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og Eirik Haakstad (referent) 

 

Vedtakssaker 
 

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 29.4.2010  

 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 29.4.2010 godkjennes. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 2 Strategi 2010 – 2020 for Det juridiske fakultet 

Arkivsaksnr: 2010/3643 

 

Vedtak:  

Styret vedtar Det juridiske fakultets strategi 2010 – 2020 og gir dekanen fullmakt til å oppdatere 

dokumentet ut fra kommentarene som framkom i møtet.  Styret ber videre om å få framlagt årlige 

rapporter om oppfølgingen av strategien. 

(Enstemmig vedtatt) 
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Diskusjons-/vedtakssaker 
 

Sak 3 Privatistordningen i masterstudiet i rettsvitenskap 

 

Prodekanen for studier, Marit Halvorsen, innledet og la særlig vekt på at en ny studieordning med 

flere obligatoriske elementer kan medføre at privatister ikke kan ta eksamen ved fakultetet. 

Styret gav sin tilslutning til at det kan innføres flere obligatoriske elementer i ny studieordningen, så 

sant disse er faglig og pedagogisk begrunnet, selv om dette kan medføre at privatister utelukkes.  

 

Sak 4 Studiereformen – prinsipper og vedtakskompetanse 

Arkivsaksnr: 2009/4088 

 

Vedtak: 

1. Ny studiemodell skal være operativ fra og med høstsemesteret 2011. 

2. Arbeidet med utvikling av ny studiemodell fortsetter på den bakgrunn som det er redegjort 

for over her, og innenfor de retningslinjer som styret tidligere og i dagens møte har drøftet. 

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. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Orienteringssaker 
 

Sak 5  Skriftlige orienteringssaker 

 

a) Regnskap pr 30.4.2010. Lars Botten redegjorde for regnskapet. 
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Sak 6 Muntlige orienteringssaker 

 

a) Alumni ved Det juridiske fakultet. Dekanen redegjorde for fakultetets syn på og arbeid med 

en eventuell fremtidig alumni-ordning. 

 

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 fakultet, Institutt for offentlig rett. Dersom en eller begge takker nei til stilling går 

tilbudet videre til neste innstilte. 

 

Sak 8 Eventuelt 

 

Tidspunkt for og gjennomføringen av høstens styremøter (23. september og 9. desember) ble tatt 

opp under eventuelt.  Fakultetet foreslår at det første møtet gjennomføres som et ordinært 

styremøte, men at desembermøtet blir et styreseminar fra lunsj og ut dagen. Forslag til opplegg for 

seminaret legges frem for styret 23. september. 

 

 
Det juridiske fakultet, 16. juni 2010 

 

 

Hans Petter Graver,   Benedicte Rustad, 
dekan     fakultetsdirektør 
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Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Saksnr: 2 

J.nr.: 2010/12701 

Møtenr: 4/2010 

Møtedato: 25.10.2010 

Notatdato: 08.10.2010 

Saksbehandler: Bente Lindberg Kraabøl/Trond Skjeie  

 

Sakstittel: Årsplan 2011-2013  

 

Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte satsningsområder 

for 2011-2013 samtidig som den beskriver tiltak som er resultatet av føringer i Universitetet i 

Oslos årsplan og strategi. Universitetsstyret skal behandle Årsplan 2011-2013 i oktober. 

Skisse til UiOs årsplan for 2011-2013 er gjengitt i vedlegg 2.  
 

Forslag til årsplan 2011 er gjengitt i vedlegg 1. Styret bes om å ta stilling til tiltakene i 

årsplanen og prioritering av tiltakene. 

 

Forslag til vedtak 
Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2011 med de endringer som fremkom i møtet. 

Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten.   

 

Vedlegg:  

 

1. Forslag til årsplan for 2011-2013 for Det juridiske fakultet  

2. Skisse til Årsplan 2011-2013 for Universitetet i Oslo  

3. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet, se 

http://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/   

 

 

 

http://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/
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Årsplan 2011-2013 – Juridisk fakultet 
 
 
INNLEDNING 
 
Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte satsningsområder 

for 2011 samtidig som den beskriver tiltak som er resultat av føringer som følger av 

Universitetet i Oslos årsplan og strategi. 

 

Forskning: 

Et av fakultetets hovedmål i 2011 er å konsentrere forskningsinnsatsen, stimulere til 

samarbeid og skape sterke forskningsmiljøer, blant annet gjennom oppfølging av faglige 

prioriteringer. Fakultetets vedtatte faglige prioriteringer vil bli brukt både til å profilere og om 

mulig styrke gode fagområder. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre 

gjennom tverrfaglig forskning og utdanning både med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre 

øvrige fagområder. Fakultetet skal videre bygge opp sin kompetanse på EU-søknader. 

 

Fakultetet vil arbeide for økt norsk, nordisk og internasjonalt faglig samarbeide. Fakultetet vil 

fortsette arbeidet med å videreutvikle flere forskningsmiljøer til et høyt internasjonalt nivå, 

ved bl.a. å arbeide for å øke sin deltagelse i internasjonale nettverk. Forskerutdanningen skal 

videreutvikles og være fremtidsrettet. Fakultetet ønsker videre bl.a. å styrke internasjonalt 

forskningssamarbeid gjennom utvekslingsavtaler på ph.d.-programmet.  

 

Videre vil arbeidet med oppfølgingen av NFR-evalueringen stå sentralt også i 2011. 

Fagmiljøene vil bli invitert til å bidra i diskusjoner i tilknytning til NFR-evalueringen. 

 

Undervisning: 

I 2008 reakkrediterte NOKUT masterstudiet i rettsvitenskap med visse anmerkninger til 

studiekvaliteten. NOKUT mente bl.a. at Det juridiske fakultet tok begrenset ansvar for 

studentene, og at masterstudiet ikke svarte til de krav som bør stilles til en pedagogisk 

oppbygd studieordning. De påpekte at fokuset på internasjonalisering bør bli sterkere, og at 

obligatoriske elementer bør innføres for å orientere studentene mer mot læring og mindre mot 

eksamen. I 2008 ble det nedsatt et utvalg ledet av viserektor ved UiO Inga Bostad, og i 

forlengelsen av denne gruppens arbeid, anbefalte Rektor i tillegg at Det juridiske fakultet 

skulle ha tettere oppfølging av studentene, at avdelingene skulle moduliseres, og at antall 

valgemner må reduseres, i tillegg til at det bør opprettes "valgprofiler" med tettere tilknytning 

til forskergruppene. På bakgrunn av dette ble Stenvikutvalget nedsatt i 2009, og de leverte sin 

rapport i desember 2009.  

 

Arbeidet med videreutviklingen av rettsstudiet vil stå sentralt også i 2011.  Det juridiske 

fakultet har som mål å bedre studiekvaliteten ved bl.a. å følge opp anbefalingene ovenfor 

gjennom arbeidet med ny studiereform. Den nye studieordningen vil igangsettes høsten 2011.  

Fakultetet har også som mål å bedre forholdstallet mellom lærere og studenter.   

 

Føringer for årsplan 2011-2013: 

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. Evalueringen fra NOKUT 

(2008) og rektors anbefalinger er to av flere faktorer som begrunner studiereformen som 
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igangsettes fra høsten 2011. Årsplanen for 2011-2013 bygger på UiOs og fakultetets 

strategiske plan for 2010-2020 og fakultetets hovedprioriteringer for 2011-2013. 

Langtidsbudsjettet for 2010-2014 gir de økonomiske rammene for årsplanen 

 

Overordnet risikovurdering av hovedmålsetning i strategien: 

Det mest kritiske for gjennomføring av årsplan 2011-2013 vil være tilgangen på ressurser og 

utnyttelse av ressursene. Fakultetet har som mål å ha en effektiv og profesjonell forvaltning 

hvor vi best utnytter våre samlede personalressurser.  

 

Det kan være en utfordring å rekruttere gode kandidater til visse faste stillinger og 

stipendiatstillinger. Det er også en utfordring knyttet til tilgjengelige undervisningstimer for 

de faste vitenskapelig ansatte.  

 

Fakultetet arbeider for å finne hensiktsmessige lokaler i sentrum. Intensjonen med dette er en 

bedre studiehverdag for studentene og økt samarbeid mellom forskerne ved fakultetet. Det 

ligger en stor usikkerhet i valg av lokaler, siden fakultetet ikke selv bestemmer over de 

økonomiske rammene.  
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Et grensesprengende universitet 
 

 Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, 
utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal 
samarbeidspartner. 
 
Risikovurdering  
Fakultetets vedtatte faglige prioriteringer vil bli brukt til å profilere og om mulig styrke gode 

fagområder. Tverrfaglig forskning og undervisning skal styrkes ved fakultetet. Dette 

innebærer samarbeid internt, så vel som nasjonalt og internasjonalt, men krever samtidig at 

forskere og studenter ser verdien av samarbeid med andre både nasjonalt og internasjonalt. 

Fakultetets tverrfakultære engasjement vil kunne påvirkes av budsjettsituasjonen. 
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 1.1 

Det juridiske fakultet 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. Fakultetet skal i særlig grad 

legge forholdene bedre til rette for den enkelte forsker. Fakultetet skal bedre 

samfunnets utnyttelse av sin kompetanse.   
 

Tiltak 1.1.A: 

Fakultetet skal se på muligheten for å øke stimuleringsmidlene og bruke dem til 

kompetanseheving. 
Frist for gjennomføring:  

2011 
Ansvar:  

Dekanat 
  
Strategi 1.2 

Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig 

forskning og utdanning både med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre øvrige 

fagområder. Fakultetet skal øke sin deltakelse i tverrfaglig forskning. 
 
Tiltak 1.2.A: 

Fakultetet vil gjøre det lettere å kombinere fag i rettsstudiet med fag ved andre 

fakulteter. 
Frist for gjennomføring: 

Høsten 2013 

Ansvar: 

Dekanat 
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Tiltak 1.2.B: 

Fakultetet vil se på muligheten til å øremerke stipendatstillinger til fakultetets 

forskergrupper og de tverrfakultære satsningsområdene 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Dekanat 
 
 
Strategi 1.3 

Fakultetet vil arbeide for økt norsk, nordisk og internasjonalt faglig samarbeid. 

Fakultetet vil øke sin deltakelse i internasjonale nettverk.  
 
Tiltak 1.3.A: 

Fakultetet skal styrke internasjonalt forskningssamarbeid gjennom bl.a. økt 

fokus på internasjonal publisering og flere utvekslingsavtaler på ph.d.-

programmet 
Frist for gjennomføring:  

2011 
Ansvar:  

Dekanat 
 
 Tiltak 1.3.B: 

Fakultetet skal styrke nordisk samarbeid på ph.d.-programmet gjennom felles 

ph.d.-seminarer/-kurs 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Dekanat 

 
Tiltak 1.3.C: 

Fakultetet vil øke andelen av pensumlitteratur på engelsk 
Frist for gjennomføring: 

Høsten 2013 

Ansvar: 

Dekanat 

 

 



 Utkast årsplan 2011-2013 – Det juridiske fakultet 
 

 

-5- 
 

Læringsuniversitetet 
 
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med 
de fremste internasjonale læresteder. 
  
Risikovurdering  
Kvaliteten i jusstudiet og på ph.d-programmet skal heves. Målet om å tilby undervisning og 

forskning på et høyt nivå forutsetter at fakultetet ansetter de best kvalifiserte søkerne for å 

ivareta disse oppgavene. Det er et risikomoment at fakultetet mottar få kvalifiserte søkere til 

visse utlyste stillinger.  

 

Fakultetet ønsker å gi egne studenter en tettere faglig oppfølging og skal arbeide for et bedre 

samsvar mellom studenttall og finansierte studieplasser. En database som viser en oversikt 

over de vitenskapelig ansattes undervisning er under utarbeidelse. Den vil gi et godt innblikk i 

fakultetets undervisningsressurser, og bør brukes aktivt med tanke på omdisponering av 

disponible ressurser.  
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 2.1 

Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har 

forutsetninger for, og som engasjeres av, studier ved et fremragende 

forskningsuniversitet. 

 
Tiltak 2.1.A: 

Fakultetet vil foreta en videreutvikling av rettstudiet som trer i kraft høsten 

2011. 
Frist for gjennomføring: 

Høst 2013 

Ansvar: 

Dekanat 
 
 
Strategi 2.2 

Fakultetet vil legge vekt på best mulig utnyttelse av sine samlede 

personalressurser innen forskning og undervisning.  
 

Tiltak 2.2.A: 

Fakultetet vil foreta rekruttering av faste vitenskapelige tilsatte og stipendiater 

så tidlig som mulig for å unngå at stillinger i perioder blir ubesatte. 
Frist for gjennomføring:  

Fortløpende 

Ansvar:  

Instituttledere 
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Tiltak 2.2.B: 

Fakultetet vil arbeide for en klarere prioritering av lærernes 

undervisningsressurser 
Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Dekanat 
 
Tiltak 2.2.C: 

Fakultetet skal videreutvikle en database for en bedre oversikt og dermed bruk 

av de vitenskapelige ansattes undervisningsressurser 
Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

 
Strategi 2.3 

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. 
 
Tiltak 2.3.A 

Fakultetet vil øke kontakten mellom student og lærer for å gi studentene bedre 

oppfølging underveis i studiet 
Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Dekanat 
 
Tiltak 2.3.B 

Fakultetet vil, som ledd i omleggingen av rettsstudiet, vurdere nye 

undervisnings- og evalueringsformer 
Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Dekanat 
 
Tiltak 2.3.C 

Fakultetet vil innføre nye valgemneporteføljer i rettsstudiet 
Frist for gjennomføring: 

Høst 2011 

Ansvar: 

Dekanat 
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Strategi 2.4. 

Fakultetet skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur for forskning og 

undervisning, særlig i form av lokaler og IKT- og bibliotekstjenester.  
 
Tiltak 2.4.A: 

Fakultetet vil jobbe for å bedre lokalsituasjonen for fakultetet, herunder 

kartlegging av behov for fleksibilitet i lokaler for forskergrupper og 

undervisning 
Frist for gjennomføring: 

Langsiktig 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 2.4.B: 

Fakultetet vil tilrettelegge for samhandling på nett for forskere og undervisere 

gjennom vortex og andre verktøy UiO tilbyr gjennom opplæring og informasjon 

om muligheter. 
Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

 
Strategi 2.5. 

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. 

 
Tiltak 2.5.A: 

Fakultetet vil foreta en gjennomgang av phd-programmet og stipendiatenes 

arbeidssituasjon og progresjon. Som et ledd i dette vil fakultetet tilrettelegge for 

bruk av utdanningsplan for stipendiater slik at disse selv kan følge opp egen 

progresjon i Ph.D-løpet 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 2.5.B 

Fakultetet vil sørge for at alle stipendiatene så langt som praktisk mulig tilbys et 

kortere eller lengre studieopphold i utlandet.  
Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Dekanat 
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Tiltak 2.5.C: 

Fakultetet vil rutinemessig gjennomføre veilederseminarer for å bedre kvaliteten 

på veiledningen av stipendiatene 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Dekanat 
 
Tiltak 2.5.D: 

Fakultetet vil sørge for at residensplikten for eksterne ph.d.-kandidater følges 

opp. 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Dekanat 
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Et samfunnsengasjert universitet 
 
Mål 3: 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. 
  
Risikovurdering  
Det juridiske fakultet skal arbeide for økt arbeidslivrelevans i rettsstudiet. 

Praksisordningen i rettsstudiet fungerer som en døråpner mot arbeidslivet, noe som bidrar 

til økt kontakt mellom fakultet og arbeidsliv. Alumninettverk er også et fint tiltak som er 

rettet mot arbeidslivet.   

 

Fakultetet skal legge til rette for samfunnsengasjerte og aktive studenter. 

UiOs nye nettsider vil gi aktuelle brukere av forskningsbasert kunnskap lettere tilgang til 

forskningens resultater. Innføringen av de nye nettsidene krever imidlertid kontinuerlig 

oppfølging og oppdatering. Tilstrekkelig med administrative og faglige ressurser anses 

kritisk for en god prosess og et vellykket resultat. 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  

 
Strategi 3.1. 

Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal styrkes gjennom å bedre kontakten 

med arbeidslivet gjennom studietiden, blant annet ved å videreutvikle 

praksisordningene. Fakultetet ønsker offentlige og private virksomheter som 

aktive deltakere i utvikling og evaluering av studieprogrammene. Fakultetet 

skal legge til rette for samfunnsengasjerte og aktive studenter. 

 
Tiltak 3.1.A: 

Fakultetet vil synliggjøre tilbudet om praksisordning i rettsstudiet, og arbeide 

for å inkludere JURK og JussBuss som emner i rettsstudiet. 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Programrådet for studiet i rettsvitenskap 

 

Tiltak 3.1.B: 

Fakultetet vil styrke informasjonen om arbeidslivsrelevans i rettsstudiet 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Programrådet for studiet i rettsvitenskap 
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Tiltak 3.1.C: 

Fakultetet vil kartlegge interessen for alumninettverk blant studentene og 

fagmiljøene og eventuelt bidra i en oppstartsfase. 

Frist for gjennomføring: 

2011  

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 

 

Tiltak 3.1.D: 

Fakultetet vil styrke kontakten med arbeidslivet gjennom seminar- og 

konferansevirksomhet og invitere studenter til faglige arrangementer der 

arbeidslivet er representert 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Instituttledere 
 

 
Strategi 3.2. 

Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig forskning skal økes, samtidig 

som vi arbeider for en riktig innretning av denne. 
 

Tiltak 3.2.A: 

Fakultetet vil bygge opp kompetanse på EU-søknader 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

2011 - Oppstart 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 3.2.B: 

Fakultetet vil bidra til at erfaring fra vellykkede søknadsprosesser overføres 

og brukes inn i nye søknader 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

2011 - Oppstart 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
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Tiltak 3.2.C: 

Fakultetet vil påvirke NFR til å sette av mer midler til juridisk forskning 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

2011 - Oppstart 

Ansvar: 

Dekanat 
 
 

Strategi 3.3 

Fakultetet 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. 
 

Tiltak 3.3.A: 

Fakultetet skal jobbe aktivt for å skaffe fakultetet nye lokaler i sentrum 

Frist for gjennomføring: 

Langsiktig 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
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Et handlekraftig universitet 
 

Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik 
at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene. 
 
Risikovurdering  
Dimensjoneringen innen studier og forskning betyr at man foretar prioriteringer iht. 

disponible ressurser, og at bemanning, administrative rutiner og ansvarsdeling er 

hensiktsmessig i forhold til effektiv ressursbruk.  Innen forskning vil ressurser frigjøres 

dersom man får i gang en nasjonal arbeidsdeling, samtidig er det vanskelig å forutsi hvor 

stor innsparingen vil være.  

 

Fakultetet har som mål å heve den forskningsadministrative kompetansen.  

Økt forskningsadministrativ støtte medfører økt bruk av personalressurser, og hvorvidt 

man lykkes med å heve kompetansen vil i stor grad avhenge av hvordan fakultetet og 

enheter samarbeider.  

 

Fakultetet skal vurdere studieprogrammenes omfang og profil og tilpasse porteføljen etter 

økonomiske og faglige rammevilkår. Dette er under arbeid, og det er knyttet noe 

usikkerhet til hvordan utfallet blir. 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 4.1. 

Fakultetet skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for forskning og 

undervisning, samt gode arbeids- og møteplasser for studentene 

  
Tiltak 4.1.A: 

Fakultetet skal arbeide for å skaffe fleksible lokaler i sentrum som ivaretar 

fakultetets behov, herunder kartlegge bruk av lokaler for studenter i 

forbindelse med nye behov som følge av ny studieordning 

Frist for gjennomføring: 

Langsiktig 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Kartlegge bruk av lokaler for studenter i forbindelse med nye behov som følge av ny 
studieordning 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 4.1.B: 

Fakultetet skal videreføre rehabilitering av Domus Media og Domus 

Bibliotheca 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
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Strategi 4.2. 

Det juridiske fakultet skal videreutvikle og effektivisere de administrative og 

tekniske funksjonene og bedre samspillet mellom faglige og administrative 

funksjoner. Fakultetet skal øke den administrative kapasiteten til å støtte 

deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer. 

  
Tiltak 4.2.A: 

Fakultetet skal gjennomgå ansvar og oppgaver mellom teknisk avdeling og 

fakultetet 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 

 

Tiltak 4.2.B: 

Som en del av prosessen internt handlingsrom skal fakultetet gjennomføre 

kartlegging av administrative ressurser på fakultetet 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 4.2.C: 

Fakultetet skal øke kompetansen til å delta i forskningsprogrammer, jf. tiltak 

3.2.A og 3.2.B 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Oppstart 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 
 
Strategi 4.3 

Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i dimensjoneringen av studietilbud 

og forskning. Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal 

arbeidsdeling. Fakultetet 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. 
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Tiltak 4.3.A: 

Fakultetet skal øke kvaliteten i rettstudiet og dimensjonere studiet ut fra 

tilgjengelige ressurser 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Dekanat 
 

Tiltak 4.3.B: 

Fakultetet skal arbeide for implementering av kvalifikasjonsrammeverket for 

studiet og ph.d.-programmet 

Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 

 

Tiltak 4.3.C: 

Fakultetet skal ta opp nasjonal arbeidsdeling i egnede fora. 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Dekanat 
 
Tiltak 4.3.D: 

Fakultetet skal foreta en gjennomgang av publiseringsordningen. 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Arbeidet igangsettes. 

Ansvar:  

Dekanat 
 

 
Strategi 4.4 

Fakultetet skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern ressursbruk 

 
Tiltak 4.4.A: 

Som en del av prosessen internt handlingsrom skal fakultetet gjennomføre 

kartlegging av administrative ressurser, jfr. strategi 4.2 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
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Strategi 4.5 

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.  
 

Tiltak 4.5.A: 

Fakultetet skal øke synliggjøringen av dets faglige aktivitet gjennom 

publisering på forskning.no 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 

 

Tiltak 4.5.B: 

Fakultetet vil stimulere til økt deltakelse i samfunnsdebatten 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Instituttledere 
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Det gode universitetet 
 
Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter 
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 
  
Risikovurdering  
Arbeidet med å finne mer fleksible og egnede lokaler i sentrum er en kritisk faktor for 

fakultetets arbeid med å utvikle arbeidsmiljøet både for de vitenskapelig ansatte, studenter 

og administrasjonen.  

 

Et godt arbeidsmiljø fordrer godt lederskap på alle nivåer. Når det gjelder utvikling av 

godt lederskap forutsetter dette at det gis tilstrekkelig rom til gjennomføring på en 

forsvarlig måte mht planlegging, utførelse og oppfølging.   
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 5.1. 

Det juridiske fakultet skal arbeide for et godt arbeidsmiljø der alle 

medarbeidere får realisert sitt potensial fullt ut. Fakultetet vil arbeide for at 

studentene skal ha et godt faglige, sosialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø. 

Fakultetet vil videreutvikle lederskap og legge til rette for medvirkning fra 

tilsatte og studenter.  Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet ved 

fakultetet skal styrkes gjennom gode rutiner og klare ansvarsforhold. 

Fakultetet 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.  
 

Tiltak 5.1.A: 

Fakultetet vil arbeide for å skaffe fleksible lokaler i sentrum som ivaretar 

fakultetets behov 

Frist for gjennomføring: 

Langsiktig 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 
 

 
Tiltak 5.1.B: 

Fakultetet vil videreutvikle HMS-koordinator-rollen, og i sterkere grad 

involvere vernelinjen 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
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Strategi 5.2. 

Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode 

muligheter for profesjonell og faglig utvikling.  
  

Tiltak 5.2.A: 

Fakultetet vil utvikle en handlingsplan for antidiskriminering. 

Frist for gjennomføring:  

2013 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 

 
 
Strategi 5.3. 

Fakultetet skal legge til rette for god intern organisering av forsknings- og 

undervisningsmiljøer. Fakultetet skal videreutvikle vår forskning og 

undervisning gjennom bruk av henholdsvis forskergrupper og 

faglærergrupper. 
 

Tiltak 5.3.A: 

Fakultetet vil oppfordre de vitenskapelig tilsatte til å bidra aktivt i 

faglærergrupper. 

Frist for gjennomføring:  

2013 
Ansvar: 
Dekanat 
 
Tiltak 5.3.B: 

Fakultetet skal følge opp evalueringen av forskergruppene. 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Arbeidet sees i sammenheng med prosess Internt handlingsrom, jf. Tiltak 4.2.B  

Ansvar: 

Dekanat 
 
 
Strategi 5.4. 

Fakultetet skal fortsatt ha en aktiv likestillings- og rekrutteringspolitikk. 

Fakultetet vil legge til rette for rekruttering av studenter og tilsatte med 

minoritetsbakgrunn 
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Tiltak 5.4.A: 

Fakultetet vil ta i bruk engelske kunngjøringstekster for rekrutteringsstillinger 

Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar: 

Dekanat 
 
 
Tiltak 5.4.B: 

Fakultetet vil koble forskningsformidling med rekrutteringsinformasjon 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 

 
Tiltak 5.4.C: 

Informasjonsmøter om vit.ass. stillinger 

Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Instituttledere 

 
Strategi 5.5 

Fakultetet skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings- og 

støttefunksjonene ved å legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive 

karriereveier for teknisk-administrativt personale 
 
Tiltak 5.5.A: 

Fakultetet vil se på muligheter for å legge til rette for karriereveier for 

administrativt personale 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Utrede mulighetene. 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 

 
Tiltak 5.5.B: 

Fakultetet vil se på muligheten for introduksjonsprogram og kurstilbud til 

nyansatte 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Utrede mulighetene. 

Ansvar:  

Fakultetsdirektør 
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Resultatindikatorer med målsettinger 
 

Resultatindikatorer med 
målsettinger 

Resultat Ambisjonsnivå 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Publikasjonspoeng pr vit. årsverk 
1) 

1,6 1,3 2,0 2,1 1,9 1,9 1,9 

Dr. grader pr vit. Årsverk 2) 0,09 0,16 0,19 0,14 0,16 0,16 0,15 
NFR-tildeling pr vit. Årsverk 1) 3) 83 104 161 132 143 146 142 
EU-tildeling pr vit. Årsverk 1) 3) 13 2 4 0 1 21 20 
Nye studiepoeng pr student 4) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
 

Grunnlagsdata for resultatindikatorene 
 

Resultatindikatorer med 
målsettinger 

Resultat Ambisjons
nivå 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Antall publikasjonspoeng  245 206 321 312 300 300 300 
Antall doktorgrader  9 15 19 14 15 15 15 
NFR-tildeling i 1000 kr 12 937 16 770 26 335 19 447 22 100 22 600 22 600 
EU-tildeling i 1000 kr 2 001 381 687 0 129 3 182 3 129 
Antall vit. årsverk inkl. 
stipendiater 1) 

157 161 164 147 155 155 159 

Vit. årsverk ekskl. 
stipendiater 2) 

97 95 102 97 94 96 97 

Antall egenfinansierte 
registrerte studenter 4) 

4 264 4 228 3 968 4 040 3 855 3 670 3 300 

Antall nye studiepoeng 2 688 2 739 2 614 2 633 2 545 2 452 2 251 

 
 

1) Definisjonen av årsverk omfatter professor, professor II, førsteamanuensis, førstelektor, 
amanuensis, universitetslektor, forsker, postdoktor og stipendiat. 

2) Samme definisjon som i fotnote 1, men ekskl. stipendiater 
3) Beløp i 1000 kr 
4) Definisjonen omfatter egenfinansierte registrerte studenter. 

 
For grunnlagsdata for oppnådde resultater 2006-2009 og ytterligere presisering av 
definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Styringskartet: 
https://styringskart.uio.no. 

https://styringskart.uio.no/
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Sakstittel: Fordeling og hovedprioriteringer for Budsjett 2011 og Langtidsbudsjett 2011-2015 

 

Tidligere vedtak/behandling:  

Fakultetsstyret 16.02.2010  ”Langtidsbudsjett 2010-2014” 

 

FORDELING OG HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2011 OG 

LANGTIDSBUDSJETT 2011-2015 
 

Universitetsstyret behandlet ”Fordeling av antatt statsbevilgning 2011” i sitt møte 22. juni. 

Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2011 på 206 052 000 kr. Dette er en 

nominell økning på 5 814 000 kr fra 2010. Det er gitt lønns- og priskompensasjon på 2,7% 

som utgjør ca 5,4 mill kr. Dette betyr at realrammen har økt med ca 0,4 mill kr. I tillegg 

forventes det tildeling av 30 nye studieplasser fra høsten 2011 som følge av statsbudsjettet. 

 

LANGTIDSBUDSJETT 

 

Foreløpig skisse til langtidsbudsjettet viser en resultatutvikling som følger:  

 (minus betyr  overskudd)(tallene er under arbeid) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Isolert resultat -4 mill 7 mill 5,9 mill 2,7 mill -3,5 mill -5,2 mill 

Akkumulert resultat -6,3 mill 0,7 mill 6,6 mill 9,3 mill 5,8 mill 0,6 mill 

 

Fakultetet skal innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med 

balanse i 2015. Styret orienteres om detaljert budsjett for 2011 og langtidsbudsjett for 2011-

2015 i møtet 9. desember. 
 

Vedlegg 2 viser gjeldende versjon av langtidsbudsjettet for perioden 2010-2014. Prognosen 

for 2010 er på 4 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2010 vil 

da være på ca 6,3 mill kr. I gjeldende langtidsbudsjett er det fra og med 2012 underskudd, og 

akkumulert resultat i 2014 er på ca 3,7 mill kr i underskudd. 

 

Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2009, måltall fom 2010 (tallene er under 

arbeid): 
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Samlet studiepoengproduksjon 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Studiepoeng-

produksjon 

3 008 2688 2739 2614 2800 2545 2452 2354 2251 2211 

 

Tilsettinger/avganger 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SUM 

Antall avganger 

v/70 år 

1 3 3 2 5 3  17 

Budsjetteffekt (i 

1000  kr) av 

avganger 

450 900 1350 450 1800 1350   

Planlagte 

tilsettinger 

1 6 7 3 3 3  23 

 

Avlagte doktorgrader 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Avlagte 

doktorgrader 

9 15 19 14 15 15 15 15 15  

 

Publikasjonspoeng 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Publikasjons-

poeng 

245 206 319 312 300 300 300 300 300  

 

 

Regnskap 2010 

Inngående balanse pr 1.1.10 var et overskudd på 2,3 mill kr for basisvirksomheten. Prognosen 

for 2010 viser et forventet akkumulert årsresultat på 6,3 mill kr i overskudd, jfr. egen sak om 

regnskap pr 31.08.10.  

 

 

Budsjettiltak 2011 

 

VITENSKAPELIGE STILLINGER 

Universitetsstyrets vedtak 25.11.08 om redusert studenttall uten inntektstap gir oss økonomisk 

grunnlag for å bedre studiekvaliteten. For å møte kravet om bedret studiekvalitet er det vedtatt 

å øke tilsettingstakten, både for faste stillinger og stipendiatstillinger. Dette gjenspeiles i 

budsjettet, jfr tabell ovenfor. I 2011 planlegges det 5 tilsettinger i faste vitenskapelige 

stillinger, mot 3 avganger.  Når det gjelder rekrutteringsstillinger så planlegges det tilsetting i 

4 stipendiatstillinger og 1 post.docstilling i 2011, for å oppfylle måltallet. 

 

NYE STUDIEPLASSER 

I statsbudsjettet er det foreslått 30 nye studieplasser ved masterstudiet i rettsvitenskap. 

Dersom dette innvilges vil det gi en økning i opptaksrammen fra 400 til 430, og en økning i 

fakultetets inntekter og kostnader i langtidsperioden. 

Anslag budsjetteffekt (tall i 1000 kr) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Inntektseffekt 663 1990 3432 5104 6344 

Variabel 

kostnadseffekt 

255 765 1275 1785 2295 
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Forutsetninger for beregningene: Vedtak om tildeling av studiepoengsinntekter endres slik at 

fakultetet får effekt av økt studiepoengproduksjon. Kun variabel kostnad er beregnet. Hvis 

faste kostnader økes, for eksempel ved behov for flere lokaler eller flere støttetjenester blir 

kostnadseffekten større. FoU-kostnad knyttet til fast tilsatte er ikke tatt med. Beregning er 

basert på nåværende ressurstilgang. Hvis nye tilsettinger må gjøres for å dekke timebehovet 

vil kostnadseffekten bli ca 3 ganger større. 

 

 

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSBUDSJETT 2011 

 

Reduksjonen i studenttall gir gradvis reduserte kostnader. Reduksjonen knyttet til 

undervisning skal brukes til nye studiekvalitetstiltak, mens reduksjonen knyttet til eksamen 

brukes til å forbedre budsjettbalansen, jfr. styrets vedtak 18.12.08. Forsering av tilsettinger gir 

også reduksjon i timelærerbudsjettet. 

 

Ny studieordning innføres fra høsten 2011. Det betyr at våren 2011 tilbys det ordinær 

undervisning etter gammel modell. Høsten 2011 skjer det imidlertid endringer ved at det ikke 

tilbys undervisning på 1. semester fra 1. -5. avdeling etter gammel modell, ettersom det vil 

settes opp undervisning i ny studieordning, dvs 1. semester på 1., 2., 3. 4. og 5 studieår. I 2012 

vil det bli en ekstra kostnad pga at det da tilbys dobbelt sett med undervisning på 2. semester 

på alle studieår, både gammel og ny ordning. 

 

Undervisningsbudsjettet for 2011 er derfor en kombinasjon av gammel og ny studiemodell. 

Kostnadsrammen for ny modell er en videreføring av kostnadsrammen i gammel modell. Det 

betyr at pga reduksjonen i antall studieplasser vil kostnad pr student være større i ny modell 

og antall timer som tilbys pr student vil øke.  

 

Eksamensbudsjettet for 2011 er totalt på 18,4 mill kr brutto mot 15,7 mill i 2010, dvs. en 

økning på 2,7 mill kr. Det meste av økningen dekkes av økte privatistinntekter som er på ca 

6,1 mill kr, dvs. 1,7 mill kr mer enn i 2010. Ca 0,7 mill kr av økningen skyldes dobbelt 

avvikling av eksamener som følge av innføring av ny modell, og er en midlertidig ekstra 

kostnad. Resten av økningen skyldes økt antall studenter på 5.avdeling som følge av at 

privatister kommer inn fra 4. avdeling. 

 

Fakultetet skal ifm. iverksettingsplanen for faglige prioriteringer vurdere hvilke tiltak som må 

gjøres for at alle studietilbud skal ha en tilfredsstillende økonomi, jfr styresak 10.09.09. 

Gjennomgang av økonomien i disse små studiene er i gang, og vil bli behandlet i 

programutvalg høsten 2010. Det tas sikte på å orientere styret om saken i møtet i desember.   

 

Detaljert oversikt for undervisnings- og eksamensbudsjett er vist i vedlegg 4 og 5 

 

 

 

ANDRE KOSTNADER 

 

Budsjettet for investeringer er foreslått redusert med ca 700 000 kr i 2011 til i alt 3,2 mill kr 

til inventar, IT-utstyr og ombygginger. For øvrig foreslås en videreføring av aktivitetsnivået i 

2010. 
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INNSPILL FRA ENHETER TIL BUDSJETT 2011 

 

 Faste vitenskapelige stillinger 

Det planlegges å tilsette i fem stillinger i 2011, jfr oversikten ovenfor. 

I tillegg foreslår dekanatet å lyse ut to ekstra stillinger. Forventet budsjetteffekt av 

dette vil være ca 0,5 mill kr i 2011 og ca 2 mill kr årlig i resten av perioden. 

Det foreslås også å utlyse en ekstra stilling i 2012, og 2 ekstra stillinger i 2014. 

 Stipendiatstillinger 

Det planlegges å tilsette i 4 stillinger i 2011, jfr omtale ovenfor  

 Administrative stillinger  
o 

o Eksamensseksjonen fikk i 2010 tildelt en, og Studieseksjonen en halv, 

midlertidig stilling til å håndtere økning i privatister. 

Forslag: Stillingene videreføres i 2011, forutsatt dekket av økte 

privatistinntekter. 

 

 

 

INTERN FORDELING AV DRIFTSMIDLER FOR 2011 

 

Vedlegg 3 viser forslag til intern fordeling mellom enhetene på fakultetet. Fordelingen er 

basert på ny intern finansieringsmodell som er vedtatt fra og med 2010. Fordelingen vil bli 

justert noe når tall for årsverk 2010 foreligger i DBH. 

 

BUDSJETTBALANSE 

 

Fakultetene skal innen 15.12.10 legge frem et langtidsbudsjett som er i balanse ved utgangen 

av 2015. Fakultetet vil ut fra foreliggende tall ikke trenge å gjøre drastiske grep. Imidlertid 

kan situasjonen raskt endre seg og fakultetsledelsen ønsker synspunkter fra styret på hvordan 

balanse skal oppnås, med utgangspunkt i følgende prinsipper:  

  Oppfølging av studentene, særlig i starten av studiet, skal i minst mulig grad rammes 

av innsparing 

 Iverksetting av utlysningsplan for faste vitenskapelige stillinger skal prioriteres 

 Ledige lønnsmidler som følge av permisjoner i vitenskapelige stillinger skal primært 

brukes til saldering av budsjettet 
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Forslag til vedtak 
1. Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2011 og intern fordeling for 

2011 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre 

omdisponeringer. Styret ber om at revidert stillingsplan blir lagt frem for styret. 

 

Vedlegg:  

 

1. Universitetsstyresak 22.06.10 om ” Fordeling av antatt statsbevilgning 2011”  

2. Langtidsbudsjett 2010 - 2014 for Det juridiske fakultet  

3. Intern fordeling av driftsmidler 2011 mellom enheter  

4. Undervisningsbudsjett 2011 

5. Eksamensbudsjett 2011 
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Fordelingsbrev for 2011 - Korrigering 
 

Ved en inkuirie var det feil i tabellen med spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2011 i 

fordelingsbrevet til fakultetet datert 30.06.10 (pkt. 2.3). Vedlagt følger et oppdatert fordelingsbrev med 

korrekt spesifikasjon av fordeling for 2011. 

 

Universitetsstyret behandlet 22.juni 2010 fordeling av antatt statsbevilgning for 2011.  

Universitetsdirektørens fordelingsbrev stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. 

Disponeringsskrivene vil bli sendt enhetene i desember 2010 etter at UiOs årsplan er vedtatt og 

universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter og museer. Fordelingsbrevet vil også inngå 

som en del av disponeringsskrivet. 

 

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2011 på bakgrunn av de økonomiske rammene som 

Fordelingsbrevet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til 

småforsk og REVITA) og/eller større uforutsette inntekter i statsbudsjettet vil disse bli fordelt. 

Eventuelle øvrige ikke øremerkede avvik som følge av vedtak i statsbudsjett for 2011 håndteres ved 

fordeling for 2012.  

 

 

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER 

 
1.1 Innledning 

 

Universitetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling 2011: 

 

1. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av statsbevilgningen (post 50) for 2011. Ordningen for 

innfasing av toppforskningsordningen evalueres om 5 år. 

2. Universitetsstyret vedtar den samlede rammen for de sentraladministrative avdelinger. 

a. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta intern fordeling av midler innen 

sentraladministrasjonen. 

3. Internhusleien for 2011 justeres med 2,7% lik kompensasjon for lønns- og prisstigning.  

4. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til 

akkumulert budsjettbalanse i 2015.  

5. Rektor gis fullmakt til å: 

a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling 

b. Foreta mindre justeringer av fordelingen 
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Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres. 

 

 

 
1.2 Tidsplan for det videre arbeidet med plan- og budsjettprosessen for 2011 

 

Frist Aktivitet 

05.07.2010 Fordelingsbrev sendes enhetene 

14.09.2010 Universitetsstyret diskuterer kritiske suksessfaktorer og hovedprofil for årsplan 

2011 

01.10.2010 Frist for innspill til opptaksrammer 2011 

19.10.2009 Universitetsstyret vedtar årsplan 2011  

01.11.-15.11.2010 Plandialoger med fakulteter og museer 

10.12.2010 Disponeringsskriv sendes ut 

15.12.2010 Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2011 og langtidsbudsjett for 

2011-2015 

15.12.2010 Frist for registrering av årsbudsjett 2011 i økonomisystemet 

 

I første dekanmøtet over sommeren vil vi presentere en helhetlig plan for prosess knyttet til årsplan 

2011 inkl. risikovurderinger og indikatorer. 

 

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her: 

https://styringskart.uio.no.  
 

Veileder og rutiner for budsjettering 2011 (versjon 0.1) vil bli lagt ut her:  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/ 

 

 

2 SPESIFIKKE FØRINGER 

  
2.1 Langtidsplan/-budsjett 2011-2015 

Universitetsstyret har forutsatt at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til 

akkumulert budsjettbalanse i 2015. UiO har utviklet et verktøy for budsjettering og prognose-

utarbeidelse i et 5-årig perspektiv. Dette skal implementeres ved alle enhetene i løpet av høsten 2010. 

Fakultetet skal levere langtidsbudsjett 15.desember 2010. 

 
 

2.2 Bevilgning post 50 for 2011 

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt 

statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet (JUS). Fakultetets bevilgning for 2011 er på 

206,052 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver 

måned. 

 

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2011. 

Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer 

universitetsdirektøren gir i dette fordelingsbrevet og i disponeringsskrivet som vil foreligge i desember 

2010. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får 

kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet. 

 

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og pristigning i 2011 på 2,7% for alle elementene i 

finansieringsmodellen unntatt for satsinger. Erfaringsmessig ligger kompensasjonen fra 

Kunnskapsdepartementet noe lavere enn faktisk lønns- og prisvekst. Vi har på bakgrunn av årets 

https://styringskart.uio.no/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/
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lønnsoppgjør og anslag for neste års oppgjør beregnet denne underkompensasjonen til 0,4%. 

Premiesatsen i Statens pensjonskasse vil øke fra 13% til 13,95% i 2011.  På bakgrunn av disse 

forholdene ber vi enhetene legge til grunn en lønnsvekst på 4,05% ved budsjettering av fastlønn for 

2011. 

 

Enhetene har fått en generell rammereduksjon på ca 0,8 %, for JUS utgjør dette en reduksjon på  

kr 1,769 mill. kroner i 2011.  Styret har vedtatt at internhusleien skal økes med 2,7% lik 

kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2011.    

 
Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforsk-ordningen og midler til bedre 

seminarundervisning/studiekvalitetsmidler overføres fakultetene på varig basis og legges i 

tilspasningselementet i fordelingsmodellen. Dette innebærer at midlene ikke lenger er øremerket. 

Fakultetene har imidlertid ansvar for å ivareta oppgavene som følger med overføring av midler. 

Enhetene har et særlig ansvar for å sikre driftsmidler til gode forskere som ikke har driftsmidler fra 

andre kilder. 

 

Det er foretatt en korrigering av nullpunkt for internhusleieordningen som følge av at det er oppdaget 

feil i arealgrunnlaget pr 01.01.09.  Disse endringene har ikke økonomisk effekt for enhetene. Det er 

videre foretatt arealendringer som ansees institusjonelt vedtatt, og som dermed skal kompenseres. 

Disse to forholdene spesifiseres i punkt 2.3.  

 

Det er avsatt 26 mill. kroner til forskningsinfrastruktur over 1 mill. kroner (utstyrsklasseklasse 1) i 

2011. Avsetningene er økt med 10 mill. kroner fra 2010. Forskningsadministrativ avdeling vil utlyse 

midlene i løpet av våren 2011.  

 

De særskilte pottene er for øvrig i all hovedsak avviklet. Der er fortsatt en sentral avsetning til 

innsatsmidler til likestilling som i 2011 er på 6,5 mill. kroner. Midlene er foreløpig ikke fordelt.      Den 

sentrale startpakkeordningen avvikles i løpet av 2011. 

 

Universitetsledelsen vil i dialogmøter og tertialrapporteringer følge opp fakultetets arbeid med å 

tilpasse aktiviteten til disponible inntekter. 

 

Delegering 

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet. 

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en 

person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det 

er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er 

økonomisk forsvarlig. Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til 

gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjett-

disponeringsmyndighet (BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser. De som ikke har 

gjennomført kurs medio september 2010 vil få inndratt myndigheten.  

 

Økonomi- og planavdelingen er i ferd med å sluttføre en gjennomgang av BDM- og attestantrollene. 

Gjennomgangen er gjort i lys av innføring av en rekke IT-systemer. Formålet med endringen er å sikre 

kvalitet og god arbeidsflyt og å redusere arbeidsbelastning for ledere. Adgangen til å gi BDM vil 

utvides noe og retten til å delegere BDM overføres fra økonomidirektør til dekan, museumsdirektør, 

fagdirektør og tilsvarende. Attestantrollen vil bli mer formalisert og UiO skal ha vesentlig færre 

attestanter enn i dag. Nye retningslinjer vil foreligge etter sommeren. 

 

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og 

retningslinjer gitt i årsplanen. 
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2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2011 med øremerkinger (i hele 1000) 
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Fakultetet har omdisponert 1 stipendiatstilling til postdoc med virkning fra 2011. Denne endringen er 

foretatt i fordelingen for 2011. Ettersom prisen for postdoc er høyere enn for stipendiatene, får 

fakultetet en tilsvarende reduksjon i tilpasningselementet. Tilpasningselementet er derfor redusert 

med kr 125.000. Måltallet for 2011 er hhv. 39 og 6 for stipendiater og postdoc. Det vil bli vurdert 

inndragning av midler som følge av manglende måloppnåelse. 

 

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling 

Satsinger 

Fakultetet får en midlertidig bevilgning på 0,5 mill. kroner til styrking av studiekvalitet. Bevilgningen 

fases ut i 2012. 

 

Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet: 

 
 

Endringer i internhusleien for 2011 

 Korrigering av nullpunkt ved innføring av ny internhusleieordning: 

- Domus Nova (SE10) 

Bygningen var registrert med for lite areal (gjaldt fellesareal). Korrigeringen har 

konsekvenser for Det juridiske fakultet, Kulturhistorisk museum og 

Universitetsbiblioteket. For JUS innebærer dette en økt bevilgning på 1,351 mill. kr. 

- St.Olavsgt. 23 (SE 24) 

Bygningen var registrert med for lite areal (gjaldt underetasjen). Korrigeringen har 

konsekvenser for Det juridiske fakultet. For JUS innebærer dette en økt bevilgning på  

0,1 mill. kr. 

 

Teknisk avdeling har foretatt beregning av internhusleie for 2011, oversikten følger vedlagt. Det vil 

bli foretatt en justering av internhusleien i løpet av høsten 2010 knyttet til arealendringer som er 

institusjonelt vedtatt (PO-bygningen). Denne endringen vil ha en null-sum effekt for de berørte 

enhetene. 

 

Grunnlagsdata for fordelingen for 2011 er lagt ut på våre hjemmesider:  
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/ 

 

 

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Seksjon for 

plan og økonomisk styring. 

 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/
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Med hilsen 

 

 

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe     sign.   

universitetsdirektør     Marianne Gjesvik Mancini 

         økonomidirektør 

 

 

 Vedlegg: Oversikt over internhusleie 2011 
 



LANGTIDSBUDSJETT FASTLØNNSPROGNOSEN MENY

Enhet: JUR - resultatutvikling

Status:

Kvalitet i forhold til tallmaterialet:

Vurderinger/utfordringer i forhold til kvalitet:

Vurdert/godkjent av:

Dato:

NB! Faste tall i planperioden (Beløp i 1000, minus angir inntekter) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prognose <---------------------- langtidsbudsjett ---------------------->

Basisvirksomheten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -3 475         2 059           1 263           -775             -2 352          -2 742          776              4 669           5 326           3 702           

Overført beløp og evt. korrigeringer UB/IB -5 887         -486             -617             128              -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Isolert resultat 2 412          6 020           -179             -2 166          -1 577          -391             3 518           3 893           658              -1 625          

Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak) -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Spesifikasjon 1 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Spesifikasjon 2 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Spesifikasjon 3 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Spesifikasjon 4 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Akkumulert resultat (inkl. ørem. midl. og forhåndsdisp.) -3 475         2 059           1 263           -775             -2 352          -2 742          776              4 669           5 326           3 702           

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014179 391      194 033       204 182       211 033       211 630       225 072       223 961       223 999       225 573       224 858       

Sum årlig inntekt (isolert) -179 391     -194 033      -204 182      -211 033      -211 630      -225 072      -223 961      -223 999      -225 573      -224 858      

Ramme post 50-52 (art 3410/3411) -166 269     -177 305      -184 932      -188 509      -193 987      -200 239      -199 613      -199 646      -201 210      -200 995      

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 1 -165 445     -177 539      -184 378      -186 409      -188 510      -194 915      -194 289      -194 322      -195 886      -195 671      

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 2 -531            300              -217             -                   -5 477          -5 324          -5 324          -5 324          -5 324          -5 324          

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 3 -293            -66               -114             -2 100          -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 4 -                  -                   -223             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 5 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 6 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 7 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 8 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 9 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 10 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 11 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 12 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Viderefordeling biblioteksmidler eller andre midler -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Andre inntekter/viderefordeling -13 122       -16 728        -19 250        -22 524        -17 643        -24 833        -24 348        -24 353        -24 363        -23 863        

300-321 Salgsinntekter -1 568         -4 982          -2 911          -6 911          -1 661          -3 873          -3 873          -3 873          -3 878          -3 878          

325 Kursinntekter -1 362         -1 964          -3 143          -2 638          -4 805          -4 130          -3 640          -3 640          -3 640          -3 140          

3290 Dekningsbidrag -7 915         -9 372          -12 502        -12 677        -17 820        -16 468        -16 473        -16 478        -16 483        -16 483        

34 Posjektinntekter (avsl.prosjekter) -2 707         -918             -216             -                   -389             -152             -152             -152             -152             -152             

349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter -                  -                   -                   -                   7 418           -                   -                   -                   -                   -                   

36 Leieinntekter -5                -                   -                   -                   -140             -                   -                   -                   -                   -                   

372 -392 Andre driftsinntekter 435             508              -478             -298             -246             -210             -210             -210             -210             -210             

3911 Investering i anleggsmidler NY!

3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum årlig kostnad (isolert) 181 803      200 053       204 003       208 867       210 053       224 681       227 479       227 892       226 231       223 234       

Investeringer 4 215          5 075           1 413           2 180           4 050           2 000           2 100           2 000           2 100           2 000           

43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY! -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Tidl 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR! 4 215          5 075           1 413           2 180           4 050           2 000           2 100           2 000           2 100           2 000           

Personalkostnader* 129 128      139 792       147 782       148 858       152 113       166 381       169 555       170 060       168 291       165 386       

50 Lønn i tilsettingsforhold (fra fastlønnsprognosen) 75 038        81 463         87 633         89 157         95 645         100 914       103 445       103 881       103 259       101 048       

 Administrative stillinger -                  -                   -                   -                   24 410         31 536         30 499         30 202         29 559         29 747         

 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling -                  -                   -                   -                   4 383           4 370           4 313           4 313           4 172           4 313           

 Drifts- og vedlikeholdsstillinger -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling -                  -                   -                   -                   566              -                   -                   -                   -                   -                   

 Professor II -                  -                   -                   -                   798              805              872              758              711              716              

 Rekrutteringsstillinger -                  -                   -                   -                   15 624         17 115         17 293         17 067         16 724         16 455         

 Undervisnings- og forskerstillinger -                  -                   -                   -                   49 865         47 088         50 468         51 540         52 092         49 816         

51 Lønn i tilsettingsforhold, honorarer, bilagslønn  ekskl sos avg 19 124        21 572         24 944         22 812         20 089         20 191         19 790         19 689         19 012         19 102         

519 Feriepenger 11 827        12 977         13 779         13 196         14 056         14 533         14 788         14 828         14 672         14 418         

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 25 833        28 027         27 192         28 980         36 733         37 037         37 825         37 956         37 642         36 913         

55-57 Stipender, offentlige tilskudd 205             153              92                -                   100              100              100              100              100              100              

58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft -3 672         -4 121          -4 754          -5 300          -2 006          -4 950          -4 950          -4 950          -4 950          -4 950          

589 Frikjøp -132            -457             -1 189          -                   -6 746          -400             -400             -400             -400             -400             

59 Andre personalkostnader 905             178              85                13                -5 759          -1 044          -1 044          -1 044          -1 044          -845             

Drift 48 460        55 186         54 808         57 829         53 890         56 300         55 824         55 832         55 840         55 848         

60 Av- og nedskriving NY! -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

61 Frakt/transport/spedisjon 127             145              157              116              133              137              137              137              137              137              

63 Kostnader vedrørende lokaler 30 139        33 449         35 266         41 710         38 280         41 619         41 619         41 619         41 619         41 619         

64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell 4 798          4 233           4 460           4 165           2 522           2 598           2 598           2 598           2 599           2 599           

67 Fremmed tjeneste 2 276          3 130           4 335           1 346           787              811              811              811              811              811              

68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende 4 943          5 239           4 522           5 914           5 376           5 537           5 540           5 542           5 545           5 547           

70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende 3 391          5 177           4 045           4 093           3 938           4 056           4 060           4 064           4 068           4 072           

72 Dekningsbidrag/overheadkostnader -                  -                   -                   -                   341              351              351              351              351              351              

73 Representasjon, bevertning, markedsføring 1 158          1 268           1 080           723              640              659              660              661              662              662              

74 Kontingenter, gaver og tilskudd 389             429              403              338              331              331              331              331              331              331              

75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader 21               4                  3                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

77 Annen kostnad 228             467              117              -576             685              201              -282             -282             -282             -282             

78 Tap m.m. + periodisering drift 27               14                31                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader 3                 9                  10                -                   11                -                   -                   -                   -                   -                   

899 Avsluttede prosjekter 960             1 622           379              -                   846              -                   -                   -                   -                   -                   

* Anntatt lønnsjustering fra første budsjetteringsår er lagt inn med 3,00 % Dette forutsetter at lønnstrinnene i LTB tilsvarer nivå ved utgangen av inneværende år.

Eksternt finansierte prosjekter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -11 489       -15 384        -22 602        -5 033          -11 162        -18 075        -23 987        -29 899        -35 811        -41 723        

Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB -16 489       -1 006          -2 525          22                -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Isolert resultat 5 000          -2 889          -4 693          17 547         -6 129          -6 913          -5 912          -5 912          -5 912          -5 912          

Sum årlig inntekt (isolert) -66 636       -79 795        -93 045        -89 381        -99 928        -97 312        -99 812        -99 812        -99 812        -99 812        

3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag -13 270       -15 445        -20 253        -14 795        -9 326          -8 926          -8 526          -8 526          -8 526          -8 526          

3421-3425 NFR -20 643       -22 205        -26 052        -30 438        -19 447        -18 900        -19 400        -19 400        -19 400        -19 400        

EU -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Øvrige bidrag -32 723       -42 145        -46 740        -44 148        -71 155        -69 486        -71 886        -71 886        -71 886        -71 886        

Sum årlig kostnad (isolert) 71 636        76 906         88 352         106 928       93 799         90 399         93 900         93 900         93 900         93 900         
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utskriftsdato: 16.04.2010 kl. 12:37



LANGTIDSBUDSJETT FASTLØNNSPROGNOSEN MENY

Nettobidrag prosjekter -8 047         -9 829          -13 691        -12 677        -17 148        -16 868        -16 873        -16 878        -16 883        -16 883        

Estimat for antall eksternt finansierte årsverk 71               72                79                88                -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 - herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc) 21               19                25                27                -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 - herav eksternt finansierte stipendiater 21               20                16                19                -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP) -                   -                   -                   -                   -                   200              

Utvikling i årsverk 197,8          212,1           207,3           205,1           181,1           201,5           204,4           204,6           203,0           200,3           

 Administrative stillinger 74               70                69                66                67                73                71                70                68                69                

 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 11               13                11                12                11                11                11                11                11                11                

 Drifts- og vedlikeholdsstillinger -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling 13               11                8                  8                  1                  -                   -                   -                   -                   -                   

 Professor II 1                 1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  

 Rekrutteringsstillinger 39               44                55                50                36                46                47                46                46                45                

 Undervisnings- og forskerstillinger 61               74                65                68                65                70                75                76                78                75                

Tilsettinger i undervisning og forskerstillinger 1,0               11,5             5,0               2,0               3,0               1,0               

Tilsatt (fast) -                  -                   -                   -                   1                  4                  -                   -                   -                   -                   

Tilsatt (midl) -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Utlyst -                  -                   -                   -                   -                   2                  -                   -                   -                   -                   

Ikke utlyst -                  -                   -                   -                   -                   6                  5                  2                  3                  1                  

Avganger i undervisning og forskerstillinger -              3,1               3,5               2,0               5,0               3,0               

Tilsatt (fast) -                  -                   -                   -                   -                   3                  3                  2                  5                  3                  

Tilsatt (midl) -                  -                   -                   -                   -                   -                   1                  -                   -                   -                   

Utlyst -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ikke utlyst -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Stipendiatstillinger - måloppnåelse i % 82 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk) 36               40                50                43                33                40                40                40                40                40                

Måltall stipendiater 36               36                36                39                40                40                40                40                40                40                

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng

Studiepoeng Kat. A -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Studiepoeng Kat. B -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Studiepoeng Kat. C -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Studiepoeng Kat. D 128             92                115              105              143              115              115              115              115              115              

Studiepoeng Kat. E 2 720          2 447           2 471           2 355           2 505           2 278           2 185           2 087           1 984           1 944           

Studiepoeng Kat. F 160             149              153              155              153              153              153              153              153              153              

Utveksling 176             204              204              211              195              195              195              195              195              195              

Avlagte doktorgrader 4                 9                  15                19                14                15                15                15                15                15                

NFR inntekter 15 605        12 937         16 770         16 770         19 447         22 100         22 600         22 600         22 600         22 600         

EU inntekter (rammeprogram) 1 586          2 001           381              1 323           -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Publikasjonspoeng (antall fra DBH) 199             245              206              319              300              300              300              300              300              300              

Vitenskaplig årsverk (inkl prof II og postdoc, uten stipendiater) 86               97                95                102              70                77                83                84                84                81                

Vitenskaplige årsverk (som over inkl stipendiater) 142             157              161              164              102              117              123              124              124              121              

utskriftsdato: 16.04.2010 kl. 12:37



Det juridiske fakultet Fordeling av driftsmidler 2011 - (Alternativ 1 i ny budsjettmodell)

Fordeling av post 50 midler til instituttene - drift 

Til fordeling: Ramme 7 478 063

Overføring til UB 1 785 000

Disponibelt 2011 5 693 063

Prisstigning Kutt 2009

stip

faste vit 

/ post 

doc ekst fin sum % ford gr ford forlods dr grader publ 3 %

Overføring 

til UB 2009 10 %

Sum 2009 etter 

overføring og 

kutt

Totalt 2010 

etter 

overføring 

og kutt 

2009

Totalt 2011 

etter 

overføring 

og kutt 

2009

IKRS 4,00 10,00 4,00 18,00 13,0 % 304 353 0 360 000 281 295 945 648 25 532 -225 000 54 453 490 080 653 860 691 727 37 867

IFP 15,50 27,00 7,40 49,90 36,1 % 843 734 80 000 480 000 822 384 2 226 118 60 105 -667 000 101 867 916 799 1 216 287 1 517 356 301 069

NIFS 2,30 7,70 6,50 16,50 11,9 % 278 990 0 480 000 593 048 1 352 038 36 505 -368 000 46 647 419 819 762 416 973 897 211 481

EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0 143 000 0 0 0 0 0 128 700 128 700 128 700 0

IOR 10,60 23,50 10,60 44,70 32,4 % 755 810 0 480 000 772 934 2 008 743 54 236 -525 000 98 556 887 006 991 365 1 439 423 448 058

SMR 2,50 3,50 3,00 9,00 6,5 % 152 176 0 120 000 530 339 802 516 21 668 0 45 484 409 352 686 780 778 700 91 920

SUM 34,90 71,70 31,50 138,10 100,0 % 2 335 063 223 000 1 920 000 3 000 000 7 335 063 198 047 -1 785 000 347 006 3 251 756 4 439 408 5 529 803 1 090 395

Kommentarer til tabellen

Stillinger:

Antall stipendiater og faste vitenskapelige / post doc er basert på DBH pr 12/10/09

Eksternfinansierte er basert på DBH pr 12/10/09 stip og post.docs

Incentiv:

For dr gradene er satsene ikke endret fra 2007 - de er 120 000 pr avhandling. Ant dr grader 

er gjennomsnitt av  avlagte dr  i perioden 2007, 2008 og 2009. sats for viderefodeling er 120' som er ca 33% av UFD-sats

Inst ant

IKRS 3,00

IFP 4,00

NIFS 4,00

IOR 4,00

SMR 1,00

SUM 16,00

Publikasjoner er basert på andel av gjennomsnitt av publikasjoner DBH-tall for perioden 2007-2009

Inst andel 2007 2008 2009 Gj.snitt

IKRS 9,4 % 34,3 23,6 20,6 26

IFP 27,4 % 63,8 85,2 80,5 77

NIFS 19,8 % 34,4 76,3 54,8 55

IOR 25,8 % 53,8 85,1 76,8 72

SMR 17,7 % 19,6 49 79,4 49

SUM 100,0 % 205,9 319,2 312,1 279

Sum post 50: Er summen av grunnlag fordeling, doktorgrader og publikasjoner

Overføring til UB 2009: Viser beløp som ble overført til Ubs ramme i 2009

Kutt: Viser kutt som ble gjort i endelig ramme 2009

Nom endring: Endring i kroner fra 2010 til 2011

nom 

endring 

2010-2011

stillinger incentiv

sum post 

50

TS 20.07.2010









Det juridiske fakultet

Eksamen

Budsjett 2011

 

Emne Tiltakskode Ant kand. Ant. Ord. Ant. Priv. Sats

Ant 

sensorer

Kostn pr 

kandiat

Sensur 

kostnad

Andel 

interne

Sum 

kostnad 

eksterne

Eksamen 1. avdeling 693100 830 400 430 741 2 1 482 1 230 060 10 % 1 107 054

Eksamen 1. avdeling (ny modell fra høst 2011) 693100 200 371 2 741 148 200 10 % 133 380

Eksamen 2. avdeling 693200 760 480 280 741 2 1 482 1 126 320 10 % 1 013 688

Eksamen 2. avdeling (ny modell fra høst 2011) 693200 200 371 2 742 148 400 10 % 133 560

Eksamen 3. avdeling 693300 760 560 200 741 2 1 482 1 126 320 10 % 1 013 688

Eksamen 3. avdeling (ny modell fra høst 2011) 693300 200 371 2 742 148 400 10 % 133 560

Eksamen 4. avdeling 693400 730 630 100 741 2 1 482 1 081 860 10 % 973 674

Eksamen 4. avdeling (ny modell fra høst 2011) 693400 200 371 1 371 74 200 10 % 66 780

Exfac 693009 500 500 371 2 742 371 000 10 % 333 900

Masteroppg 30 SP 693001 450 450 3 138 1 3 138 1 412 100 20 % 1 129 680

Masteroppg 60 SP 693004 50 50 7 845 1 7 845 392 250 20 % 313 800

0

Valgemner lavere grad 691020 500 500 262 2 523 261 500 20 % 209 200

Valgemner høyere grad 692020 1 500 1 500 262 2 524 786 000 20 % 628 800

Språkeksamener 693008 35 35 523 2 1 046 36 610 20 % 29 288

ERASMUS (se over) 699001      0

Emneleveranser til andre fak. 690000 400 400 371 2 742 296 800 20 % 237 440

Internasj. Mastergrader 692504 200 200 371 2 742 148 400 20 % 118 720

DRI 692107 250 250 371 2 742 185 500 20 % 148 400

BA KRIM/RSOS 691010 720 720 550 2 1 100 792 000 20 % 633 600

MA KRIM/ROS 692106 0 20 % 0

klager 690004 650 850 000 10 % 765 000

utsatt prøve 690005 30 30 35 000 10 % 31 500

Sum 9 165 6 705 1 010 1 162 10 650 920 9 154 712

Sum kostnader sensur 10 650 920 9 154 712

vakter og studentrepr. 690012 3 300 000 3 300 000

Diverse driftskostnader 690000 300 000 300 000

Tilsynssensor 691315 75 000 75 000

Bokkontroll 690016 70 000 70 000

Eksamen 2011 14 395 920 12 899 712

Sos kostn (28%) 4 030 858 3 611 919

Totalt budsjett 18 426 778 16 511 631

Kostnad pr kand 2 011

Privatistinntekter 699000 6 160 000

1.-3.avd 910 6 000 5 460 000

4.avd. 100 7 000 700 000



Til:   Arve Aleksandersen, FA 

Bente Lindberg Kraabøl 6 58

29.09.2010 2009/14150

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 

 
Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til indikatorkatalogen i 
forbindelse med Strategi 2020. Vedlagt følger Det juridiske fakultets oppsett av 
indikatorer. Indikatorene er relevante i forhold til fakultetets egen strategi, og sett i 
sammenheng med fakultetets årsrapport 2011-13.  
 
Vi har lagt stor vekt på at indikatorene vi har valgt, er gode og legitime, og at de vil oppfylle 
de krav som er satt i styredokumentet. Noen av indikatorene er gjennomgående, dvs at de 
kan benyttes både på institusjons- og avdelingsnivå, og vil angi reell fremgang i henhold til 
strategien. Videre har vi benyttet indikatorer der data allerede er samlet inn. Vi har også 
satt inn et par nye indikatorer. Til sist er det å bemerke at flere av indikatorene kan brukes 
ved flere av de fem delene av UiOs strategi. 
 
Når det gjelder indikatorer som er relevante for ekstern formidling og for internasjonal 
sammenligning, så vil vi bemerke at disse ikke er så anvendbare for Det juridiske fakultet. 
Det skyldes først og fremst at vi ikke er knyttet opp mot internasjonale forskergrupper, 
eller at det er vanskelig å måle f.eks internasjonal tverrfaglig publisering, for å nevne ett 
eksempel. 
 
Flere av tiltakene i vår strategi lar seg ikke måle. F.eks ønsker vi å utvikle et bedre fysisk 
læringsmiljø til studentene, og det jobbes for tiden med å finne hensiktsmessige lokaler. 
Når det gjelder måling av IKT- og bibliotekstjenester og måling av infrastruktur, så foretas 
målinger ved hjelp av bl. a Stud.Mag, men disse undersøkelsene er ikke systematiske i og 
med at kun enkelte fagmiljøer blir plukket ut hvert år.  Når det gjelder 
brukertilfredshetmålinger, så kan det være vanskelig å finne målbare størrelser. Vi mener 
at UiO for tiden ikke har tilstrekkelige verktøy for å måle brukertilfredshet. 
 
Flere av indikatorene passer best på sentralt nivå, f.eks omdømme-indikatorene (Times 
ranking og Webometrics). Her måles man ikke på fakultetsnivå, og indikatorene er derfor 
ikke godt egnet, selv om det er ønskelig å måle omdømmet på fakultetsnivå. 
 



Et grensesprengende universitet 

 Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og 
være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 
 
Strategi 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.   
 

INDIKATORER: 

- Deltagelse i internasjonale forskernettverk (ny indikator) 

- Antall søknader til NFR (ny indikator) 

 
Strategi 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. 
 
INDIKATORER: 

- Tverrfakultære forskningsprogrammer (ny indikator) 
 
 
Strategi 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. 
 
INDIKATORER: 

- Mobilitet – inn/utreisende av vitenskapelig ansatte 
- Antall utvekslingsstudenter  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Læringsuniversitetet 

Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 
internasjonale læresteder. 
 
Strategi 1. 

Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har 
forutsetninger for, og som engasjeres av, studier ved et fremragende forskningsuniversitet. 
 
Strategi 2. 

Vi vil legge vekt på best mulig utnyttelse av våre samlede personalressurser innen 
forskning og undervisning.  
 

INDIKATORER: 

- Nye studiepoeng pr.  student 

 

Strategi 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. 
 
INDIKATORER: 

- Antall kvalifiserte primærsøkere 
- Fullførte grader 
- Forhold studenter – undervisningsressurser (vitenskapelig ansatte) 
- Antall egenfinansierte registrerte studenter 

 
Strategi 4. 

Vi skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur for forskning og undervisning, særlig i form 
av lokaler og IKT- og bibliotekstjenester.  
 
Strategi 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. 
 
INDIKATORER: 

- PhD-studenter knyttet til forskningsprosjekt 
- Andel opptatte på Ph.D-nivå 
- Ph.D-gjennomstrømning 
- Veiledere med kurs i veiledning/mentorprogram 
- Dr.grader pr. vitenskapelig årsverk 



Et samfunnsengasjert universitet 

Mål 3: 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 
 
Strategi 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. Vi skal legge til rette for samfunnsengasjerte og aktive studenter. 
 
INDIKATORER: 

- Praksisplass 
 
Strategi 2. 

Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig forskning skal økes, samtidig som vi 
arbeider for en riktig innretning av denne. 
 
INDIKATORER: 

- EU-tildeling pr vitenskapelige årsverk 
- NFR-tildeling pr. vitenskapelig årsverk 

 
Strategi 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. 
 

 



Et handlekraftig universitet 

Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å 
understøtte kjerneaktivitetene. 
 
Strategi 1. 

Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for forskning og undervisning, samt gode 
arbeids- og møteplasser for studentene 
 
Strategi 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. 
 
INDIKATORER: 

- Antall deltagelse i internasjonale forskningssøknader (ny indikator) 
 

Strategi 3. 

Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i dimensjoneringen av studietilbud og forskning. 
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. 
 
INDIKATORER:  

- Publikasjonspoeng pr. vitenskapelige årsverk 

 
Strategi 4. 

Vi skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern ressursbruk 

 

Strategi 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.  



Det gode universitetet 

Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter 
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 
 
 
Strategi 1. 

Vi skal arbeide for et godt arbeidsmiljø der alle medarbeidere får realisert sitt potensial 
fullt ut. Vi vil arbeide for at studentene skal ha et godt faglige, sosialt og fysisk lærings- og 
arbeidsmiljø. Vi vil videreutvikle lederskap og legge til rette for medvirkning fra tilsatte og 
studenter.  Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet ved fakultetet skal styrkes gjennom 
gode rutiner og klare ansvarsforhold. 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.  
 
INDIKATORER: 

- Avviksrapport innen HMS 
- Sykefravær 

 
Strategi 2. 

Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode muligheter for 
profesjonell og faglig utvikling.  
 
 
Strategi 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. 
 

INDIKATORER: 

- Forhold rekrutteringsstillinger (stip/postdoc.) og veiledningsressurser 
(1.amanuensis/professor) 

 
Strategi 4. 

Vi skal fortsatt ha en aktiv likestillings- og rekrutteringspolitikk. Vi vil legge til rette for 

rekruttering av studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn 

 

INDIKATORER: 

- Antall kvalifiserte kvinnelige søkere/alle kvalifiserte søkere  

- Andel kvalifiserte internasjonale søkere 

- Total kvalifiserte søkere/antall utlyste stillinger 

 
 



Strategi 5 

Vi skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings- og støttefunksjonene ved å 
legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive karriereveier for teknisk-
administrativt personale 
 
INDIKATORER: 

- Antall teknisk/adm ansatte med kompetanseplan og karriererådgivning (ny 
indikator)



UNIVERSITETET I BERGEN 

DET JURIDISKE FAKULTET 

NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG 

 

Adresse: Der juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, postboks 7806, 5020 Bergen  

 

Leder      : Dekan Asbjørn Strandbakken, tlf. 55589582, e-post Asbjorn.Strandbakken@jur.uib.no 

Sekretær: fakultetsdirektør Eivind Buanes, tlf. 55589511, e-post Eivind.Buanes@jurfa.uib.no 

 

 

 

 

NASJONALT FAKULTETSMØTE I BERGEN 22. OKTOBER 2010 

 

Vi takker for din påmelding. 

 

I første halvdel av neste uke vil vi elektronisk sende ut dagsorden med aktuelle vedlegg 

samt deltakerliste. 

 

Middagen for dem som har meldt seg til denne holdes torsdag 21. oktober kl 20.00 på 

Potetkjelleren restaurant, Kong Oscarsgs Gate 1 A. 

 

Møtet fredag 22. oktober begynner kl 09.00 og holdes på møterom 546 i Jusbygget på Dragefjellet 

(Magnus Lagabøtesplass 1). 

 

Kulturdepartementet har bedt om å få ha en workshop under møtet for å drøfte fordelingen av de 

nye studieplassene i rettsvitenskap. For å få plass til dette og kunne drøfte de ordinære møtesakene 

innen møteslutt seinest kl 16 vil det om nødvendig bli en relativt streng møteledelse 

                                                

Foreløpig dagsorden ser slik ut. 

 

DEL I:  Kl. 09.00-12.00: WORKSHOP OM FORDELING AV NYE STUDIEPLASSER I   

RETTSVITENSKAP.  Representanter fra Kulturdepartementet leder 

denne del av programmet 

 

 

DEL II: Kl 12.45 – ca 16: ORDINÆRT FAKULTETSMØTE 

 

1/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

2/10: Protokoll fra Det 20. nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag 

 

3/10: Orienteringssaker (inkl orientering om privatistordningen ved folkeuniversitetene og om 

bachelorstudiet i Lillehammer) 

 

     4/10: NFRs evaluering av rettsvitenskap.  

               

     6/10: Opplæring av veiledere og eventuelt fellesseminar 

 

     7/10: Engelsk-språklige valgfag/spesialemner og studiepoengsnormering av disse.  

 

     8/10: Kvalitetsikring av jusstudiet  

 

      



     

     9/10: Godkjenning av utenlandsk utdanning 

               

   10/10: Publiseringsutvalget og nominering  av publikasjonskanaler til nivå 2 i 2011 

                

   11/10: Valg av leder og nestleder for 2011-13 

 

     ../10: Eventuelt 

 

 

                                       Asbjørn Strandbakken 

                                           Leder 

 

                                                                                                    Eivind Buanes 

                                                                                                          Sekretær 
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Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Saksnr: 5 a) 

J.nr.: 2010/ 

Møtenr: 4/2010 

Møtedato: 25.10.2010 

Notatdato: 13.10.2010 

Saksbehandler: Trond Skjeie  

 

Sakstittel: Regnskap pr 31.08.2010  

 

Tidligere vedtak/behandling:  

Fakultetsstyret 10. juni 2010 ”Regnskap 30.4.10”. 

 

REGNSKAP PR 31.08.2010 
Regnskapet for 2. 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 2. tertial viser et overskudd på 10,7 mill kr, inklusive overførte midler på 

2,4 mill kr fra 2009. Dette er ca 1,5 mill kr mer enn budsjettert. Prognosen for 2010 er på 6,3 

mill i overskudd.  

 

Inntekter pr 2. tertial er 2,8 mill kr mer enn budsjettert. Dette skyldes økte privatistinntekter, 

og inntektsføring for avskrivning anleggsmidler som har et motsvarende avvik under 

driftskostnader. 

 

Personalkostnader har et lite mindreforbruk på ca 0,6 mill kr. Variabel lønn har et merforbruk 

knyttet til eksamen og økt antall privatister. Refusjoner av sykepenger og frikjøp er noe større 

enn budsjettert. 

 

Driftskostnader er 1,9 mill kr mer enn budsjettert. Dette forklares ved avskrivningskostnader  

på 3,2 mill kr som har et motsvarende avvik under inntekter. Internhusleien har et avvik på 

1,4 mill kr. Øvrige driftskostnader har et mindreforbruk. Avsluttede prosjekter er avsluttet. 

 

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

er i perioden avsluttet med overskudd på 1,3 mill kr samlet som styrker basisresultatet. 

Fakultetet har fire 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.  
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1. Regnskapsrapport basisvirksomhet 

2. Regnskapsrapport eksternt finansierte prosjekter 

3. Ledelseskommentar 
 



ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Tertialsrapport for T2 2010

12 JUR
og underliggende enheter



12 JUR  per august 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)

2008 2009 2010 2010 2010 2010
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik 
(HiÅ)

Årsbudsjett

Overført fra i fjor Totalt 1 545 -777 -2 352 -2 352 0 -2 352
30-32 Salgsinntekter -2 746 -4 551 -4 477 -3 439 1 038 -5 217
34 Tilskudd og refusjoner -3 478 -589 -2 721 -3 415 -694 -3 825
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler

NA NA 3 726 3 162 -565 4 210

390/341 Inntekt fra bevilgning -120 380 -123 077 -128 058 -127 669 389 -200 284
3960/3290 Overheadinntekter -8 852 -10 853 -12 274 -12 312 -39 -19 891
3971/3499 UiOs egenandel NA 2 119 6 033 5 433 -600 8 710
3 Øvrige inntekter -302 -331 -3 710 -384 3 327 -595
Inntekter Totalt -135 758 -137 282 -141 481 -138 624 2 857 -216 892
4 Investeringer 373 1 155 NA NA NA NA
43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Invest. og videresalg Totalt 373 1 155 NA NA NA NA
5 Feriepenger, AGA og pensjon 28 408 30 706 33 071 29 284 -3 786 47 841
50 Fast lønn 57 814 59 503 61 574 62 301 727 100 304
5051/5080 Overtid 148 114 241 123 -119 198
511 Variabel lønn 9 229 9 240 10 432 12 401 1 969 22 516
581 Offentlige refusjoner -3 698 -2 790 -4 064 -3 300 764 -4 950
5891/5893 Refusjon frikjøp -593 -4 147 -4 909 -4 236 673 -6 360
5892/5894 Kostnad frikjøp 5 -55 19 0 -19 0
5 Øvrige personalkostnader 72 375 929 1 319 390 2 480
Personalkostnader Totalt 91 385 92 945 97 292 97 891 599 161 979
60 Av- og nedskriving NA NA 3 201 0 -3 201 0
63 Kostnader vedr.lokaler 27 604 25 488 27 824 26 356 -1 468 39 541
67 Kjøp av tjenester 2 143 1 555 1 614 991 -623 1 555
65/66 Data/bøker/materiell/service 2 393 1 254 772 836 65 1 365
68 Kurs, konferanse, etc. 4 083 2 036 2 483 2 843 359 4 975
70-71 Transport/reise 2 517 2 026 1 738 2 356 618 4 029
7198/7211 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 220
73 Representasjon/markedsføring 569 568 532 284 -248 475
74 Tilskudd/kontingenter 144 251 402 135 -266 256
8/9 Avsluttede prosjekter -399 139 -1 376 0 1 376 0
6-9 Øvrige driftskostnader 754 -121 -1 337 79 1 416 185
Driftskostnader Totalt 39 807 33 196 35 853 33 882 -1 971 52 601

Resultat -2 646 -10 763 -10 689 -9 204 1 485 -4 665

Resultat (isolert) -4 191 -9 986 -8 337 -6 851 1 485 -2 313

2007 2008 2009 2010
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -1% 0% 1% 7%
Personalkostnadsgrad 72% 71% 72% 74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 10% 9% 7% 6%
Husleie kostnadsgrad 17% 20% 18% 21%

Økonomisk vurdering
Trond Skjeie den 07.okt.2010

Resultatet for fakultetet samlet er et overskudd på 10,7 mill 
kr, inklusive overførte midler på 2,4 mill kr fra 2009. Dette 
er ca 1,5 mill kr mer enn budsjettert. Prognosen for 2010 er 
på 6,3 mill i overskudd.

Inntekter pr 2. tertial er 2,8 mill kr mer enn budsjettert. Dette 
skyldes økte privatistinntekter, og inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler som har et motsvarende avvik 
under driftskostnader.

Personalkostnader har et lite mindreforbruk på ca 0,6 mill kr. 
Variabel lønn har et merforbruk knyttet til eksamen og økt 
antall privatister. Refusjoner av sykepenger og frikjøp er noe 
større enn budsjettert.

Driftskostnader er 1,9 mill kr mer enn budsjettert. Dette 
forklares ved avskrivningskostnader på 3,2 mill kr som har et 
motsvarende avvik under inntekter. Internhusleien har et 
avvik på 1,4 mill kr. Øvrige driftskostnader har et 
mindreforbruk. Avsluttede prosjekter er avsluttet med et 
overskudd på 1,3 mill kr som styrker basisvirksomheten.
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Institutt for kriminologi og rettssosiologi  per august 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)

2008 2009 2010 2010 2010 2010
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik 
(HiÅ)

Årsbudsjett

Overført fra i fjor Totalt -1 586 -1 141 605 605 0 605
30-32 Salgsinntekter -73 -453 -48 -58 -10 -100
34 Tilskudd og refusjoner 0 0 -235 -703 -469 -707
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler

NA NA 18 0 -18 0

390/341 Inntekt fra bevilgning -10 790 -8 282 -11 396 -11 142 254 -17 066
3960/3290 Overheadinntekter -423 -665 -611 -407 204 -681
3971/3499 UiOs egenandel NA 101 814 602 -211 937
3 Øvrige inntekter NA -81 -19 0 19 0
Inntekter Totalt -11 286 -9 380 -11 478 -11 709 -231 -17 617
4 Investeringer 98 42 NA NA NA NA
43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Invest. og videresalg Totalt 98 42 NA NA NA NA
5 Feriepenger, AGA og pensjon 2 749 2 951 3 099 2 697 -402 4 149
50 Fast lønn 6 344 6 448 6 432 6 598 166 10 156
5051/5080 Overtid 2 NA NA NA NA NA
511 Variabel lønn 185 145 268 113 -156 203
581 Offentlige refusjoner -827 -535 -392 0 392 0
5891/5893 Refusjon frikjøp NA -179 -896 -298 598 -447
5892/5894 Kostnad frikjøp NA 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader -0 1 21 0 -21 0
Personalkostnader Totalt 8 453 8 831 8 532 9 110 578 14 061
60 Av- og nedskriving NA NA 1 0 -1 0
63 Kostnader vedr.lokaler 1 533 1 297 1 381 1 383 3 2 075
67 Kjøp av tjenester 75 15 0 6 6 10
65/66 Data/bøker/materiell/service 203 108 6 23 17 40
68 Kurs, konferanse, etc. 156 121 270 217 -53 354
70-71 Transport/reise 141 248 208 163 -46 255
7198/7211 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 18 45 27 9 -18 15
74 Tilskudd/kontingenter 0 0 3 0 -3 2
8/9 Avsluttede prosjekter -16 -256 -840 0 840 0
6-9 Øvrige driftskostnader 1 6 9 3 -5 5
Driftskostnader Totalt 2 111 1 584 1 065 1 804 740 2 755

Resultat -2 209 -64 -1 276 -189 1 086 -196

Resultat (isolert) -623 1 077 -1 881 -794 1 086 -801

2007 2008 2009 2010
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 9% 7% -4% 9%
Personalkostnadsgrad 81% 79% 82% 88%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 6% 7% 6% -2%
Husleie kostnadsgrad 12% 13% 11% 14%

Økonomisk vurdering
Trond Skjeie den 11.okt.2010

Instituttet har et resultat på 1,2 mill kr, som er ca 1 mill kr 
bedre enn budsjettert. Av dette er ca 800 000 et teknisk 
avvik knyttet til Juss-Buss. Instituttet har ett prosjekt med 
mulig underskudd på inntil 700 000 kr. Prognosen for 
årsresultatet er 300 000 kr i overskudd.
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Institutt for privatrett  per august 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)

2008 2009 2010 2010 2010 2010
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik 
(HiÅ)

Årsbudsjett

Overført fra i fjor Totalt -1 027 -2 464 247 247 0 247
30-32 Salgsinntekter -235 -14 2 0 -2 0
34 Tilskudd og refusjoner 0 0 -3 -34 -31 -34
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler

NA NA 58 0 -58 0

390/341 Inntekt fra bevilgning -27 232 -24 092 -29 476 -26 800 2 676 -41 584
3960/3290 Overheadinntekter -866 -707 -916 -1 150 -234 -1 879
3971/3499 UiOs egenandel NA 891 580 740 161 1 196
3 Øvrige inntekter NA -74 -35 -40 -5 -40
Inntekter Totalt -28 333 -23 997 -29 790 -27 283 2 507 -42 341
4 Investeringer NA NA NA NA NA NA
43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
5 Feriepenger, AGA og pensjon 6 695 7 509 7 904 6 909 -995 10 841
50 Fast lønn 15 900 16 741 17 229 16 205 -1 024 25 417
5051/5080 Overtid 8 5 4 0 -4 0
511 Variabel lønn 129 113 79 127 48 225
581 Offentlige refusjoner -820 -578 -647 0 647 0
5891/5893 Refusjon frikjøp NA -1 411 -1 151 -1 325 -174 -1 988
5892/5894 Kostnad frikjøp NA 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 5 22 9 0 -9 0
Personalkostnader Totalt 21 917 22 401 23 427 21 916 -1 512 34 495
60 Av- og nedskriving NA NA 7 0 -7 0
63 Kostnader vedr.lokaler 4 150 3 512 3 798 3 798 -0 5 697
67 Kjøp av tjenester 232 12 1 0 -1 0
65/66 Data/bøker/materiell/service 622 112 55 0 -55 0
68 Kurs, konferanse, etc. 507 326 270 359 89 615
70-71 Transport/reise 261 231 156 114 -42 195
7198/7211 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 52 38 19 0 -19 0
74 Tilskudd/kontingenter 1 2 2 0 -2 0
8/9 Avsluttede prosjekter -18 -0 0 0 0 0
6-9 Øvrige driftskostnader 26 1 -5 99 104 170
Driftskostnader Totalt 5 833 4 235 4 301 4 369 68 6 677

Resultat -1 611 176 -1 815 -751 1 064 -922

Resultat (isolert) -583 2 639 -2 062 -998 1 064 -1 169

2007 2008 2009 2010
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 5% 6% -1% 5%
Personalkostnadsgrad 84% 80% 85% 85%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 6% 5% 2% 2%
Husleie kostnadsgrad 10% 15% 13% 14%

Økonomisk vurdering
Trond Skjeie den 14.okt.2010

Resultat på 1,8 mill kr i overskudd mot budsjettert 0,7 mill 
kr. Positiv utvikling i basisøkonomien. Ingen spesielle 
forhold ved prosjektvirksomheten. Prognosen for 
årsresultat er justert opp til 1,6 mill kr.
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Nordisk institutt for sjørett  per august 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)

2008 2009 2010 2010 2010 2010
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik 
(HiÅ)

Årsbudsjett

Overført fra i fjor Totalt 324 -146 -190 -190 0 -190
30-32 Salgsinntekter 1 021 -40 0 -106 -106 -166
34 Tilskudd og refusjoner -1 185 -237 -12 0 12 -4
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler

NA NA 33 0 -33 0

390/341 Inntekt fra bevilgning -9 352 -7 195 -9 648 -9 150 498 -14 070
3960/3290 Overheadinntekter -746 -1 303 -1 267 -1 395 -128 -2 289
3971/3499 UiOs egenandel NA 528 986 1 146 161 1 821
3 Øvrige inntekter NA -79 -4 0 4 0
Inntekter Totalt -10 262 -8 325 -9 912 -9 505 407 -14 708
4 Investeringer NA 73 NA NA NA NA
43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Invest. og videresalg Totalt NA 73 NA NA NA NA
5 Feriepenger, AGA og pensjon 2 273 1 858 2 338 2 285 -53 3 647
50 Fast lønn 5 517 4 254 5 170 5 257 86 8 390
5051/5080 Overtid 14 NA 30 0 -30 0
511 Variabel lønn 63 89 105 126 21 204
581 Offentlige refusjoner -332 -97 -324 0 324 0
5891/5893 Refusjon frikjøp -97 -802 -978 -983 -4 -1 474
5892/5894 Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 3 6 24 0 -24 0
Personalkostnader Totalt 7 440 5 310 6 366 6 685 319 10 767
60 Av- og nedskriving NA NA 4 0 -4 0
63 Kostnader vedr.lokaler 1 805 1 526 1 640 1 649 8 2 479
67 Kjøp av tjenester 350 29 23 0 -23 0
65/66 Data/bøker/materiell/service 294 156 25 76 50 130
68 Kurs, konferanse, etc. 431 224 203 172 -31 292
70-71 Transport/reise 169 192 171 409 238 649
7198/7211 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 220
73 Representasjon/markedsføring 61 63 39 80 41 130
74 Tilskudd/kontingenter 10 4 0 0 0 0
8/9 Avsluttede prosjekter -99 518 -114 0 114 0
6-9 Øvrige driftskostnader 524 2 15 0 -15 0
Driftskostnader Totalt 3 544 2 715 2 005 2 385 380 3 899

Resultat 1 046 -373 -1 731 -624 1 106 -232

Resultat (isolert) 722 -228 -1 541 -434 1 106 -42

2007 2008 2009 2010
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -2% 1% 1% 15%
Personalkostnadsgrad 73% 72% 67% 77%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 12% 11% 14% 4%
Husleie kostnadsgrad 15% 17% 18% 19%

Økonomisk vurdering
Trond Skjeie den 14.okt.2010

Resultat på 1,7 mill kr i overskudd mot budsjettert 0,6 mill 
kr. Det er en positiv trend i økonomien, og underskudd fra 
tidligere år er borte. Ingen spesielle forhold ved 
prosjekter. Prognose for årsresultat på 700 000 kr i 
overskudd.

ja
nu

ar

fe
br

ua
r

ma
rs

ap
ril

ma
i

ju
ni ju
li

au
gu

st

se
pt

em
be

r

ok
to

be
r

no
ve

mb
er

de
se

mb
er

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000 -3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500
1046

-146
-373

-190

-1731

-700



Institutt for offentlig rett  per august 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)

2008 2009 2010 2010 2010 2010
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik 
(HiÅ)

Årsbudsjett

Overført fra i fjor Totalt -2 690 -2 985 -907 -907 0 -907
30-32 Salgsinntekter -267 -178 -109 -124 -15 -200
34 Tilskudd og refusjoner -1 601 0 -48 -228 -180 -400
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler

NA NA 389 30 -359 30

390/341 Inntekt fra bevilgning -25 731 -23 707 -24 405 -25 709 -1 304 -39 880
3960/3290 Overheadinntekter -718 -912 -1 430 -1 609 -179 -2 628
3971/3499 UiOs egenandel NA 256 1 186 1 458 272 2 356
3 Øvrige inntekter 218 -16 -307 0 307 0
Inntekter Totalt -28 099 -24 557 -24 724 -26 181 -1 457 -40 722
4 Investeringer 0 73 NA NA NA NA
43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Invest. og videresalg Totalt 0 73 NA NA NA NA
5 Feriepenger, AGA og pensjon 6 620 7 320 7 119 6 758 -362 10 890
50 Fast lønn 15 609 16 319 15 284 15 866 581 25 565
5051/5080 Overtid NA 0 2 0 -2 0
511 Variabel lønn 52 79 35 29 -7 53
581 Offentlige refusjoner -848 -257 -992 -500 492 -750
5891/5893 Refusjon frikjøp -332 -1 051 -1 302 -1 234 68 -1 851
5892/5894 Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 6 91 3 0 -3 0
Personalkostnader Totalt 21 107 22 499 20 150 20 918 767 33 907
60 Av- og nedskriving NA NA 21 0 -21 0
63 Kostnader vedr.lokaler 3 145 2 662 2 881 2 878 -2 4 318
67 Kjøp av tjenester 177 14 103 124 21 200
65/66 Data/bøker/materiell/service 548 318 26 282 255 470
68 Kurs, konferanse, etc. 628 240 799 810 11 1 581
70-71 Transport/reise 709 613 711 577 -134 1 064
7198/7211 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 51 51 157 47 -111 90
74 Tilskudd/kontingenter 4 30 12 8 -4 15
8/9 Avsluttede prosjekter -123 0 -18 0 18 0
6-9 Øvrige driftskostnader 23 -198 -71 2 73 3
Driftskostnader Totalt 5 164 3 730 4 621 4 727 106 7 741

Resultat -4 518 -1 242 -860 -1 444 -584 18

Resultat (isolert) -1 828 1 744 48 -536 -584 926

2007 2008 2009 2010
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 7% 7% 2% 4%
Personalkostnadsgrad 81% 80% 84% 82%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 8% 9% 6% 7%
Husleie kostnadsgrad 10% 11% 10% 12%

Økonomisk vurdering
Trond Skjeie den 14.okt.2010

Resultat på 0,9 mill kr i overskudd mot budsjettert 
resultat på 1,4 mill kr. Avviket er i hovedsak knyttet til 
ekstra kostnader på administrasjon hittil i år. Det 
forventes innsparinger og refusjoner resten av året som 
vil rette opp resultatet. Det er ett prosjekt der det 
forventes underskudd dersom ikke søknad om 
ekstrabevilgning innvilges. Prognose for årsresultatet er 
på 1 mill kr i overskudd.
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Norsk senter for menneskerettigheter  per august 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)

2008 2009 2010 2010 2010 2010
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik 
(HiÅ)

Årsbudsjett

Overført fra i fjor Totalt -997 -578 -1 415 -1 415 0 -1 415
30-32 Salgsinntekter -103 -435 -48 -17 32 -50
34 Tilskudd og refusjoner 0 -352 -288 -450 -162 -680
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler

NA NA 229 134 -95 275

390/341 Inntekt fra bevilgning -5 923 -5 182 -6 489 -5 755 734 -8 724
3960/3290 Overheadinntekter -6 099 -7 266 -6 506 -6 234 272 -10 137
3971/3499 UiOs egenandel NA 343 2 209 1 486 -723 2 400
3 Øvrige inntekter -292 -91 -202 -158 44 -255
Inntekter Totalt -12 417 -12 983 -11 094 -10 993 101 -17 171
4 Investeringer 221 539 NA NA NA NA
43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Invest. og videresalg Totalt 221 539 NA NA NA NA
5 Feriepenger, AGA og pensjon 2 342 2 560 2 551 2 392 -159 3 861
50 Fast lønn 5 335 5 703 5 392 5 587 195 9 016
5051/5080 Overtid 1 0 35 0 -35 0
511 Variabel lønn 269 273 116 58 -58 138
581 Offentlige refusjoner -183 -306 -398 0 398 0
5891/5893 Refusjon frikjøp -163 -639 -422 -396 25 -600
5892/5894 Kostnad frikjøp 0 -55 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 81 69 167 57 -110 95
Personalkostnader Totalt 7 682 7 606 7 442 7 698 256 12 460
60 Av- og nedskriving NA NA 27 0 -27 0
63 Kostnader vedr.lokaler 2 149 1 804 2 368 2 369 1 3 554
67 Kjøp av tjenester 114 336 299 367 68 595
65/66 Data/bøker/materiell/service 356 287 335 219 -116 355
68 Kurs, konferanse, etc. 867 643 377 387 10 660
70-71 Transport/reise 559 321 119 557 438 953
7198/7211 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 125 145 18 108 90 175
74 Tilskudd/kontingenter 5 19 2 1 -1 1
8/9 Avsluttede prosjekter 7 -123 -357 0 357 0
6-9 Øvrige driftskostnader -32 9 -21 -182 -161 -293
Driftskostnader Totalt 4 148 3 440 3 169 3 826 657 5 998

Resultat -1 363 -1 975 -1 899 -884 1 014 -128

Resultat (isolert) -367 -1 397 -484 531 1 014 1 287

2007 2008 2009 2010
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 5% 3% 8% 11%
Personalkostnadsgrad 60% 64% 67% 70%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 24% 16% 15% 9%
Husleie kostnadsgrad 12% 15% 15% 21%

Økonomisk vurdering
Trond Skjeie den 14.okt.2010

Resultat på 1,9 mill kr i overskudd mot budsjettert 0,9 mill 
kr. Stabil utvikling i basisøkonomien. Tiltak er iveksatt for 
å dekke underskudd på UD-avtalen. I tillegg er der ett 
prosjekt med et mulig mindre underskudd. Prognosen for 
årsresultatet er på 1,5 mill kr.
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Det juridiske fakultet felles  per august 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)

2008 2009 2010 2010 2010 2010
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik 
(HiÅ)

Årsbudsjett

Overført fra i fjor Totalt 7 520 6 536 -692 -692 0 -692
30-32 Salgsinntekter -3 089 -3 431 -4 274 -3 134 1 140 -4 701
34 Tilskudd og refusjoner -691 0 -2 135 -2 000 135 -2 000
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler

NA NA 3 000 2 998 -2 3 905

390/341 Inntekt fra bevilgning -41 351 -54 619 -46 644 -49 114 -2 470 -78 960
3960/3290 Overheadinntekter NA NA -1 544 -1 518 26 -2 277
3971/3499 UiOs egenandel NA NA 258 0 -258 0
3 Øvrige inntekter -228 10 -3 144 -186 2 958 -300
Inntekter Totalt -45 360 -58 040 -54 483 -52 954 1 529 -84 333
4 Investeringer 55 427 NA NA NA NA
43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Invest. og videresalg Totalt 55 427 NA NA NA NA
5 Feriepenger, AGA og pensjon 7 730 8 508 10 061 8 243 -1 817 14 453
50 Fast lønn 9 111 10 038 12 066 12 788 722 21 761
5051/5080 Overtid 122 108 169 123 -47 198
511 Variabel lønn 8 529 8 540 9 829 11 949 2 120 21 693
581 Offentlige refusjoner -689 -1 017 -1 311 -2 800 -1 489 -4 200
5891/5893 Refusjon frikjøp NA -65 -161 0 161 0
5892/5894 Kostnad frikjøp 5 0 19 0 -19 0
5 Øvrige personalkostnader -22 185 704 1 262 558 2 385
Personalkostnader Totalt 24 786 26 298 31 374 31 565 191 56 289
60 Av- og nedskriving NA NA 3 141 0 -3 141 0
63 Kostnader vedr.lokaler 14 822 14 686 15 756 14 279 -1 477 21 419
67 Kjøp av tjenester 1 194 1 149 1 188 495 -693 750
65/66 Data/bøker/materiell/service 371 273 324 236 -88 370
68 Kurs, konferanse, etc. 1 494 482 564 898 334 1 474
70-71 Transport/reise 678 421 373 537 164 914
7198/7211 Overheadkostnader NA NA 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 262 227 273 40 -232 65
74 Tilskudd/kontingenter 125 196 384 127 -257 238
8/9 Avsluttede prosjekter -150 NA -47 0 47 0
6-9 Øvrige driftskostnader 213 59 -1 265 157 1 421 300
Driftskostnader Totalt 19 008 17 493 20 692 16 770 -3 922 25 530

Resultat 6 009 -7 285 -3 109 -5 311 -2 202 -3 205

Resultat (isolert) -1 512 -13 821 -2 418 -4 619 -2 202 -2 513

2007 2008 2009 2010
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -11% -9% 1% 6%
Personalkostnadsgrad 64% 59% 60% 61%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 9% 8% 9%
Husleie kostnadsgrad 25% 31% 28% 30%

Økonomisk vurdering
Trond Skjeie den 14.okt.2010

Resultat på 3,1 mill kr i overskudd mot budsjettert 5,3 
avviket skyldes i hovedsak en overføring av ca 2,5 mill kr 
til instituttene pga avregningsfeil i tildelingen for 
2009.Eksamensregnskapet har hatt økte kostnader på ca 
1,2 mill kr. Dette oppveies av ekstra privatistinntekter på 
omtrent samme beløp. Prognosen for årsresultat er på 1,2 
mill kr i overskudd.
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IB Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Faktisk Status Budsjett Faktisk Avvik Status UB

Juridisk fakultet (30 349)     (87 204)   (77 233)   (9 971)   (139 257)           37 165   38 365 (1 200) 56 859                46 055  32 216 13 839 66 242               1 375     (3 984)   (5 277)    1 293    Sum JF (35 626)    

 11,4 % 55,5 % -3,2 % 67,5 % 30,0 % 48,6 % -32,5 %  

Årsandel 66,7 %

Fak.adm (347)          (359)        (743)        384       (706)                  -         118      (118)    -                     -        225      (225)     -                     46          (359)      (354)       (5)          Fak.adm (701)         

-107,0 % 105,2 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,4 %

IKRS (4 092)       (6 665)     (5 104)     (1 561)   (14 073)             4 786     5 187   (401)    7 157                 2 062    1 269   793      3 219                 839        183       2 191     (2 008)   IKRS (1 901)      

23,4 % 36,3 % -8,4 % 72,5 % 38,5 % 39,4 % -1097,3 %  

IFP (5 627)       (9 870)     (9 745)     (125)      (18 607)             4 696     3 745   951     6 637                 5 393    3 015   2 378   8 283                 -         219       (2 985)    3 204    IFP (8 612)      

1,3 % 52,4 % 20,3 % 56,4 % 44,1 % 36,4 % 1463,0 %  

NIFS (6 059)       (13 832)   (8 912)     (4 920)   (26 411)             8 167     7 403   764     12 871                4 637    2 347   2 290   7 017                 114        (1 028)   952        (1 980)   NIFS (5 107)      

35,6 % 33,7 % 9,4 % 57,5 % 49,4 % 33,4 % 192,6 %  

IOR (4 414)       (11 836)   (8 516)     (3 320)   (22 571)             5 395     6 769   (1 374) 8 362                  7 841    6 128   1 713   13 139               18          1 400    4 399     (2 999)   IOR (15)           

28,1 % 37,7 % -25,5 % 80,9 % 21,8 % 46,6 % -214,2 %  

SMR (9 813)       (44 636)   (44 208)   (428)      (56 887)             14 119   15 141 (1 022) 21 830                26 120  19 233 6 887   34 583               356        (4 397)   (9 478)    5 081    SMR (19 291)    

1,0 % 77,7 % -7,2 % 69,4 % 26,4 % 55,6 % -115,6 %  

     Sum UB

Av fakultetets 124 eksternt finansierte prosjekter, viste 24 underskudd ved årsskiftet. Av disse var det 16 som hadde et underskudd over vesentlighetsgrensen på 100.000 kroner. Vår gjennomgang fokuserer i hovedsak på prosjektene med vesentlige

 andre prosjektet, uten at dette er avklart enda. Et eventulet tap kan beløpe seg til inntil 0,7 millioner kroner, og vi vurderer prosjektet som moderat til forhøyet økonomisk risikabelt. Slår risikoen til, ansetter ikke instituttet vit.ass for 2011.

Egenandelsføring igangsatt. For det tredje prosjektet (205217 Skolerett) vil det bli søkt om underskuddsdekning. Dette har vært gjort en årrekke for prosjekt. Samlet vurderer vi den økonomiske risikoen som lav til moderat.

For 200500 UD-avtalen er det iverksatt tiltak for 2010. Ytterligere tiltak er sannsynligvis nødvendig for 2011. Samlet vurderer vi den økonomiske risikoen som moderat. 

 

M\Regnskapsrapporter Jus\Tertialavslutning 31.08.2010\Regnskapsoppfølgning av EFP August 2010

Fakultetsadministrasjonen har ingen prosjekter med underskudd på mer enn 100.000 kroner.

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

"Overskudd" fra 2009 på 30.349.000 kroner er holdt utenfor

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

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

   

Juridisk fakultet totalt: Den EFP-finansierte virksomhet hadde en inntekt på77,2 millioner kroner, eller 9,9 millioner kroner mindre enn budsjettert. Personalkostnadene beløp seg til 38,3 millioner, noe som er 1,2 millioner kroner mer enn budsjettert.

underskudd. Dette for å avdekke fremtidig økonomisk risiko for basisregnskapet. 

Andre kostnader var på 32,2 millioner, tilsvarende 13,8 millioner kroner lavere enn budsjett. Avsluttede prosjekter ble gjort opp med et overskudd på 1,3 millioner, og ble overført til basisvirksomheten. Totalt viser jus sin eksternt finansierte virksomhet et

"overskudd" på 5,2 millioner for perioden, tilsvarende 1,2 millioner kroner høyere enn budsjett. Medregnet tidligere års resultat, viser EFP et "overskudd" på 35,6 millioner kroner.

 I balanse, 

overskudd 

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

 Merforbruk, 

underskudd 

Avviksfokuserte kommentarer i den hensikt å avdekke risiko:

 Merforbruk, 

underskudd 

 Mindreforbruk, 

overskudd 

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

 Mindreforbruk, 

underskudd 

 Mindreforbruk, 

overskudd 

 Overskudd 

overført Basis 

 Merforbruk, 

underskudd 

IKRS har to prosjekter med vesentlig underskudd (460819 Legal cultures in transition og 200709 JussBuss). JussBuss prosjektet faktureres i høst så det anses som uproblematisk. Instituttet håper at Chr. Mikkelses Institutt vil dekke underskuddet i det 

den samlede risikoen som lav til middels. Den samlede prosjektporteføljen representerer sannsynligvis en økonomisk oppside for basisregnskapet.

IFP har to prosjekter vesentlig underskudd (121122 Legal regulations og 142302 Anglo-American..).  Dette er et NFR prosjekt som avsluttes til sommeren, og hvor restbetalingen da vil dekke underskuddet. Vi vurderer prosjektene som uten økonomisk risiko.

NIFS har to prosjekter med vesentlig underskudd (420870 Petroliumsrett og 610190 Nordisk ministerråd). For begge prosjektene skjer faktureringen i siste tertial, og vi vurderer risikoen som lav.

IOR har 10 prosjekter med vesentlig underskudd. Av disse skyldes syv senere innbetaling enn planlagt, og anses som lite risikable. Av de resterende tre er det igangsatt tiltak på to: 121112 Demokrati: Omposterer lønn til Basis. 143120 Justice in..: 

SMR har ingen prosjekter med underskudd over vesentlighetsgrensen. Imidlertid er det fremtidig økonomisk risiko knyttet til to av prosjektene: Prosjekt 121291 Should states ratify...: Egenandelsføring iverksettes fra oktober, og belaster basis.

Konklusjon: Inntil tre av fakultetets eksternt finansierte prosjekter kan inneholde fremtidig økonomisk risiko av betydning (prosjekt 460819 på IKRS, 205217 på IOR og 200500 på SMR).  Omfanget av risikoen er begrenset, og vi vurderer



 
 

 

Rapporterende enhet: Juridisk Fakultet Rapportert av: JO, EH og LB Periode: T2  

Ledelseskommentar 2. tertial 2010 for Juridisk fakultet 

1. Innledning 

Det har vært høy aktivitet på fakultetet i årets åtte første måneder. Planlegging og forberedelse til 

gjennomføring av det nye masterstudiet i rettsvitenskap har stått sentralt. Saken ble behandlet i 

fakultetsstyret før sommeren. Endringene iverksettes fra høsten 2011. 

  

Arbeidet med strategien for 2010 til 2020 var en av hovedaktivitetene i vårsemesteret, og vi står nå 

foran operasjonaliseringen i form av årsplanen for 2011-2013. 

 

Regnskapet ved utgangen av 2. tertial ble om lag som forventet. Avvikene er relativt små, og vi 

betrakter den fremtidige usikkerheten er begrenset.  

 

2. Vurdering  av aktivitet og resultater  

a. Status for den økonomiske situasjonen 

Basisregnskapet viset et akkumulert overskudd på 10,6 millioner kroner, eller 1,5 millioner bedre 

enn forventet. Dette skyldes i hovedsak økte privatistinntekter, økte offentlige refusjoner og noe 

reduserte driftskostnader. Mot dette går en uforutsett økning i internhusleien. 

Samlet vurderes basisøkonomien som tilfredsstillende, og vi forventer et overskudd ved årsskiftet 

på 6,3 millioner kroner. Opprinnelig budsjett var på 4,66 millioner kroner. 

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

på 35,6 millioner kroner mot budsjettert 34,3 millioner. Det negative budsjettavviket fra T1, som i 

hovedsak skyltes forsinkede innbetalinger, er dermed snudd. 

For å vurdere fremtidig økonomisk risiko, har vi i samarbeid med instituttene  gjennomgått alle 

fakultetets eksternt finansierte prosjekter. Totalt er det identifisert seks prosjekter med moderat til høy 

risiko for fremtidig tap. For fire av disse, herunder avtalen med Utenriksdepartementet som ble nevnt i 

forrige ledelseskommentar, er det i gang satt tiltak for å bedre situasjonen. For de to andre prosjektene 

iverksettes tiltak dersom situasjonen tilsier det.  

Risikoen i den samlede prosjektporteføljen med omlagt 150 prosjekter vurderers som lav til moderat.   

 

b. Gjennomført aktivitet i henhold til årsplan 

 

Fakultetets hovedmål for 2010 har vært å utdanne de mest attraktive kandidatene innenfor sine 

fagfelt. For å gjennomføre dette har vi fortsatt arbeidet med å endre studieordningen for 

rettstudiet, som trår i kraft høsten 2011. Arbeidet går etter planen, og det har blitt utarbeidet 

prinsipper og skisser til ny modell. Hovedtrekkene  i den nye modellen går ut på at det vil bli flere 

varierte eksamensformer, tettere oppfølging av studentene, og flere vitenskapelig ansatte som 

skal undervise. Vi har parallellt med dette fom våren 2009  innført basisgrupper  for flere av 



 
 

avdelingene og oppmuntret til studentenes egeninnsats. I løpet av våren 2010 har det blitt 

igangsatt 26 basisgrupper på 1. avdeling, 1. og 2. semester, og 17 på 3. avdeling, 1.semester, og vi 

har fått tilbakemeldinger på at studentene er svært godt fornøyde  med ordningen.   

 

Fakultetet har også som mål for 2010 å videreutvikle det engelskspråklige studietilbudet, og  en 

arbeidsgruppe har blitt nedsatt. Arbeidsgruppen  skal se på valgfagene i den nye studieordningen,  

og  bla  om hvordan man bedre kan utnytte de engelskspråklige emnene i Master i rettsvitenskap. 

Fakultetet har også arbeidet videre med innretningen av de internasjonale mastergradene. I tillegg 

er fakultetet i gang med en ressursanalyse i forhold til alle programmene ved  fakultetet. 

Fakultetet får for tiden godt kvalifiserte søkere til stipendiatstillinger og har ingen problemer med 

å fylle disse. I år har vi tre utlysninger av frie stipendiatstillinger med gode søkertall. Til 

eksternfinansierte stipendiatstillinger får vi noe færre søkere, men har heller ikke her problemer 

med å få godt nok kvalifiserte søkere. 

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

 

Fakultetet har erfart  at det er vanskelig å skaffe nok lærere til basisgruppene, og det vil være en 

utfordring å få tilstrekkelig med lærere til disse. Det er vedtatt i fakultetets strategi for 2010  at 

forholdstallet mellom  vitenskapelig ansatt og studenter skal økes, og fakultetet arbeider med 

dette som mål. Blant annet undersøker fakultetet om det er mulig å ansette 1-2 flere 

førsteamanuenser allerede i høst, og også om det er mulig med en ekstra stilling neste år.  

Som risikofaktor kan lønnsnivå nevnes, ettersom stipendiatene våre ville ha fått (mye) bedre betalt 

som advokater eller i næringslivet. Vi har imidlertid justert lønnsnivået etter siste lønnsoppgjør, 

slik at vi fortsatt ligger like høyt over minstelønn som tidligere for stipendiatstillingene. 

 

 

 

Oslo, 21. september 2010     

 

Hans Petter Graver        Benedicte Rustad   

Dekan          Fakultetsdirektør 
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Dekanvedtak – 10.6.2010 

 

Nynorsk og oppfyllelse av mållova på jus.uio.no og underliggende 

institutter 

 

    1. Fra 1. juli 2010 skal alt /nytt/ innhold under 

       jus.uio.no/om-fakultetet og jus.uio.no/institutt/om-instituttet 

       produseres på nynorsk 

    2. Følgende unntas fra beslutningen: 

          1. Nasjonal institusjon på Senter for menneskerettigheter: 

             http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/ 

          2. Sakskart, referater og sakspapirer til fakultetets og 

             enhetenes styrerende organer 

    3. Innhold produsert før 1. juli 2010 skal oversettes til nynorsk, 

       fakultetets webredaktør gis ansvar for budsjettering og 

       gjennomføring av tiltaket. 

    4. Fakultetets webredaktør og ledere enhetene bes sørge for at 

       berørte ansatte gis tilbud om opplæring i nynorsk, og tilgang til 

       nødvendig oversettelsesverktøy. 

  

 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/


Sak 7 b) 

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. 

Det vises til fakultetsstyrevedtak 10. juni 2010 for rammer og kompetanse. 

1. Fag og emner i studieårene – rekkefølge, størrelse, plassering og navn: 

Etter tilråding i PMR 23. mars og 9. juni: 

 

Vedtak: 

Det er en forutsetning for fagfordelingen og vektingen at EØS-rett og menneskerettigheter 

integreres i fagene på første og andre studieår. 

Programutvalget fastsetter hvilke fag/emner som skal ha et særskilt fokus på etikk og følger 

dette opp i utarbeidelsen av læringsmål. 

 

Fagene skal ha slik rekkefølge og omfang i hvert emne, betegnelse angitt på bokmål, nynorsk 

og engelsk: 

Examen Philosophicum – 10 sp 

Privatrett I – privatrett I – Private Law I – 20 sp 

innføring  (endelig fordeling av sp kommer senere) 

kjøps- og avtalerett (endelig fordeling av sp kommer senere) 

menneskerettigheter (endelig fordeling av sp kommer senere) 

Privatrett II – privatrett II – Private Law II – 30 sp 

familie- og arverett   12 sp 

fast eiendoms rettsforhold  9 sp 

erstatningsrett    9 sp 

Examen facultatum – 10 sp 

Statsforfatningsrett og internasjonal rett  - 20 sp– nynorsk betegnesle for 

”statsforfatningsrett” kommer senere og internasjonal rett – Constitutional Law and 

International Law 

statsforfatningsrett  10 sp 

 EØS-rett   5 sp 

 folkerett  5 sp 

Forvaltningsrett – 30 sp – forvaltningsrett – Administrative Law, Welfare Law and 

Environmental Law 

alminnelig forvaltningsrett 15 sp 

velferdsrett    8 sp 

miljørett    7 sp 

Formuerett I – 30 sp – formuerett I – Contracts, Obligations and Property I 
obligasjonsrett    18 sp 

 tredjemannskonflikter  7 sp 

oppgavekurs    5 sp 

Formuerett II – 20 sp – formuerett II  – Contracts, Obligations and Property II 
obligasjonsrett   6 sp 

selskapsrett  6 sp 

rettshistorie  8 sp 



Valgfag – 10 sp 

Metode og etikk – 10 sp – metode og etikk – Legal Method and Ethics 

metode  7 sp 

 etikk  3 sp 

Valgfag – 10 sp 

Perspektivfag – 10 sp 

Prosess og strafferett – 30 – prosess og strafferett – Engelsk betegnelse kommer senere 

sivilprosess  10 sp 

strafferett 10 sp 

straffeprosess 10 sp 

 

2. Overgang. 

Etter tilråding i PMR 4. mai 2010: ”Overgangen skjer ved første overgang til ny 

avdeling/studieår. Det etableres ikke overgangsemner. Undervisning tilbys ett ekstra 

semester (til og med V12). Eksamen tilbys ytterligere ett semester (til og med H12).” 

Overgangen illustreres i følgende matriser: 

Studentovergang – hovedregel (femte år/avd berøres ikke) 

V11  1.avd – 1 1.avd -2 2.avd. 1 2.avd. 2 3.avd 1 3.avd - 2 4.avd 1 4.avd – 2  

H11 1.år – 1 1.avd – 2 2.år – 1 2.avd – 2  3.år – 1  3.avd - 2 4.år – 1 4.avd – 2  5.år – 1 

V12 1. år – 2  2.år – 1 2.år – 2 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2  

H12 2.år – 1 2.år – 2 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2   

V13 2.år – 2 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2    

H13 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2     

V14 3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2      

H14 4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2       

V15 4.år - 2 5.år – 1 5.år – 2        

H15 5.år – 1 5.år – 2         

V16 5.år – 2          

”år” viser til studieår i ny ordning 

”avd” viser til avdeling i eksisterende ordning 

Tallet etter tankestreken viser til semester i studieåret/avdelingen 

Undervisning (femte år/avd kommer i tillegg) 

H11 1s1 
1a2 

2s1 
2a2 

3s1 
3a2 

4s1 
4a2 

V12 1s1 
1s2 
1a2x 

2s1 
2s2 
2a2x 

3s1 
3s2 
3a2x 

4s1 
4s2 
4a2x 

H12 
flg 

1s1 
1s2 

2s1 
2s2 

3s1 
3s2 

4s1 
4s2 

Det første tallet viser til studieår eller avdeling 

a/s viser til avdeling/studieår 

Det andre tallet viser til første resp. andre semester  

X viser til at det er tilbud et ekstra semester for å ivareta evt. forsinkelser mv 

Eksamen (femte år/avd kommer i tillegg) 

H11 1s1 
1a 

2s1 
2a 

3s1 
3a 

4s1 
4a 

V12 1s1 
1s2 
1a 

2s1 
2s2 
2a 

3s1 
3s2 
3a 

4s1 
4s2 
4a 

H12 1s1 
1s2 
1ax 

2s1 
2s2 
2ax 

3s1 
3s2 
3ax 

4s1 
4s2 
4ax 



V13 
flg 

1s1 
1s2 

2s1 
2s2 

3s1 
3s2 

4s1 
4s2 

Det første tallet viser til studieår eller avdeling 

a/s viser til avdeling/studieår 

Det andre tallet viser til første resp. andre semester  

X viser til at det er tilbud et ekstra semester for å ivareta evt. forsinkelser mv 

Vedtak: Overgang skjer ved første overgang til ny avdeling/studieår. Undervisning og 

eksamen tilbys slik det går fram av vedlagte matriser. 

 

3. Litteratur 

Etter tilråding fra PMR 4. mai 2010: ”Litteratur angis som innføringslitteratur, hovedlitteratur 

og tilleggslitteratur. Alle tre kategoriene skal inngå i litteraturlisten, ikke minst av faglige 

hensyn: Flere perspektiver bør være representert i læremidlene.  

Sidetallsnormen settes som hovedregel til ca 40 sider/sp på 1. – 3. studieår og 50 – 60 

sider/sp på 4. – 5. studieår. Skisser, illustrasjoner, tabeller og lignende regnes ikke med i 

sidetallet. Normen forutsettes overholdt samvittighetsfullt ved endringsvedtak.   

Overskridelser må særskilt begrunnes, fx i fagets egenart (fx fag som har lite tilleggslesing i 

form av kildestudier). 

Protokolltilførsel fra studentene: Av hensyn til studentenes arbeidsmengde ønsket ikke JSU å 

stille seg bak en økning av sidetallsnormen på 4. og 5. studieår.” 

 

Vedtak: Litteratur angis som innføringslitteratur, hovedlitteratur og tilleggslitteratur. Alle tre 

kategoriene skal inngå i litteraturlisten, ikke minst av faglige hensyn: Flere perspektiver bør 

være representert i læremidlene.  

Sidetallsnormen settes som hovedregel til ca 40 sider/sp på 1. – 3. studieår og 50 – 60 

sider/sp på 4. – 5. studieår. Skisser, illustrasjoner, tabeller og lignende regnes ikke med i 

sidetallet. Normen forutsettes overholdt samvittighetsfullt ved endringsvedtak.   

Overskridelser må særskilt begrunnes, fx i fagets egenart (fx fag som har lite tilleggslesing i 

form av kildestudier). 

 

4. Fagfellevurdering av litteratur og øvrige læremidler: 

Etter tilråding fra PMR 4. mai:  ”Forslag om anbefaling av fagfellevurdering støttes ikke.” 

Oppfatningen som gjorde seg gjeldende i PMR er at fagfellevurdering for det første vil være 

vanskelig i noen fag – miljøet er ikke stort nok til å finne egnet kompetanse. For det andre vil 

et slikt tiltak ikke sikre målsetningen om ”uhildet” vurdering av læremidler – kvalifiserte 

fagfeller vil kunne ha tilsvarende faglige interesser i samme eller andre retninger som 

fagansvarlig lærer har. Løsningen ville evt. være å forholde seg til utenlandske fagfeller, noe 

som vil være uforholdsmessig kostnadskrevende. 

 

Etter styremøte 10. juni: 

Styret uttrykker sterkt ønske om evaluering av litteratur og øvrige læremidler. 

Fagfellevurdering anses å være godt egnet for formålet, og PMR bes om å vurdere saken 

igjen, med mindre man kan komme fram til andre metoder som ivaretar hensynet i 

tilfredsstillende grad. Alternative pensumlister anses ikke å ivareta hensynet tilfredsstillende. 

 



Vedtak: PMR bes om å vurdere nærmere metoder for evaluering av litteratur og øvrige 

læremidler, herunder også å ta opp fagfellevurdering til ny behandling. 

 

5. Valgemner 

Etter tilråding fra PMR 4. mai: ” Valgemnene omarbeides til 10 sp. Som hovedregel vil det 

ikke kreve omarbeiding av omfanget, i lys av økt norm for arbeidsbelastning.” 

 

Vedtak: Valgemnene omarbeides til 10 sp. Som hovedregel vil det ikke kreve omarbeiding av 

omfanget, i lys av økt norm for arbeidsbelastning. 

 

6. Studiets struktur: 

Etter tilråding fra PMR 4. mai: 

”a. Første semester er anbefalt forkunnskapskrav for andre semester 1. - 4. studieår. 

b. Første år er obligatorisk forkunnskapskrav for andre år. 

c. Første og andre år er obligatorisk forkunnskapskrav for tredje år. 

d. Første, andre og tredje år er obligatorisk forkunnskapskrav for fjerde og femte år. 

 Det holdes åpent for at sjette semester ikke skal være obligatorisk forkunnskapskrav for 

syvende semester, dersom det viser seg at det er mulig å få til en ordning med utveksling som 

kan innpasses i både sjette og syvende semester. Uten slik utvekslingsordning, skal punkt d 

gjøres gjeldende. 

Protokolltilførsel fra Endre Stavang: Obligatoriske forkunnskapskrav bør bare gjøres gjeldende 

mellom hhv offentligrettslige og privatrettslige emner/studieår, av hensyn til studenter ved 

andre programmer og fakulteter som ønsker å ta emner hos oss i sine utdanninger: Man bør 

kunne avlegge eksamener i emnene på 1. og 3. studieår alene (uten å ha bestått 2. studieår) 

og man bør kunne avlegge eksamener i emnene på 2. studieår uten å ha bestått 1. studieår.” 

Vedtak:  

a. Første semester er anbefalt forkunnskapskrav for andre semester 1. - 4. studieår. 

b. Første år er obligatorisk forkunnskapskrav for andre år. 

c. Første og andre år er obligatorisk forkunnskapskrav for tredje år. 

d. Første, andre og tredje år er obligatorisk forkunnskapskrav for fjerde og femte år. 

 Det holdes åpent for at sjette semester ikke skal være obligatorisk forkunnskapskrav for 

syvende semester, dersom det viser seg at det er mulig å få til en ordning med utveksling som 

kan innpasses i både sjette og syvende semester. Uten slik utvekslingsordning, skal punkt d 

gjøres gjeldende fullt ut. 

 

7. Semiobligatoriske perspektivfag på fjerde studieår 

Etter tilråding i PMR 9. juni 2010: 

”Rettsøkonomi – Law and Economics, Rettssosiologi – Sociology of Law 

Rettsfilosofi – Philosophy of Law, utgjør perspektivemneporteføljen på fjerde studieår.” 

 

Vedtak: Rettsøkonomi – Law and Economics, Rettssosiologi – Sociology of Law 

Rettsfilosofi –Philosophy of Law, utgjør perspektivemneporteføljen på fjerde studieår. 

 



8. Obligatoriske arbeidskrav 

Etter tilråding i PMR 9. juni 2010: ” Det arbeides videre med planlegging av obligatoriske 

arbeidskrav i studiet med sikte på å utvikle og vurdere ferdigheter som fx muntlig 

presentasjonsevne. Den pedagogiske gevinsten av obligatoriske basisgrupper evalueres i lys 

av ”best practice”. 

 

Vedtak: Det arbeides videre med planlegging av obligatoriske arbeidskrav i studiet med sikte 

på å utvikle og vurdere ferdigheter som fx muntlig presentasjonsevne. Den pedagogiske 

gevinsten av obligatoriske basisgrupper evalueres i lys av ”best practice”. 

 

9. Faglig organisering 

Etter tilråding i PMR 9. juni 2010: ”Dagens organisering av fagansvar opprettholdes. Instruks 

for faglig ansvar omarbeides med de nødvendige begrepsmessige og praktiske tilpasninger.” 

 

Vedtak: Dagens organisering av fagansvar opprettholdes. Instruks for faglig ansvar 

omarbeides med de nødvendige begrepsmessige og praktiske tilpasninger. 

 

 

 

 

Det juridiske fakultet, Oslo 

17. juni 2010  

 

 

 

 

Hans Petter Graver 

dekan 
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Dekanvedtak om b-tillegg, 13. okotber 2010 

Vedtak: 

Innehavere av lederverv eller andre andre tunger verv ved fakultetet tilbys b-tillegg fremfor 

godskrivning av timer i timebanken. Ordningen evalueres om ett år. 

 

Oversikt over verv som kan kompenseres med b-tillegg. 

 Verv b-trinn  Timer pr pers pr år Sum timer pr år  

Nestledere IKRS, IOR, IFP, Nifs 34 20 80  

Daglig leder EU-rett og SERI 17 10 20  

Leder for LSU 14 8 8  

Ansv. modul 1 og 4 - PFF 24 14 28  

Ansv. modul 2 og 3 - PFF 17 7 14  

Programleder int. mastergr. (5 stk) 17 10 50  

Avd.leder Filab 34 20 20  

Fagansvarlig Filab 17 10 10  

Stip.repr i PFF og FU 12 7 14  

Eksamensformenn (4 stk) 34 20 80  

Avd.ansv. lærere (5 stk) 68 40 200  

Programleder IKRS 68 40 40  

Emneansv. 10 sp IKRS 17 10 10  

Emneansv. 20 sp IKRS 24 14 14  

Programleder DRI 34 20 20  

Programleder FINF 34 20 20  
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