fastsettelse av eksamensgebyr for privatister. Der er
det stipulert to ulike satser for eksamensgebyr for privatister avhengig av om de tar ordinær
eller egen eksamen i emnet.

8

Med skoleeksamen menes den tradisjonelle eksamensform med fremmøte til en skriftlig eksamen i et begrenset
antall timer, dvs som er klart adskilt fra undervisningsaktivitet.
9
Siste avsnitt i note 241 i Norsk lovkommentarer på Gyldendal rettsdata, via databaser på
http://www.ub.uio.no/
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Gjeldende universitetslov sier imidlertid ikke at institusjonen har plikt til å lage slike egne
eksamener for privatister, dersom privatistadgangen til ordinær eksamen begrenses av§ 3-10
(3), slik Studieavdelingen tolker loven og de siste forarbeidene på bakgrunn
kvalitetsreformen. Men loven begrenser heller ikke muligheten til å lage alternative
eksamensformer for privatister - der læringsmålene kan prøves i en eksamenssituasjon. Hvis
læringsmålene ikke kan prøves i en eksamenssituasjon, f eks der de omfatter prosesser
studentene skal ha gått gjennom, vil en eksamen alene ikke være en adekvat prøvingsform, og
lovens krav til eksamen, dvs at ”kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og
vurdert på en […] faglig betryggende måte” (§ 3-9 nr 1 første punktum), vil ikke være oppfylt
ved en eksamen alene.
Dersom man legger vekt på forarbeidene til tidligere lover, kan det reises spørsmål til
ovennevnte tolkning. Alt ettersom man leser dem, kan man oppfatte ulikt om de nyere
forarbeidene snevrer inn rettighetene gitt i 1989-loven og 1995-loven hva angår ”den frie
eksamensadgangen”. Avveiingen må gjøres i lys av kvalitetsreformens vektlegging av nye,
varierte prøvingsformer, og reformens fokus på undervisning og læring til fortrengsel for
eksamen i tradisjonell forstand.
Eksamensgebyr for privatister - vederlag for reelle merutgifter
I 2005 fastsatte departement i henhold til § 3-10 (4) en egen forskrift for egenbetaling i der
står:
§ 2-1. Vederlag fra eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter
(1) Universiteter og høyskoler kan ta vederlag for å holde eksamen for
eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter til vedkommende
studieprogram eller fag/emne. Vederlaget skal fastsettes ut fra institusjonens reelle
merkostnader.10
Som nevnt slo departementet fast i 2002 at de anså ”det som viktig at institusjonene får en
reell adgang til å få dekket merutgiftene forbundet med å arrangere eksamen for privatister”,
jf sitert Ot.prp.nr.40 (2001-2002) ovenfor. Skal dette innfris, er det ikke nok at
privatistgebyret kun dekker marginalkostandene i forhold til eksamen, men også f eks utgifter
til informasjon og administrasjon, samt et dekningsbidrag på lønnsutgiftene. Departementet er
kjent med at universitetet i større grad søker å dekke de reelle merutgifter ved eksamen, ikke
bare marginalkostandene ved selve eksamensavviklingen.
Eksamensgebyr for privatister har vært omstridt, der spesielt studentrepresentanter har vært
imot.11 I forbindelse med behandlingen av privatistgebyr i møte 9. september 2003 vedtok
universitetsstyret under behandling av størrelsen av eksamensgebyr følgende:
Rektor bes om å ta opp med politiske myndigheter at det innføres en ordning med
økonomisk uttelling for privatistenes oppnådde studiepoeng tilsvarende den som
10

I høringsutkastet til forskriften stod følgende merknad til § 2-1:
Det fastslås at vederlag fra eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter (privatister) skal fastsettes ut
fra reelle merkostnader for institusjonen, jf. lovens § 3-10. Slikt vederlag kan fastsettes for grupper av studenter.
Institusjonene skal ha et system som dokumenterer at det ikke kreves inn mer enn de reelle merkostnader ved å
holde slik eksamen. Dette innebærer at institusjonen skal kunne dokumentere dette for den enkelte eksamen, men
at det ikke er et krav at dette skal kunne dokumenteres individuelt for hver enkelt student. […]
11
I universitetsstyrets møte 9.9.03 i saken om eksamensgebyr leverte studentrepresentantene følgende
protokolltilførsel:
”Studentrepresentantene i Universitetsstyret markerer seg imot fattede vedtak om privatistgebyr ved
Universitetet i Oslo. Vi mener dette strider mot prinsippet om lik rett til utdanning, og at Universitetet i Oslo ved
å benytte seg av retten til å kreve inn så høye gebyrer, ikke oppfyller sin rolle som Norges største og viktigste
kunnskapsleverandør for alle studentgrupper. ”
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gjelder for studenter. Rektor får fullmakt til å fjerne ordningen ved privatistgebyr
dersom dette lykkes.
På denne bakgrunn ble det sendt et brev med denne anmodning til departementet. Den ble
ikke tatt til følge. Og så kom Forskrift om egenbetaling. I universitetets høringsuttalelse til
denne forskriften ble privatistgebyr på nytt problematisert spesielt det at de som fulgte
undervisning ved folkeuniversitetet eller et annet studieforbund, måtte betale privatistgebyr,
se eget notat. Dette innspill ble heller ikke fulgt opp av departementet. Både lovgrunnlaget og
departementets holdning synes således klar.
Obligatorisk veiledning av masteroppgaven - innpasningsopptak på senere studietrinn?
Det er obligatorisk med veiledning av masteroppgaven ved universitetet. Og det er fakultetet
som oppnevner og godkjenner veilederen. Dette er fastsatt i universitetets studie- og
eksamensforskrift § 2.5 om krav til sammensetning av graden master.12 Denne føringen med
hensyn til innholdet i masterstudier er gitt med hjemmel i universitetsloven og den nasjonale
mastergradsforskriften. Det står i universitetsloven:
(2) Styret fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser
om obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer.
Og i Forskrift om krav til mastergrad § 6 om krav til selvstendig arbeid:
I [femårige masterstudier] skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum
20 studiepoeng. [...] Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overstige 60
studiepoeng. [...] Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning.
Institusjonen fastsetter nærmere regler om det selvstendige arbeidet, herunder omfang,
vurderingsform og om arbeidet skal utføres individuelt eller av flere studenter.
Bestemmelsene i universitetets studieforskriften er en videreføring av kollegiets vedtak i 1996
om privatisters adgang til hovedfagseksamener.13 Klagenemnda ved universitetet har også
slått fast at obligatorisk veiledning er dekket av unntakshjemmelen i universitetslovens § 310, andre ledd, jf ovenfor. Dette ble gjort forbindelse med en klagesak i 2007 der en privatist
ønsket å ta et psykologiemne på bachelornivå (PSY3190) der studenten skal skrive en
selvvalgt seminaroppgave og får veiledning individuelt og i gruppe. 14
12

Det står: ”(7) Ved Universitetet i Oslo skal masteroppgaven utgjøre det selvstendige arbeidet som kreves for å
oppnå graden master. Masteroppgavens omfang skal være i samsvar med kravene i Forskrift om krav til
mastergrad. Det er obligatorisk med veiledning av masteroppgaven. Fakultetet oppnevner eller godkjenner
veilederen."
13
Det står bl a i vedtaket i kollegiemøte 8-1996, sak 21: "Kollegiet forutsetter videre at veiledningen ved alle
grunnenheter som tilbyr hovedfag oppfyller disse kravene senest innen 1.1.1998. Privatister vil da ikke kunne
avlegge hovedfagseksamen, ettersom de ikke kan dokumentere at de har fått slik veiledning under arbeidet med
hovedoppgaven. Et institutt som kan dokumentere at veiledning til hovedfagsstudiet oppfyller denne
målsettingen og har et forsvarlig omfang, kan nekte kandidater som ikke har mottatt veiledning å avlegge
eksamen."
14
Emnet PSY3190 er på 10 studiepoeng og var kun det som manglet for studenten skulle fullføre programmet og
oppnå bachelorgrad. Vurdering til slutt i klagenemndas vedtak (nr 1999/2007, 17.oktober 2007) lyder: ”Den
sentrale klagenemnd bemerker at det fremgår av regelverket at det aktuelle emnet er obligatorisk og forbeholdt
studenter med opptak på det aktuelle studieprogrammet. Den sentrale problemstilling i herværende sak blir
således privatisters og enkeltemnestudenters adgang til å gå opp til eksamen uten å være tatt opp på aktuelt
studieprogram og vektleggingen av obligatorisk aktivitet som begrensning for privatisters og
enkeltemnestudenters adgang til å gå opp til eksamen. […avsnitt med lovgjengivelse av §3-10nr 1 og 2 og
Bernts kommentarer til nr2…]
Den sentrale klagenemnd legger til grunn at de begrensningene som gjelder for emnet er innført for å sikre at
kandidatene blir gitt den særskilte kompetanse som er hensikten med emnet, og at tilegnelsen av denne
kompetansen må sies å være vesentlig. Det andre kriteriet anses oppfylt ved at det her er snakk om
oppgaveskriving under veiledning, og at dette gir en kompetanse som ikke kan prøves ved ordinær eksamen.
Avgjørende for nemnda er at institusjonen som har ansvaret for å sertifisere og godkjenne den utdanning som
institusjonens kandidater går ut med. Det innebærer at den obligatoriske aktiviteten er viktig for formidlingen av
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Utdanningspolitisk anerkjennes veiledning på masternivå som en hjørnesten i universitetets
forskningsbaserte undervisningstilbud – nettopp faglig utvikling i interaksjon med vitenskapelige ansatte i en skriveprosess innebærer en læring og kompetanse som ikke kan måles ved
eksamen, selv om kvaliteten på oppgaveløsning og masteroppgave vil være påvirket av dette.
Studierett som programstudent til masteroppgven – innpasningsopptak
Det juridiske fakultetet har de senere årene gitt opptak til siste trinn av rettsstudiet for
privatister som har bestått tredje avdeling rettsvitenskap (Jur3000), dvs adgang til
obligatoriske elementer i masterstudiet : veiledning til masteroppgave (JUR 5030/JUR5060)
og kurset i yrkesetikk i 4. avdeling. Slik det p.t. står på fakultetets nettside om privatister:
Jusstudiet har liten grad av obligatorisk undervisning, og den obligatoriske
undervisningen er felles for studenter med studierett og privatister.
Når det gjelder tilgang til undervisning som ikke er obligatorisk ellers i masterstudiet,
presiseres det at privatister ikke har adgang. Umiddelbart synes dette helt motsatt hvordan det
tenkes om privatistadgang og obligatorisk undervisning i loven, jf ovenfor. Det fakultetet
imidlertid gjør, er å gi aktuelle opptak til masteroppgaven og dermed samme rettigheter som
ordinære studenter:
I Master i rettsvitenskap er det et krav at privatister søker studierett til masteroppgaven
for å få rett til obligatorisk veiledning,
slik det står på nevnte nettside. Eller sagt annerledes: De aktuelle er ikke lenger privatister.
Privatistordning til eksamener i rettsvitenskap blir da i praksis en vei frem til fullført master i
rettsvitenskap. I forhold til forskrifter om opptak gitt av departementet er denne tildeling av
studierett å forstå som et innpasningsopptak. Forskrift for opptak til høyere utdanning, § 1-1
(4) gir institusjoner i visse tilfeller ”fullmakt til selv å fastsette opptakskrav og
rangeringsregler dersom departementet ikke har fastsatt slike i annen forskrift eller
rammeplan”, jf § 1-1 (4). Et slikt tilfelle er bl a ”innpassing etter første studieår i flerårige
profesjonsutdanninger”. Dersom man anser masterstudiet i rettsvitenskap som en
profesjonsutdanning i denne forskriftskontekst, kan altså universitetet selv fastsette krav og
rangering for opptak til siste trinn i rettsvitenskap.15 Et innpasningsopptak er vanligvis brukt
for å tilrettelegge studieløpet for studenter som har tilsvarende utdanning ved annet lærested.
Bakgrunnen for ordningen med ”opptak” til masteroppgave
Det kan reises spørsmål om det ikke er rimelig å gi de som har tatt størsteparten av et
studieløp, anledning til å fullføre løpet frem til grad – spesielt når det i dagens tilfelle kun
hva institusjonen ønsker skal vektlegges på de aktuelle emner. Etter nemndas syn er veiledning noe som i enhver
sammenheng gir en vesentlig kompetanse, og nemnda er derfor av den oppfatning at fakultetets praktisering av
denne type adgangsbegrensing må regnes for å være innenfor eksisterende regelverk. […]
15
I så fall må tilgangen gjelde samtlige som kan sies å være kvalifisert, og ikke bare privatister med eksamener
fra UiO, slik Studieavdelingen vurderer dette i dag. Dagens ordning er nemlig i samsvar med et tidligere
generelt punkt c) om privatist(som nå er sløyfet) i § 7.6.9. Programstudent, enkeltemnestudent og privatist Eksamenskandidat, der det står bl a :
En person som i emner eller studieenheter tilhørende visse 5-årige masterprogram, har avlagt eksamen som
privatist i emner eller studieenheter med et omfang tilsvarende 180 studiepoeng eller mer med
gjennomsnittlig karakter C eller bedre, kan søke fakultetet om å kunne avlegge eksamen i
studieprogrammets øvrige emner som programstudent på bakgrunn av særlige regler i utfyllende regler til
§ 7.6.9, fastsatt av rektor, som også kan fastsette unntak fra kravet om gjennomsnittlig karakter C.
Det var bare masterstudiet i rettsvitenskap som hadde en slik ordning, og dette punktet blir da ivaretatt med
følgende setning i dagens utfyllende regler til til § 7.1.6 og § 7.2 til forskriften under a5) 5-årig studieprogram
for master i rettsvitenskap: ”En privatist som har bestått eksamen til første, andre og tredje avdeling av det
femårige studieprogrammet til graden master i rettsvitenskap, kan etter søknad få studierett som programstudent
til masteroppgaven.”
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dreier seg om 30/60 studiepoeng. Det er også lett å mene at kanskje nettopp de som har
oppnådd tidligere avdelinger kun ved selvstudium, fortjener et slikt tilbud - spesielt når
studiestrukturen tillater en slik situasjon. Denne tenkningen støter imidlertid imot en annen
rimelighetstenkning som ligger til grunn for lovverket for regulering av tilgang til
studieplasser, nemlig at dette skjer ved opptak til det første trinnet i studieprogrammet. Dette
gjelder uansett om det er en årsenhet eller et femårig integrert masterstudium; eller om
søkeren fra før har studier som tilsvarer (de) første trinn i utdanningen. 16 I tillegg er det ikke
hvilket som helst 30/60 studiepoengsemne, men selve kjernen i det som hever masterstudiet
utover bachelornivå, nemlig et selvstendig arbeide som ”skal vise forståelse, refleksjon og
modning” slik det står i ovensiterte nasjonale forskrift.
Det kan sies at det er imot kvalitetsreformens intensjoner å la studenter oppnå en femårig
mastergrad vesentlig basert på eksamener avlagt som privatist – sikring av kvaliteten på
utdanningen skal skje ved undervisning, helst oppfølgende sådan, og ikke bare ved
sertifisering til slutt med eksamen. Imidlertid er det en del studenter som er ”privatist” i
forhold til universitetet, men ”student” i forhold til en ikke-akkreditert privat aktør som gir
undervisning i rettsvitenskap. Det betyr ikke at universitetet nødvendigvis har større
forpliktelser ovenfor dem enn andre privatister, når det gjelder muligheten til å fullføre
utdanningen frem til grad. Se nedenfor.
Det kan derfor reises spørsmål om denne ordning er et studietilbud universitetet ønsker å
videreføre. Situasjonen har også endret seg siden man innførte ordningen. De to første årene
(2005-2006) var det mellom 1 og 3 som pr semester fikk studierett som programstudent til
masteroppgaven, men fra 2007 av begynner tallet å stige til i dag der man for våren 2010
høsten 2010 har gitt henholdsvis 23 og 37 nye studenter opptak, og antall semesterregistrerte
våren 2010 med denne studieretten er 41. Her beslagslegges viktige undervisningsressurser i
stort omfang – større enn man tenkte seg da man etablerte denne ordningen. Dette
understreker behovet for en fornyet avveining av det utforholdsmessige i å prioritere faglige
ressurser til denne gruppen fremfor de som har konkurrert seg inn på studiet, opp mot det
uforholdsmessige sett fra en privatists perspektiv i det at han/hun ikke får fullført en
utdanning til grad.
Skal ikke bli en privatist ved en tilfeldighet – privatist og enkeltemnestudenten
I universitetets studie- og eksamensforskrift inndeler man studenter i tre kategorier:
programstudenter, enkeltemnestudenter og privatister. Inndelingen er funksjonell ut fra
behovet for angivelse av rettigheter til undervisning og eksamen, alt etter som man har opptak
til studium, kun undervisningsopptak til emnet, eller ikke har ”opptak” i det hele tatt. Men det
er også er kapasitetstenkning som ligger til grunn i forholdet mellom kategoriene, der det bl a
står om enkeltemner og privatister i forskriftens § 7.6.9:
En enkeltemnestudent som ikke har hatt og ikke får undervisningsopptak for et
semester til et emne eller en studieenhet av kapasitetshensyn, jf. § 4-3, og hvor det er
anledning til å avlegge eksamen i emnet eller studieenheten som privatist, må, ved
ønske om å avlegge eksamen i emnet eller studieenheten uten undervisningsopptak,
gjøre dette som privatist, jf. § 7-5. Om eksamensgebyr, se § 7.5.4.
På den ene siden har vi ved universitetet hatt en holdning om at enkeltpersoner skal kunne
dokumentere sine kunnskaper ved eksamen ved universitetet – den ”klassiske” privatist. På
den andre siden utviklet det seg på slutten på slutten av 1990-tallet – og i styrket grad med
kvalitetsreformen – en holdning om at man heller ikke skal bli privatist ved en tilfeldighet.
16

Får man opptak kan man i siste tilfellet søke om godkjenning og så i praksis starte studiene på et senere trinn.
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Det universitetet primært tilbyr er studier, ikke bare sertifisering. I den grad det er ledig
kapasitet har man ment at den enkelte i utgangspunktet bør få tilbud om undervisningsopptak
til et emne, og rutinene i forhold til enkeltemnestudenter og privatister er blitt innordnet denne
tenkningen.
Denne prinsipielle holdningen har vært styrende for utvikling av rutiner for privatister, og har
utilsiktet skapt problemer der man har en ”rendyrket” privatistadgang. I dag gir
Studieavdelingen de som har tenkt å være privatist, også status som enkeltemnestudent –
nettopp for at de ved semesterstart – etter at programstudentene har meldt seg - skal ha
anledning til å velge å følge undervisning ved et emne med ledig kapasitet fremfor å bli
privatist. Det betyr at de – selv om de de facto er privatist - får i studentsystemet FS en
teknisk ”studierett” som da genererer en enkelte praktiske rettigheter som i prinsippet er
forbeholdt studenter.
Privatistordning anno 2010 - undergraver den kvalitetsreformens intensjoner?
Privatister får i dag ikke studiestøtte fra Lånekassen.17 Privatister kan nektes å ta ordinær
eksamen i et emne dersom det er lagt inn obligatoriske læringselement som ikke vurderes ved
den ordinære eksamen. Det vil si i det tilfellet utdanningsinstitusjonen har valgt å organisere
studiet etter kvalitetsreformens intensjon med større vekt på mer forpliktende
undervisningsformer underveis i studiet og tilhørende mindre behov for på slutteksamen for
kvalitetssikring/sertifisering av studentens kunnskaper.
Utdanningsinstitusjoner har mulighet til å dekke utgifter til privatistordning ved privatistgebyr, slik at det ikke tar ressurser fra det ordinære studieløpet. I prinsippet kan man derfor si
at privatistadgangen etter dagens bestemmelser og studiefinansieringsordning ikke undergraver kvalitetsreformens intensjoner i forhold til ordinære studenter. I praksis gjør det
imidlertid det der det er stort antall privatister, og det holdes åpne forelesninger, slik som på
JUS.18 Her følger et stort antall privatister de åpne forelesninger ved universitetet i tillegg til å
følge undervisning i privat regi. Privatistene benytter seg da av muligheten til å stille spørsmål
til foreleseren i tilknytning til forelesning eller pr e-post. Å skille her mellom de som har
studierett og ikke, er i praksis ikke mulig. 19 Med andre ord får ikke utdanningsinstitusjonen i
slike tilfeller handlet i samsvar med departementets synspunkt som uttrykt i Ot.prp.nr.40
(2001-2002) i forbindelse med videreføring av privatistadgangen i loven:
Når institusjonene skal legge opp til tettere oppfølging av studentene, mener
departementet at det er viktig at institusjonene benytter sine faglige ressurser til å
bedre studiesituasjonen for de studentene som ønsker å følge undervisningen og ta
eksamen. [min uthev.]

17

Som nevnt ovenfor, de som følger undervisning ved en godkjent studiering på høyere nivå i f eks regi av
Folkeuniversitetet, får studiestøtte, men da ikke i egenskap av å være privatist. Deres lærersted i forhold til
Lånekassen er Folkeuniversitets avdeling, og ikke universitetet.
18
Økt eksamensarbeid belaster i mindre grad de fast vitenskapelige ansatte, da sensurering ivaretas i stor grad
av eksterne ved JUS. Det vil si kostnader her kan dekkes inn med privatistgebyr på samme måte som behov for
økt administrasjon og tilpasset informasjon.
19
I NOKUT rapport i 2007 om reakkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap (side 23) står det imidlertid:
Komiteen har merket seg at fakultetet har en stor mengde privatister, omtrent like mange som ordinære
studenter på 1. avdeling. Privatistene belaster ikke fakultetets undervisningsressurser, men legger beslag på
eksamensressurser. Dette kan virke belastende på et ellers arbeidsmessig anstrengt miljø. De andre
juridiske fakultetene har unngått dette problemet. Forutsatt at fakultetet får dekket de reelle kostnadene ved
at privatistene går opp til eksamen ved UiO, har komiteen imidlertid ikke noen bemerkninger til ordningen,
da privatistenes rett til å avlegge eksamen er lovfestet.
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I vår er det ca 730 privatister til juridiske emner. Spørsmålet er om det ville ha vært et så stort
antall dersom det ikke var undervisningstilbud i privat regi. Med andre ord er problemet
”privatistretten” eller at mange følger undervisning i privat regi og ønsker da å avlegge
eksamen? Se appendiks. Og er det et problem at flere tar studier i rettsvitenskap enn det som
er studieplasser til ved offentlig utdanningsinstitusjoner i Norge? Selv om man skulle mene ut
fra et faglig standpunkt at det er ønskelig at flere tilegnet seg juridisk kompetanse, bl a via
private aktører, er ikke dette synspunktet utdanningspolitisk forsvarlig fra universitetets side
dersom ordningen belaster universitetets faglige ressurser. Som presisert i sitatet fra Ot.prp.40
(2001-2002) ovenfor, er det viktig at utdanningsinstitusjonen benytter sine faglige ressurser til
å bedre studiesituasjonen for ordinære studenter. Her er prioriteringen klar. Likeledes dersom
de faglige ressurser tillater det, heller øker studietilbudet i rettsvitenskap ved eventuell
tilførsel av nye studieplasser, slik som det også er blitt foreslått i universitetets budsjettforslag
til departementet for 2011.20
Veien videre - praktisk
Det viktigste i arbeidet videre er nærmere drøftinger med fakultetene. Dette er alt begynt med
Det juridiske fakultetet der det før sommeren blir fastsatt ny struktur for studieordning i
rettsvitenskap. I den forbindelse tar man sikte på en henvendelse til departementet om forhold
rundt privatister og masterstudiet i rettsvitenskap. Det er et ønske fra både fakultetets og
Studieavdelingens side å få gjort dette i løpet av juni.
I tillegg er det viktig å begynne drøftinger med allmennfakultetene både de som har privatistordninger og de som ikke har det, der man i begge tilfeller burde vurdere praksis ut fra en
felles forståelse av loven. Dette berører i stor grad også forholdet til enkeltemnestudenter som
”restplasstudent”, slik at disse to studentkategorier bør sees i sammenheng med hverandre.
Også ”profesjonsfakultetene” vil bli berørt av denne diskusjonen i den grad de tilbyr emner til
andre enn programstudenter. Studieavdelingen vil ta initiativ til samrådinger i september.
Det er også viktig å sikre at universitetet får dekket sine reelle kostnader ved privatistordninger. Etter planen skal det tas en ny gjennomgang av kriterier for beregning av
eksamensgebyr for privatister, og justere beløpsstørrelse deretter. Arbeidet starter til høsten.
Det er også påkrevet med en forbedring av administrative rutiner og informasjon i forbindelse
med privatistadgangen, herunder søknadsprosedyrer. Studieavdelingen planlegger å
gjennomgå sine rutiner til høsten, og drøfte forbedringer med fakultetene med tanke på
implementering for vårsemesteret 2011/høstsemesteret 2011.
Det tas også sikte på en separat henvendelse til departementet om uavklart forhold knyttet
studieringer på høyere nivå, jf eget notat som er under utarbeidelse. Dette bør skje snarest.
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Til departementets spørsmål: ”3. Er det særskilte studieprogram som institusjonen ønsker å prioritere spesielt
av strategiske årsaker eller for å rendyrke en faglig profil?” i budsjettforslaget, har universitetet bl a svart:
Vi ønsker også styrking av andre prioriterte fagområder, og gir et samlet innspill til dette under 'andre fag'.
Herunder ligger også forslag om en gradvis fullfinansiert opptrapping av rettsvitenskapstudiet.
I oppsettet under ’andre fag’ er det først 50 studieplasser til 5-årig master rettsvitenskap som mulighet for
økning i antall studieplasser høsten 2010 og høsten 2011. ( Opptaksrammen p.t. for 2010 er 400 studieplasser)

DET JURIDISKE FAKULTET

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren
Saksnr: 4
Sakstype: Vedtakssak
J.nr:
Møtenr: 3/2010
Møtedato: 10.6.2010
Notatdato: 2010 05 27
Saksbehandler: Johanne Spjelkavik

Studiereformen – prinsipper og vedtakskompetanse
a. Historikk:
i. 20. juni 2005 vedtok NOKUTs styre å revidere alle master- og ph.d.-studier i rettsvitenskap.
ii. I september 2007 forelå den sakkyndige uttalelsen som ble lagt til grunn for NOKUTs vedtak
iii. 29. oktober 2007 leverte fakultetet forslag til oppfølging av rapporten, de ble videresendt til
NOKUT 9. november 2007.
iv. 31. januar 2008 vedtok NOKUT å reakkreditere masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske
fakultet, UiO.
v. 20. februar 2008 ble vedtaket oversendt fakultetet fra UiO. I oversendelsen heter det blant
annet: ”NOKUT forventer at Universitetet i Oslo følger opp de sakkyndiges merknader og
anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet og gir tilbakemelding om dette.” I
samarbeid med fakultetet nedsatte UiO en komité som skulle utarbeide grunnlag for oppfølging
av NOKUT-rapporten.
vi. 10. april 2008 ble styret orientert om NOKUTs vedtak og fikk seg forelagt rapportene og en
oversikt over forslagene og fakultetets planlagte og gjennomførte oppfølging under temaene:
Studiets struktur, internasjonalisering, målbeskrivelse, pensum og undervisning, veiledning,
sensurordning og ressurser.
vii. 11. juni 2008 var det en fakultetskonferanse der jusstudiet var tema.
viii. 19. juni 2008 ble saken diskutert i styret
ix. 8. oktober 2008 publiserte dekanus et strategisk notat om mål og midler for å oppnå en
tidsmessig jussutdanning med høy kvalitet
x. 1. desember 2008 forelå Bostadkomiteens rapport. Komiteen setter fram forslag knyttet til
temaer: Tettere oppfølging av studentene & varierte undervisnings- og vurderingsformer,
Modulisering, Fleksibilitet, Privatister, Fakultetets indre prosess, Ressurser.
xi. 4. februar 2009 kom rektor med anbefalinger på grunnlag av Bostadutvalgets rapport.
xii. 9. februar 2009 var jusstudiet tema for fakultetskonferanse
xiii. 1. april 2009 tildelte dekanus mandat til en arbeidsgruppesom skulle utarbeide et forslag til
omlegging av studiet som medfører en størst mulig forbedring av studietilbudet tilpasset
kvalitetsreformens intensjoner og med hensyn til NOKUTs anbefalinger.
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xiv. I desember 2009 forelå rapporten fra arbeidsgruppen og en framdriftsplan ble forelagt styret til
orientering.
xv. 15. februar 2010 gikk fristen ut for uttalelser til høringen av Stenvikrapporten.
xvi. 23. mars vedtok PMR en tilråding om studiemodell som ble forelagt styret til uttalelse den 29.
april.
b. Grunnlag:
Som grunnlag for det arbeidet som er gjort, og som skal gjøres videre, ligger de sentrale dokumentene
NOKUTs sakkyndigrapport, Bostadkomiteens rapport og rektors anbefalinger, Stenvikutvalgets rapport
og en rekke innspill fra en åpen og inkluderende prosess – herunder en stor mengde høringsuttalelser
som retter seg mot så vel prinsipielle som konkrete trekk i studiet. De hensynene som er gjort gjeldende,
vil måtte avveies mot hverandre og mot noen overordnete trekk som skal prege studiemodellen.
c. Hovedtrekk i modellen
Punktene a – e er hentet fra fakultetets sammenfatning av NOKUTs merknader
a. Studiets struktur:
i. 3+2: NOKUTs sakkyndige anbefaler overgang til standard 3+2-ordning i stedet for integrert
femårig masterstudium. Bostadkomiteen argumenterer for en slik løsning, men kommer ikke
med noen klar anbefaling. Temaet var unntatt fra Stenvikutvalgets mandat. Vesentlige hensyn
bak 3+2-ordningen anses ivaretatt ved at progresjon i studiet synliggjøres i læringsbeskrivelser
og økende forventninger til faglig fordypning.
ii. Større valgdel: Det tas sikte på at det skal være valgemner både på tredje og fjerde studieår (á
10 sp), i tillegg til eksisterende valgfrihet på femte år. Det tas også sikte på 10 sp
semiobligatoriske fag på fjerde studieår.
b. Internasjonalisering:
i.
Bedre kontakt mellom norske og utenlandske studenter/større deltakelse av norske studenter
i engelskspråklig undervisning. Fakultetet har opphørt med ”norsk variant” av valgemner som
presenteres på engelsk. I tillegg arbeides det med utredning av muligheter for å tilby våre LLMstudier også til våre egne studenter. En idé om å ha krav om minst ett fremmedspråklig
valgemne i graden, må avveies mot hensynet til studentenes faglige valgfrihet, siden vi ikke
tilbyr full bredde i den engelskspråklige porteføljen.
ii.
Innføring av utenlandsk pensum/større internasjonalt perspektiv i studiet: Dette er en av flere
føringer som vil bli lagt på utarbeidelsen av emnene.
c. Målbeskrivelse: NOKUT etterspør beskrivelse av ferdigheter en kandidat fra vårt fakultet skal inneha.
Dette ses i sammenheng med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og UiOs føringer for
implementering som ventes i løpet av våren/sommeren 2010. UiOs føringer vil bli fulgt opp i det
videre arbeidet med utforming av studiemodellen.
d. Pensum og undervisning:
i.
Innføring av system for kvalitetssikring av pensum: Fagfellevurdering av pensum er avvist av
PMR. Det arbeides med andre modeller for kvalitetssikring av pensumlitteratur, for eksempel
en sterk anbefaling av at alternative sett av litteratur angis.
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ii.

Mer diskusjon om undervisning: Dette vil henge sammen med utformingen av målbeskrivelse.
Det vil dessuten bli arbeidet for å avdekke sammenheng mellom undervisningstiltak og
læringsutbytte, som ledd i optimalisering av ressursutnyttelsen.
e. Veiledning (til masteroppgave):
i.
Effektivisering av veiledning gjennom mer felles undervisning og veiledning av
oppgaveskrivende: En pågående prosess skal utrede muligheter og måter for bedre faglig
spesialisering i femte studieår, organisering av ”faggrupper” vil kunne effektivisere så vel
undervisning som øvrig studentkontakt.
ii.
Begrense bruk av eksterne veiledere: Pr i dag har fakultetet ikke tilstrekkelig personell til å
dekke behovet for veiledning til masteroppgave. Målsetningen om intern, forskningsbasert
veiledning opprettholdes – avhengig av studenttall vil en omorganisering som antydet i
avsnittet over, kunne frigi veilederressurser.
iii.
Bedre oppfølging av eksterne veiledere. Dette er et tema som det kan være naturlig å følge
opp for fagmiljøene som skisseres i punkt i ovenfor.
Punktene f – l er hentet fra rektors anbefaling:
f. Tettere oppfølging av studentene. Innføring av basisgrupper hvor en lærer følger opp en mindre
gruppe studenter gjennom et semester/år. Den eksisterende gruppe- og PBL-undervisningen må
sees i lys av ny ordning.
Etter Kvalitetsreformen er ikke lenger høyere utdanning er utelukkende et spørsmål om kunnskaper
og eksamener, men har i langt større grad fokus på studiet selv, på læringen og på de prosessene
som formidler de ferdigheter og den generelle kompetansen som våre ferdige kandidater forutsettes
å inneha. De samme forventningene om bred læring og om prosesser som formidler ferdigheter og
generell kompetanse i tillegg til kunnskaper, reiser også spørsmål om vi kan klare oss uten
obligatoriske arbeidskrav i studiet. Dette berører også privatistretten.
Obligatoriske arbeidskrav er aktiviteter som vurderes og som er vilkår for å gå opp til eksamen, men
som selv ikke inngår i grunnlaget for karakteren.

g. Avdelingene moduliseres. Hver avdeling deles inn i emner som tilordnes studiepoeng, eksamen og
undervisningsaktiviteter. Det legges vekt på varierte undervisnings- og vurderingsformer. Hensikten
er å tilpasse undervisning og eksamen til læringsmålene, å aktivere studentene og å dreie fokus fra
eksamen til læring.
h. Internasjonalisering inkluderes som perspektiv ved nyutvikling og revisjoner for å gjøre studentene i
stand til å møte en virkelighet hvor jussen i økende grad globaliseres.
i. Antall valgemner må reduseres. Det opprettes ”valgprofiler” som knyttes tettere til aktiviteten i
forskergruppene. Valgprofilene kan åpne for valgfrihet tidligere i studieløpet, og gi mulighet for
faglig fordypning og progresjon.
j. Arbeidsgiverpanel innføres ved nyutvikling og større revisjoner. I arbeidet med å utdanne kandidater
til morgendagens samfunn er det viktig å inkludere perspektiver fra arbeidslivet.
k. Studentopptak en gang i året. Det må vurderes om dette kan spare faglige og administrative
ressurser ved at man unngår dobbelkjøring av undervisningen, og ved at det etableres kull som
følger samme studieløp.
Dette realiseres ikke nåværende modell. Hensynet er bl.a. at bare fellesundervisning vil blir redusert,
og gevinsten derfor begrenset. Et vektig argument imot forslaget, er at det vil redusere studentenes
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fleksibilitet. Det vil også gripe inn i lærernes Vi har dessuten ikke lokaler til felles undervisning for
hele årskull på én gang. Det foreligger en utredning om temaet.
l. Privatistordningen gjennomgås i samarbeid med Studieavdelingen.
Punktene m – s er hentet fra Stenvikutvalgets innstilling:
m. Internasjonalisering i form av sterkere integrasjon av internasjonal rett i eksisterende fag. Dette er
en av flere føringer som vil bli lagt på utarbeidelsen av emnene.
n. Integrering av metode: Metodefag beholdes, og gis større vekt på internasjonale metodespørsmål og
juridisk argumentasjon.
o. Integrering av (profesjons)etikk: Yrkesetikk er foreslått som eget fag med studiepoeng.
p. Større valgfrihet: Dette anses ivaretatt i den foreslåtte modellen, idet der er foreslått valgfag i tredje
og fjerde studieår.
q. Skrivetrening med veiledning. Dette er ett av flere mulige undervisningstiltak som vil bli vurdert i lys
av læringsmål og ressursrammer.
r. Muntlig framføring: Dette er ett av flere mulige undervisningstiltak som vil bli vurdert i lys av
læringsmål og ressursrammer.
s. Varierte vurderingsformer: Det arbeides med varierte vurderingsformer – disse må sees i lys av
læringsmål, undervisningstiltak og ressursrammer.

Vedtaksforslag:
1. Ny studiemodell skal være operativ fra og med høstsemesteret 2011.
2. Arbeidet med utvikling av ny studiemodell fortsetter etter de retningslinjer som det er redegjort for
over her.
3. Det skal legges vekt på følgende hovedtrekk:
a. Internasjonalisering
b. Studentkontakt og oppfølging/faglig tilbakemelding i undervisningen
c. Rasjonell ressursutnyttelse så vel mht faglige som mht administrative ressurser.
4. Dekanen fatter de vedtak som trengs for realisering av studiemodellen. Det videre arbeidet
organiseres slik at PMR får seg forelagt forslag og vedtar en innstilling som inngår i dekanens
vedtaksgrunnlag.
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Fakultetsstyremøtet 16.2.2010, regnskap 31.12.2009.
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

Det Juridiske fakultet BASIS
Regnskapsoppfølgning av BASIS, April 2010
Overskudd fra 2009 på 2.352.374 kroner er holdt utenfor

Inntekter (T-NOK)
IB

Juridisk fakultet

(2 352)

Budsjett

(73 785)

Faktisk

(73 018)

Avvik

(767)
1,0 %
Årsandel

Fak.adm

(691)

IKRS

605

(24 906)

(25 744)

(7 120)

(6 587)

838
-3,4 %

(533)
7,5 %

IFP

246

(15 444)

(16 078)

634
-4,1 %

NIFS

(189)

(5 273)

(5 215)

(58)

IOR

(907)

(14 878)

(13 737)

(1 141)

1,1 %
7,7 %

SMR

(1 415)

(6 163)

(5 656)

(507)
8,2 %

Personalkostnader (T-NOK)
Årsbudsjett

Budsjett

(216 892)

51 809

Faktisk

51 644

33,7 %

Avvik

165
0,3 %

Andre kostnader (T-NOK)

Årsbudsjett

Budsjett

Faktisk

161 979

17 038

18 522

31,9 %

Avvik

(1 484)
-8,7 %

Prosjektavslutninger

Årsbudsjett
52 600

Faktisk

(613)

Status

Totalregnskap (T-NOK)
Budsjett

Faktisk

Overskudd
overført fra EFP

(4 938)

Overskudd
overført fra EFP
(142)
Overskudd
overført fra EFP

(2 953)

(2 632)

(895)

(787)

35,2 %

(3 465)

Avvik

(1 473)
29,8 %

Status
Merforbruk,
overskudd

UB

Sum JF

(5 817)

Fak.adm

(3 323)

33,3 %
85 024

13 431

12 820

5 327

4 953

-30,3 %
(17 518)

4,5 %

37,6 %
(43 640)

12 875

14 059

3 667

4 170

12 116

11 996

(503)
-13,7 %

33,7 %
(17 171)

(1 184)
-9,2 %

-35,0 %
(40 722)

374
7,0 %

36,8 %
14 897

611

120
1,0 %

4 391

3 643

32,9 %

748
17,0 %

56 289

8 522

10 338

898

989

22,8 %
14 060

-21,3 %

35,2 %
36 220

2 154

2 121

1 195

1 182

2 312

2 307

12 459

13
1,1 %

35,4 %
29,2 %

33
1,5 %

39,8 %
33 907

(91)
-10,1 %

38,8 %
10 475

(1 816)

5
0,2 %

1 955

1 583

372
19,0 %

25 530
40,5 %
2 745
36,0 %
6 903

(46)

-

10,9 %

32,8 %
7 740
29,8 %
6 375
24,8 %

(108)
12,1 %

(415)

102

30,7 %
3 603

(321)

(517)
124,6 %

(49)

Overskudd
overført fra EFP
(18)
Overskudd
overført fra EFP
(356)
Overskudd
overført fra EFP

(411)

88

(450)

548

(499)
121,4 %

(998)
221,8 %

183

(786)

969
529,5 %

Merforbruk,
overskudd
Merforbruk,
overskudd

IKRS

(182)

Merforbruk,
underskudd

IFP

348

Merforbruk,
underskudd

NIFS

(101)

Merforbruk,
underskudd

IOR

(359)

Mindreforbruk,
overskudd

SMR

Avviksfokuserte kommentarer til BASIS-regnskapet:
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.
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.
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
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.
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.
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
0,2 millioner fra fak.adm som følge av feilavregning i 2009 Årsprognosen heves til +0,5 millioner kroner.
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 (fullføringsstipend)). 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.
Årsprognosen justeres til +0,5 millioner kroner.
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.
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.
M\Regnskapsrapporter Jus\Twertialavslutning 30.04.2010\Regnskapsoppfølgning av Basis og EFP April 2010

(2 201)
Sum UB

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

Inntekter (T-NOK)
IB

Juridisk fakultet

(30 349)

Budsjett

(57 786)

Faktisk

Avvik

(37 720) (20 066)
34,7 %
Årsandel

Fak.adm

(347)

(359)

(743)

384
-107,0 %

IKRS

(4 092)

(4 851)

(2 761)

(2 090)
43,1 %

IFP

(5 627)

(4 222)

(3 583)

(639)
15,1 %

NIFS

(6 059)

(6 735)

(3 791)

IOR

(4 414)

(5 647)

(6 102)

(2 944)
43,7 %

455
-8,1 %

SMR

(9 813)

(35 967)

(20 735) (15 232)
42,3 %

Personalkostnader (T-NOK)
Årsbudsjett
(139 257)

Budsjett

Faktisk

20 656

20 056

27,1 %

Avvik

600
2,9 %

Andre kostnader (T-NOK)

Årsbudsjett
56 859

Budsjett

Faktisk

Avvik

24 250

14 945

9 305

35,3 %

38,4 %

Prosjektavslutninger

Årsbudsjett
66 242

Faktisk

613

22,6 %

Status

Totalregnskap (T-NOK)
Budsjett

Overskudd
overført Basis

(12 880)

Overskudd
overført Basis

(359)

Faktisk

Avvik

(2 106) (10 774)
83,6 %

Status
Merforbruk,
overskudd

UB

Sum JF

(32 455)

Fak.adm

(709)

33,3 %
(706)
105,2 %
(14 073)

-

110

2 476

2 359

19,6 %
(18 607)

2 393

1 696

4 515

3 926

2 955

3 608

589
13,0 %

27,0 %
(56 887)

697
29,1 %

14,4 %
(22 571)

117
4,7 %

19,3 %
(26 411)

(110)
#DIV/0!

(653)
-22,1 %

8 315

8 354

36,4 %

(39)
-0,5 %

-

-

225

#DIV/0!
7 157

1 016

579

33,0 %
6 637

2 443

2 331

2 194

968

3 765

3 307

38,3 %

1 226
55,9 %

43,1 %
21 830

112
4,6 %

30,5 %
8 362

437
43,0 %

25,6 %
12 871

(225)
#DIV/0!

458
12,2 %

14 830

7 532

7 298
49,2 %

46

#DIV/0!
3 219

142

18,0 %
8 283

Overskudd
overført Basis

-

(362)

(1 359)

319

614

444

49
18

25,2 %
34 583
21,8 %

170
27,7 %

13,8 %
13 139

(1 678)
123,5 %

28,1 %
7 017

3
-0,8 %

356

Overskudd
overført Basis
Overskudd
overført Basis
Overskudd
overført Basis

(26)

1 152

(1 178)
4530,8 %

1 073

831

242
22,6 %

(12 822)

(4 493)

(8 329)
65,0 %

I balanse,
overskudd
Merforbruk,
underskudd
Mindreforbruk,
underskudd
Merforbruk,
underskudd
Mindreforbruk,
underskudd
Merforbruk,
overskudd

IKRS

(3 773)

IFP

(5 183)

NIFS

(4 907)

IOR

(3 583)

SMR

(14 306)
Sum UB

Avviksfokuserte kommentarer i den hensikt å avdekke risiko:
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.
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
"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.
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.
Dette for å avdekke fremtidig økonomisk risiko for basisregnskapet.
Fakultetsadministrasjonen har ingen prosjekter med underskudd på mer enn 100.000 kroner.
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
"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.
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.
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.
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.
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Statistikk EFP
3. Tertial 2009

Antall EFP

Overhead (Art
3290 i Basis)

Netto frikjøp (Art
5891..5894 i Basis)

Egenandel fra Basis
(art 3499 i Basis)

6 745

7 418

Juridisk fakultet

143

17 376

Fak.adm

2

-

305

972

IKRS

23

1 157

243

IFP

22

1 242

NIFS

20

IOR
SMR

1. Tertial 2010
Overhead + FrikjøpEgenandel (Inntekter
fra EFP i Basis)

16 703

Nettoinntekt fra EFP i %
av total Basisinntekt

Overhead (Art
Antall EFP 3960 i Basis)

7,9 %

125

(667)

-0,8 %

886

514

2 107

1 497

2 130

1 188

27

1 780

49

11 066

Overhead + FrikjøpEgenandel fra Basis Egenandel (Inntekter fra Nettoinntekt fra EFP i %
(art 3971 i Basis)
EFP i Basis)
av total Basisinntekt

Netto frikjøp (Art
5891..5894 i Basis)

5 889

3 951

2 722

7 118

9,4 %

2

784

982

258

1 508

5,7 %

3,0 %

20

165

323

364

124

2,2 %

1 852

4,5 %

23

294

500

212

582

3,7 %

1 446

1 872

14,4 %

21

595

500

443

652

12,1 %

2 041

1 176

2 645

6,3 %

24

726

556

406

876

7,3 %

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

Fastlønn i kroner fordelt på stillingsgrupper, basisfinansierte
FORDELING PÅ STILLINGSGRUPPER 1. TERTIAL 2010

12,8 %
27,1 %

Stipendiater
Faste vit, + post.doc.
Teknisk støtte

4,5 %

Administrativ støtte

55,6 %

60,0 %

80 000 000

55,6 %

70 000 000

50,0 %

55,0 %

Utviklingen over år, nominelle kroner

60 000 000

55,2 %

56,6 %

56,5 %

40,0 %

Stipendiater

50 000 000
40 000 000

30,0 %

30 000 000

20,0 %

20 000 000

26,9 %
14,2 %

10,0 %

10 000 000
0,0 %

2006

2007

2008

2009

24,7 %

24,8 %

15,7 %

15,0 %

4,4 %
3,9 %
2006

2007

3,6 %
2008

25,8 %

27,1 %

Faste vit, +
post.doc.

12,8 %

Teknisk støtte

4,5 %

Administrativ
støtte

13,3 %
4,5 %
2009

1. tertial 2010
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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
Dekan (sign)

Benedicte Rustad
Fakultetsdirektør

