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Sakskart til møte 5/2010 i fakultetsstyret 
 

Torsdag 9. desember, kl 12-18, Lysebu 
 

Vedtakssaker 

 

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 25.10.2010 

Vedlegg: 

1. Protokollen fra styremøtet 

Vedtaksforslag: 

Protkollen fra styremøtet godkjennes. 

 

Sak 2 Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015 

Vedlegg: 

1. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet og regnskap/prognose for 2010 

2. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet pr kostnadsart 

3. Langtidsbudsjett 2011-2015 for Det juridiske fakultet 

Vedtaksforslag: 

Styret vedtar årsbudsjett for 2011. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer. 

Langtidsbudsjettet for 2011-2015 tas til etterretning.  

 

Sak 3 Møtetider 2011 

Vedtaksforslag: 

Følgende møtetider vedtas: 

- torsdag 17. februar, kl 12-15 

- torsdag  14. april, kl 12-15 

- torsdag  9. juni, kl 12-15 

- torsdag  27. oktober, kl 12-15 

- torsdag  15. desember, kl 12-15 
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Sak 4 Valgkomité for Det juridiske fakultet 

Vedlegg: 

1. Sakspapirer 

Vedtaksforslag: 

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité: 

- Professor Knut Kaasen 

- Professor Kristian Andenæs 

- Professor Marit Halvorsen 

- Studentrepresentant 

- Randi Saunes 

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.11-31.12.14. 

Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.11-31.12.11. 

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. 

 

Sak 5 Orienteringssaker 

a) Jusstudiet i endring. Vedlegg. 

b) Revidert årsplan 2011-2013. Vedlegg. 

c) Økonomien i studieprogrammene. Vedlegg. 

d) Privatister i jusstudiet. Vedlegg. 

e) Internt handlingsrom 

f) Oppfølging av Arbeidstilsynets rapport. 

 

Sak 6 Tilsettingssaker 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. oktober at: 

a) Mads Andenæs gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap på bakgrunn av 

foreliggende kompetanseerklæring. Opprykket har virkning fra 15. september 2010. 

b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Knut Papendorf gis opprykk til professor innen 

fagområdet rettssosiologi med virkning fra 15. september 2009. 

c) Heidi Mork Lomell tilsetteses i 100 % stilling som eksternfinansiert forsker SKO 1109 fra og 

med 01.12.2010 til og med 31.05.2011. Stillingen forlenges i tillegg i perioden 01.06.11-

31.10.11 på grunnlag av utført undervisning. ITU ber dekanen ta opp Lomells stilling med 

instituttet for vurdering av videre tilsettingsforhold. 

 

Sak 7 Fullmaktssaker 
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Dekanen fattet 18. oktober følgende vedtak: 

a) Erik Boe blir gjenoppnevnt som representant for Programrådet for forvaltningsinformatiske 

studier (PFIN) for perioden 2011-2013. Kristian Andenæs blir gjenvalgt som gjenoppnevnt 

som vararepresentant for Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) for 

perioden 2011-2013. 

b) Kirsti Strøm Bull oppnevnes som styremedlem i "Andres Jahres fond for vitenskapens 

fremme" for perioden 01.01.2011- 31.12.2014. Ulf Stridbek oppnevnes som 

varastyremedlem i "Andres Jahres fond for vitenskapens fremme" for perioden 01.01.2011- 

31.12.2014. 

 

Sak  8 Eventuelt 

 

Styreseminar (kl 15-18?) 

 

Sak 9 Styreevaluering 

 

Sak 10 Evaluering av forskergruppene 

Vedlegg: 

1. Rapport fra evalueringskomiteen 

 

 

Det juridiske fakultet, 1. desember 2010 

 

Benedicte Rustad,   Eirik Haakstad, 
Fakultetsdirektør   Seksjonssjef 
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Protokoll fra møte 4/2010 i fakultetsstyret 
 

Mandag 25. oktober 2010, kl 1000-1200, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbygningen 

 

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Frederik Zimmer, Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, 

Christine Klem, Roy-André Sørheim, Kristin Feed og Charlotte Nordbakken. 

Observatører: Inger-Johanne Sand og Eve de Coning. 

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Johanne Spjelkavik, Bente 

Lindberg Kraabøl, Ken Erling Jensen, Trond Skjeie, Lars Botten og Eirik Haakstad (referent). 

 

Vedtakssaker 
 

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 10.06.2010  

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet godkjennes. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 2 Årsplan 2011-2013 for Det juridiske fakultet 
Arkivsaksnr: 2010/12071 

Vedtak:  

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2011-2013 med de endringer som fremkom i møtet. 

Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten. 

(Enstemmig vedtatt)   

 

Sak 3 Fordeling og hovedprioriteringer for Budsjett 2011 og Langtidsbudsjett 2011-2015 

Vedtaksforslag: 

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. 

(Enstemmig vedtatt) 
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Orienteringssaker 
 

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker 

a) Forslag til indikatorer. 

b) Nasjonalt fakultetsmøte 22.10.2010. Dekanen orienterte om det nasjonale fakultetsmøtet 

med særlig fokus på diskusjonen rundt mulig fordeling av nye studieplasser. 

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker 

a) Regnskap pr 31.8.2010. Lars Botten gikk gjennom og kommenterte regnskapet. 

b) Status areal. Fakultetet har mottatt skisse fra Entra, og gjennomgår arealbehovet sammen 

med Teknisk Avdeling. 

c) Internt handlingsrom. Fakultetsdirektøren orienterte om prosessen Internt handlingsrom, 

som er satt i gang av universitetsstyret. 

d) Status forskergruppe evalueringen. Prodekanen for forskning orienterte om evalueringen av 

forskergruppene, og at panelet har fått utsatt frist til 15. november for å levere evalueringen.  

e) Jusstudiet i endring, herunder privatistsaken og nye studieplasser. Prodekanen for studier 

orienterte om status ift. privatistordningen, samt hvilke vedtak som foreløpig er fattet ifm. 

den nye studieordningen. 

f) Forskningsprioritering/fakultetskonferansen. Prodekanen for forskning kommenterte 

resultatene av NFRs evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge, særlig en ny JUSISP-

satsning. Oppfølgingsrapporten etter evalueringen, Rettsforskningens framtid, ble delt ut i 

møtet. 

 

Sak 6 Tilsettingssaker 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 5. juni at: 

a) Rosa Greaves tilbys et nytt femårig åremål som professor II ved Det juridiske fakultet, med 

arbeidssted Nordisk institutt for sjørett. 

b) Jon Christian Fløysvik Nordrum og Mats Jonatan Iversen Stenmark tilsettes som stipendiater 

(SKO 1017) ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal 

være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 

år uten undervisningsplikt. 

c) Cecilie Kjelland og Inger Marie Hagen tilsettes i eksternfinansiert stilling som post.doc SKO 

1352 for en periode på to år. 
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. september at: 

a) Zhou Young tilsettes som stipendiat (SKO 1017) i perioden 01.09.10-31.12.14 for å sluttføre 

sin PhD og å lede CAP III i samme periode. Tilsettingens oppgaver tidfestes til 3 års arbeid 

med PhD-avhandlingen og 1 år og 4 måneder til programledelse. 

b) Peter Hambro gis opprykk til førsteamanuensis innen fagområdet rettsvitenskap med 

virkning fra første dag i den måneden etter at søknaden ble innlevert, 01.03.10 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i september at: 

a) Ivar Alvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Nordisk 

institutt for sjørett. Dersom han takker nei vil Herman Bruserud bli innkalt til intervju. 

 

Sak 7 Fullmaktssaker 

a) Dekanen fattet 10.6.2010 vedtak om oppfyllelse av mållova på fakultetets nettsider. 

b) Dekanen fattet 17.6.2010 vedtak om ny studieordning. 

c) Dekanen fattet 13.10.2010 følgende vedtak: Innehavere av lederverv eller andre tunger verv 

ved fakultetet tilbys b-tillegg fremfor godskrivning av timer i timebanken. Ordningen 

evalueres om ett år. 

 

Sak 8 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

 

Det juridiske fakultet, 29.10.2010 

 

 

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

Fra: Fakultetsdirektøren 

Saksnr: 2 

J.nr.:/ 2010/14520 

Møtenr: 5/2010 

Møtedato: 09.12.2010 

Notatdato:29.11.2010 

Saksbehandler: Trond Skjeie  

 

Sakstittel: Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015  

 

Tidligere vedtak/behandling:  

Fakultetsstyret 16.02.2010  ”Langtidsbudsjett 2010-2014” 

Fakultetsstyret 25.10.2010 ”Fordeling og hovedprioriteringer for Budsjett 2011 og 

Langtidsbudsjett 2011-2015” 

 

 

BUDSJETT 2011 

 

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

Det juridiske fakultet har fått tildelt en antatt ramme for 2011 på 206 936 000 kr.
1
 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. Antatt ramme 

inkluderer tildeling av 30 nye studieplasser fra høsten 2011 som følge av statsbudsjettet. I 

tillegg har fakultetet søkt om 10 ekstra studieplasser som foreløpig er ufordelt i 

statsbudsjettet. Totalt er det dermed lagt inn 40 nye studieplasser i budsjettet. Som følge av 

dette foreslås det også ytterligere en ny vitenskapelig stilling i 2014 og i 2015. 

 

Fakultetsstyret behandlet ”Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og 

langtidsbudsjett 2011-2015” i møtet 25.oktober. 

 

Vedlegg 1 og 2 oppsummerer budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015 med effekt av de 

vedtak som er gjort tidligere. Langtidsbudsjettet er basert på en videreføring av årsbudsjettet 

for 2011 og kjente endringer for perioden 2012-2015. Langtidsbudsjettet er under kontinuerlig 

utvikling, og bør derfor ses på som en prognose på det gjeldende tidspunkt. Fakultetet skal 

innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet i balanse.  

 

Vedlegg 1 viser årsbudsjett 2011 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med 

2010. Vedlegg 2 viser årsbudsjett 2011 fordelt på kostnadsart. 

 

  

                                                 
1
 Foreløpig ramme tildelt fra UiO. Endelig ramme forventes ca 15.12.10. Signaler mottatt tyder på antatt ramme 

også blir endelig ramme. 
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HOVEDPRIORITERINGER I BUDSJETT 2011 OG LANGTIDSBUDSJETTET VEDTATT 

AV FAKULTETSSTYRET 25.OKTOBER: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 
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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. 

 

 

LANGTIDSBUDSJETT 

 

Nåværende langtidsbudsjett viser en resultatutvikling som følger:  (minus betyr  overskudd) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Årlig isolert resultat -5,5 mill 5,2 mill 0,6 mill -0,6 mill -4,3 mill -5,6 mill 

Akkumulert resultat -7,8 mill -2,6 mill -2,0 mill -2,6 mill -6,9 mill -12,6 mill 

Akkumulert resultat 

i LTB 2010-2014 

-2,7 mill 0,8 mill 4,7 mill 5,3 mill 3,7 mill  

 

Vedlegg 3 viser gjeldende versjon av langtidsbudsjettet for perioden 2011-2015. Gjeldende 

langtidsbudsjett viser en prognose for 2010 på ca 5,5 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert 

overskudd ved utgangen av 2010 vil da være på ca 7,8 mill kr. I 2011 er det underskudd, i 

2012 og 2013 tilnærmet balanse, og overskudd i 2014 og 2015. Akkumulert resultat i 2015 er 

på ca 12,4 mill kr før salderingstiltak. Overskuddet i 2015 utgjør 1% av samlet 

inntektsramme. Det foreslås en ny stilling i 2014 og 2015 utover det som er vedtatt tidligere, 

jfr omtalen på side 1. 

 

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

arbeid): 

 

Samlet studiepoengproduksjon 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Studiepoeng-

produksjon 

3 008 2688 2739 2614 2633 2545 2473 2415 2352 2352 2358 

 

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 4  23 

 

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

Avlagte 

doktorgrader 

9 15 19 14 15 15 15 15 15 15 
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Publikasjonspoeng 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Publikasjons-

poeng 

245 206 319 312 323 326 334 338 334 336 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar årsbudsjettet for 2011. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer. 

Langtidsbudsjettet for 2011-2015 tas til etteretning. 

 

Vedlegg:  

1. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet og regnskap/prognose for 2010 

2. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet pr kostnadsart 

3. Langtidsbudsjett 2011 - 2015 for Det juridiske fakultet  



STYRET 091210 

VEDLEGG 1 

ÅRSBUDSJETT 2011 OG REGNSKAP/PROGNOSE FOR 2010

Budsjett pr okt Regnskap pr okt Avvik pr okt Årsbudsjett Prognose Budsjett 2011

Overført fra i fjor -2 352 374           -2 352 374             -                  -2 352 374         -2 295 000         -7 840 000          

Inntekter -177 155 530       -181 343 020         4 187 490      -216 892 487     -219 145 000     -226 400 000     

Personalkostnader 125 561 847        125 969 110          -407 263        161 979 165      161 979 000      174 944 000      

Driftskostnader 42 962 293          44 920 584            -1 958 290     52 600 677        51 621 000        56 700 000         

Totalt -10 983 763         -12 805 701           1 821 937      -4 665 019         -7 840 000         -2 596 000          

2010



STYRET 091210

VEDLEGG 2

ÅRSBUDSJETT 2011 JURIDISK FAKULTET

Sum of Beløp År

Artsklasse Art 2 011

Inntekter 3006 Diverse inntekter varer - avgiftspliktig -319 999

3040 Inntekter seminar/konferanser - avgiftspliktig -50 000

3095 Andre leieinntekter (avgiftspliktig) 0

3112 Salg av kopier - avgiftsfritt -200 000

3250 Inntekter undervisning/kurs -66 500

3251 Privatistinntekter -6 160 000

3459 Andre driftsinntekter -186 000

3600 Leieinntekter fast eiendom (unntatt mva) -252 000

3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet -206 936 899

3911 Investeringer i anleggsmidler (MK:2151) 3 642 500

3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -24 046 048

3961 Internt salg av varer/tjenester -455 000

3971 UiOs egenandel basis - bidragsprosjekter 8 629 992

Inntekter Total -226 399 955

Personalkostnader 5001 Fast lønn 107 263 246

5112 Bilagslønn 23 514 053

5180 Feriepenger 15 420 564

5421 Pensjon og AGA 35 795 347

5812 Refusjon av foreldrespenger lønn -227 000

5891 Refusjon frikjøp -5 068 210

5891 Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp til prosjekt -1 757 232

5901 Gaver til ansatte 3 000

Personalkostnader Total 174 943 769

Driftskostnader 6100 Frakt og transportkostnader 4 000

6301 Kortidsleie av lokaler 60 000

6302 Leieutgifter - boliger 24 000

6309 Intern Husleie 44 228 513

6422 Programvare/dataprogrammer ( lisenser) 6 000

6524 Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk utstyr 444 000

6539 Teknisk/vitenskapelig utstyr - driftskjøp 0

6541 Inventar/utstyr - driftskjøp 220 000

6557 Driftsmateriale 0

6561 Driftsrekvisita 24 000

6573 Tidsskrift til UB's samlinger - driftskjøp 55 000

6581 Bøker til UB's samlinger - driftskjøp 200 000

6623 Serviceavtaler utstyr/rekvisita 188 000

6624 Vedlikehold utstyr/rekvisita 95 000

6712 Kontortjenester (innleid arb.kraft) 750 000

6722 Konsulenttjenester 685 000

6797 Tjenester kjøpt fra utlandet - belastes mva 0

6799 Andre fremmedtjenester 25 000

6800 Kontorrekvisita 1 540 000

6821 Trykkingskostnader 182 000

6832 Kopieringskostnader 340 000

6846 Aviser, tidskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek 652 002

6855 Databaser - norsk leverandør 120 000

6863 Kurs og konferanser 1 732 745

6900 Telefonabonnement 0

6901 Mobiltelefonabonnement 183 000

6903 Linjeleie datakommunikasjon 52 000

7110 Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP 248 000

7121 Kostgodtgjørelse trekkpliktig OP/AP 5 000

7190 Kostnad og godtgj. For reise, diett, bil og lignende 100 000

7190 Ref. utlegg reisekostnader 2 147 003

7191 Billetter til fly,tog,båt,taxi etc. 726 000

7192 Oppholdsutgifter 315 000

7198 Overheadkostnader -143 000

7321 Annonsering/kunngjøringer/informasjon 50 000

7351 Representasjon og bevertning på møter 510 001

7440 Tilskudd til studentarrangement og organisasjoner 240 000

7491 Tilskudd til prosjekter, innland, utenfor UiO 0

7493 Andre tilskudd 15 000

7799 Diverse kostnader 677 500

Driftskostnader Total 56 700 764

Overført fra i fjor 3991 IB KD basis grunnbevilgning -7 840 000

Overført fra i fjor Total -7 840 000

Grand Total -2 595 422

Tallene for instituttene er under arbeid, særlig må det jobbes videre med tallene for IOR som viser et underskudd på 400 000 kr.
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VEDLEGG 3

LTB 2011-2015

Sum av Beløp År

Artsklasse 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inntekter -219 145 000 -226 399 955 -230 338 535 -235 040 392 -236 278 879 -238 857 971

Personalkostnader 161 979 000 174 943 769 174 514 289 177 829 567 175 252 562 176 521 558

Driftskostnader 51 621 000 56 700 764 56 436 764 56 552 764 56 700 764 56 700 764

Overført fra i fjor -2 295 000 -7 840 000 -2 595 422 -1 982 904 -2 640 964 -6 966 517

Totalt -7 840 000 -2 595 422 -1 982 904 -2 640 964 -6 966 517 -12 602 166

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Isolert resultat -5 545 000 5 244 578 612 518 -658 060 -4 325 553 -5 635 649
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Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 
 

Saksnr: 4 

Sakstype: Vedtakssak 

J.nr:  

Møtenr: 5/2010 

Møtedato: 9. desember 2010 

Notatdato: 24. november 2010 

Saksbehandler: Eirik Haakstad 

 

Sakstittel: Valgkomité for Det juridiske fakultet 
 

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter (§ 2-2 og 2-3) fastsetter at det ved valg 

av dekan/prodekaner og instituttleder/stedfortreder for instituttleder skal oppnevnes en valgkomité. Fakultetet 

foreslår valgkomiteen til Universitetsstyrets tilsettingsutvalg som foretar den formelle oppnevningen. 

 

Valgkomiteens oppgaver i forbindelse med ledervalgene, det vil si, ved dekanat- og instituttledervalg, går 

oppgavene ut på å: 

 

- Gjøre stillingsbeskrivelse kjent for både kandidater og velgere. 

- Presentere kandidater for velgerne. 

- Ta imot forslag til kandidater. 

- Aktivt søke etter egnede kandidater selv. 

 

Ved Det juridiske fakultet vil valgkomiteen også søke etter og eventuelt selv foreslå medlemmer til 

fakultetsstyret. 

 

Normalt sett skal valgkomiteen settes sammen som følger: 

 

a) To vitenskapelige tilsatte 

b) Én student 

c) Én teknisk/administrativt tilsatt 

 

Fakultetet har imidlertid tradisjon for å ha en ekstra vitenskapelig ansatt i komiteen for å sikre balansen 

mellom instituttene.  

 

Funksjonstiden for gruppe a) og c) er 4 år, mens for gruppe b) er funksjonstiden 1 år. 

 

Vedtaksforslag: 

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité: 

 

- Professor Knut Kaasen 

- Professor Kristian Andenæs 

- Professor Marit Halvorsen 

- Studentrepresentant 

- Rådgiver Randi Saunes 
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Det juridiske fakultet 

 

 
   

 Side 2 

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.11-31.12.14. Funksjonstiden for 

studentrepresentanten er 01.01.11-31.12.11. 

 

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. 

 

Vedlegg: 

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter 

 

 



 

 

Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 
 

Saksnr: 5 a) 

Sakstype: Orienteringssak  

J.nr:  

Møtenr: 5/2010 

Møtedato: 2010 12 09 

Notatdato: 2010 11 22 

Saksbehandler: Johanne Spjelkavik 

 

Jusstudiet i endring – orientering til fakultetsstyret  

 

 

Viser til muntlig orientering til styret i møtet den 25. oktober 2010 samt skriftlig orientering i 

møtet den 10. juni. 

Etter den skriftlige orienteringen har dekanen fattet vedtak vedrørende studieordningen den 

17. juni, den 8. september og den 8. november 

 

Etter fakultetsstyremøtet den 10 juni inngikk følgende i den godkjente protokollen: 

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. 

Styret uttrykte ønske om at PMR behandlet spørsmålet om kvalitetssikring av litteratur og 

øvrige læremidler om igjen, etter  at PMR hadde fattet vedtak om at man ikke ønsket å 

gjennomføre en ordning med fagfellevurdering. 

 

I sitt møte den 21. sptember 2010 behandlet PMR saken igjen og fattet slikt vedtak: 
Vedtak: PMR har på ny vurdert spørsmålet om fagfellevurdering av studielitteraturen. 

Vurdering av  fagfeller fra andre institusjoner av all litteratur som foreslås som 

hovedlitteratur vil være tidkrevende og kostbart. Det er ikke å forvente at fagfeller vil 



lese og uttale seg om litteratur uten vederlag, og med den arbeidsbyrde som er 

vanlig for fagfeller, vil fristene måtte bli meget romslige.  

PMR mener det er tilstrekkelig at litteratur som skal anbefales, er vurdert av ansvarlig 

faglærer i samråd med de andre faglærerne. Hvis det ikke er flere faglærere, skal 

ansvarlig faglærer rådføre seg med andre som har undervisnings- eller 

forskningskompetanse i faget. Forslaget om anbefalt litteratur skal nevne hvem som 

er tatt med på råd. 

PMR foreslår videre at enkle retningslinjer legges til grunn for anbefalingen, nemlig å 

sikre at anbefalingen tar tilbørlig hensyn til alternative faglige synspunkter, og 

at alternativ  litteratur der slik foreligger inkluderes. 

Den 8. november fattet dekanus vedtak på grunnlag av tilrådingen fra PMR: 

Vedtak: 

Hovedlitteratur skal vare vurdert av ansvarlig faglærer i samråd med de øvrige 

faglærerne i faget før forslaget legges fram for PMR. Hvis det ikke er flere 

faglærere, skal ansvarlig faglærer rådføre seg med andre som har 

undervisnings- eller forskningskompetanse i faget. 

Forslaget om anbefalt litteratur skal nevne hvem som er tatt med på råd. 

Enkle retningslinjer legges til grunn for anbefalingen: De skal sikre at 

anbefalingen tar tilbørlig hensyn til alternative faglige synspunkter, og at 

alternativ litteratur inkluderes, der slik foreligger. 

Fakultetsstyret orienteres om vedtaket. 

 

Ellers foreligger dekanvedtak fra 17. juni om studieordningen generelt og fra 8. september om 

utfasing av privatisteksamener. 

 

Alle vedtakene vedlegges til orientering. 

 

Videre framdrift: 

Det er sendt ut ”bestilling” på emnebeskrivelser til avdelingsansvarlige lærere. Det tas sikte 

på at hver av dem involverer de aktuelle ansvarlige faglærere – og evt. andre faglærere – i 

arbeidet med å utvikle emnene etter de nye målsetningene, ikke minst mht at helheten og 

sammenhengen i emnet skal synliggjøres på tvers av fagene som inngår i det. 

I møtet den 7. desember tas sikte på å vedta retningslinjer for prøvingsformer samt å fastsette 

prinsipper for organiseringen av valgemner. 

I møtet i januar tas sikte på å vedta emnebeskrivelser. 

Det vil innebære at store deler av studieordningen foreligger, slik at reglementsarbeid og 

konkrete utforminger kan komme i gang. 

 

 

 



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 



Dekani vedtak om utfasing av privatistordningen i rettsstudiet. 8. september 2010. 
Det vises til fakultetsstyrevedtak 10. juni 2010 for rammer og kompetanse. 

 

Fra 2011 vil studieordningen for rettsstudiet ved UiO innebære at studiet ikke kan gjennomføres uten deltakelse i lukket undervisning. Dette medfører at 

privatistadgangen til studiet opphører. 

For å ivareta de privatistene som er i et ”studieløp” pr høsten 2010, legges det til rette for en mer langsiktig utfasing av tilbudet til privatister. 

 

Vedtak: 

Tilbud om privatisteksamen i rettsstudiet ved UiO utfases etter denne modellen: 

 

H10   

V11    1. avd - alle avd har 04-eksamen – som planlagt allerede 

H11 

 

V12    2. avd – alle avd har 04-eksamen til og med H12 – vi må tilby egen privatisteksamen V13 i det/de 

H12    emnene som har obligatoriske arbeidskrav og som privatistene derfor ikke kan ta sammen med 

V13    programstudenter 

 

H13 

V14    3. avd – fra og med V13 til og med H14 må vi tilby egen privatisteksamen i det/de emnene som har 

H14    obligatoriske arbeidskrav og som privatistene derfor ikke kan ta sammen med programstudenter  

 

V15    4. avd – fra og med V13 til og med V16 må vi tilby egen ordning for privatister i det/de emnene som   

H15    har obligatoriske arbeidskrav. Hvis det bare gjelder etikkurset, kan vi videreføre dagens ordning (vi  

V16    tillater privatister å delta i lukket undervisning). 

 

H16    5. avd – fra og med V13 til og med H17 må vi tilby egen ordning for privatister for så vidt gjelder   

V17    veiledning til  masteroppgaven. Løsningen vil antakelig være å forlenge dagens ordning der vi gir 

H17    opptak til ”enkeltemnet” masteroppgaven til søkere som oppfyller forkunnskapskravene for 

     masteroppgaven. 

Det juridiske fakultet, Oslo 

8. september 2010 

 

 

Hans Petter Graver 

dekan 



 

DET JURIDISKE FAKULTET 

 

 
 

 

Dekani vedtak studieordningen 8. november 2010. 

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

 

Etter tilråding fra PMR 21. september 2010 og 26. oktober 2010. 

Fra PMR 21. september 2010  
1. Nynorsk betegnelse for Statsforfatningsrett og internasjonal rett” 

Vedtak: 

Nynorsk betegnelse for ”Statsforfatningsrett og internasjonal rett” skal være ”Statsforfatningsrett og 

internasjonal rett.” 

 

2. Engelsk betegnelse for fag og emner i Prosess og strafferett 

Vedtak: 

Følgende engelske betegnelser vedtas for fag og emner på fjerde studieår: 

For fagene: 

Civil procedure 

Criminal procedure 

Criminal law 

For emnet: 

Legal Procedure and Criminal Law. 

 

3. Kvalitetssikring/fagfellevurdering av litteratur 

PMRs vedtak: 

PMR har på ny vurdert spørsmålet om fagfellevurdering av studielitteraturen. 

Vurdering av  fagfeller fra andre institusjoner av all litteratur som foreslås som 

hovedlitteratur vil være tidkrevende og kostbart. Det er ikke å forvente at fagfeller vil lese og 

uttale seg om litteratur uten vederlag, og med den arbeidsbyrde som er vanlig for fagfeller, 

vil fristene måtte bli meget romslige.  

PMR mener det er tilstrekkelig at litteratur som skal anbefales, er vurdert av ansvarlig 

faglærer i samråd med de andre faglærerne. Hvis det ikke er flere faglærere, skal ansvarlig 

faglærer rådføre seg med andre som har undervisnings- eller forskningskompetanse i faget. 

Forslaget om anbefalt litteratur skal nevne hvem som er tatt med på råd. 

PMR foreslår videre at enkle retningslinjer legges til grunn for anbefalingen, nemlig å 

sikre at anbefalingen tar tilbørlig hensyn til alternative faglige synspunkter, og 

at alternativ  litteratur der slik foreligger inkluderes. 
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Vedtak: 

Hovedlitteratur skal være vurdert av ansvarlig faglærer i samråd med de øvrige faglærerne i faget før 

forslaget legges fram for PMR. Hvis det ikke er flere faglærere, skal ansvarlig faglærer rådføre seg 

med andre som har undervisnings- eller forskningskompetanse i faget. Forslaget om anbefalt 

litteratur skal nevne hvem som er tatt med på råd. 

Enkle retningslinjer legges til grunn for anbefalingen: De skal sikre at anbefalingen tar tilbørlig 

hensyn til alternative faglige synspunkter, og at alternativ litteratur inkluderes, der slik foreligger. 

Fakultetsstyret orienteres om vedtaket. 

 

4. PMR uttaler til dekani vedtak 17. juni om at ”[p]rogramutvalget fastsetter hvilke fag eller emner som 

skal ha et særskilt fokus på etikk og følger dette opp i utarbeidelsen av læringsmål.”: Det tas sikte på 

at egnete emner for særskilt fokus på etikk identifiseres i det videre arbeidet med 

emnebeskrivelsene. 

Vedtak:  

Egnete emner for særskilt fokus på etikk identifiseres i det videre arbeidet med emnebeskrivelsene. 

 

5. Fokuspunkter i programmets læringsmål 

Vedtak: 

Fokuspunkter i programmets læringsmål skal være 

kunnskaper 

ferdigheter 

generell kompetanse 

i overensstemmelse med begrepsinnholdet disse betegnelsene har i nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk. 

I tillegg skal programmets læringsmål beskrive typiske arbeidsfelter for ferdige kandidater samt peke 

på mindre typiske muligheter i yrkeslivet. 

Studiedekanen gis fullmakt til å utforme den endelige teksten sammen med 

kommunikasjonsavdelingen og i samråd med STA mht UiOs prinsipper for profilering av 

programmer. 

 

Fra PMR 26. oktober 2010: 

 

6. Betegnelse på fag i Formuerett I 

Vedtak: 
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a. Faget ”tredjemannskonflikter” skifter navn til ”tredjepersonskonflikter”. 

b. Fagmiljøet oppfordres til å finne fram til betegnelse som gir mer informasjon om 

innholdet enn tilfellet er for ”tredjepersonsvern” eller ”tredjepersonskonflikter”. 

 

7. Studiepoengfordeling mellom Menneskerettigheter og Innføring og metode i Privatrett I: 

 

PMR har anbefalt dekanen at Innføring og metode tildeles 7 studiepoeng og Menneskerettigheter 

tildeles 3 studiepoeng i emnet Privatrett I. Vedtaket var med 6 mot 2 stemmer, 2 stemte blankt. 

I begrunnelsen for flertallet anføres ønske om å tilgodese menneskerettigheter i 

innføringsfaget og gi faget rom tilsvarende anslagsvis to sp i Privatrett II i samarbeid med 

fagansvarlig lærer. Den faglige gevinsten er at menneskerettsfagets materielle innhold blir 

godt integrert i øvrige fag. Fire sp menneskerettigheter første semester innebærer noe svekket 

prioritering av temaet i andre fag første studieår. Erik Boe opplyser at også i andre studieår 

vil menneskerettsperspektiver være tungt inne – det har en naturlig plass særlig på tredje 

semester, men også på fjerde semester. Samlet innebærer dette at faget ikke svekkes i forhold 

til dagens modell, og heller ikke i forhold til Stenvikutvalgets innstilling. 

Til dette  vil dekanen bemerke: Endringen er ledd i et ønske om å styrke de internasjonaole 

fagenes stilling i den nye studieordningen. Det er en klar forutsetning for styrets vedtak 10.6 

at menneskerettigheter skal integreres i fagene til første året, særlig familierett, erstatningsrett 

og fats eiendoms rettsforhold, og at økningen i studiepoeng i andre året til velferdsrett og 

miljørett skal fylles med emner fra menneskerettigheter og EØS-rett. En reduksjon i antall 

studiepoeng for menneskerettighetsfaget som eget fag til første avdeling er således ikke et 

virkemiddel for å styrke fagets stilling i forhold til disse forutsetningene, men vi, klart svekke 

det, og være i strid med de forutsetningene som er lagt til grunn.. 

Videre fremholder flertallet at innføringsfaget trenger sine syv sp – det skal utgjøre den 

metodiske plattformen for all læringen fram til syvende semester. Studentene poengterer 

viktigheten av dette momentet. 
Til dette  vil dekanen bemerke: I fakultetsstyrets vedtak 10.6 heter det ”Integrering av metode: 

Metodefag beholdes, og gis større vekt på internasjonale  metodespørsmål og juridisk 

argumentasjon. ” Det nye metodefaget må ses i sammenheng med basisgruppeundervisningen i 

første året og integrering av metode i smågruppeundervisningen både her og i de senere årene. Det 

må også ses i sammenheng med den planlagte obligatoriske øvingen i rettskildesøk første semester 

annet året. 

Det er ikke lagt opp til en økning i metodefaget som eget fag i første året. Stenvikkomiteen anbefalte 

en omlegging av dette faget, med mindre vekt på formell rettskildelære som kommer igjen i fjerde 

året, og større vekt på å ”gi en bredere oversikt over rettssystemet, som bør omfatte bl.a. 

rettssystemets sentrale institusjoner, former for rettsnormer og samspillet mellom 
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rettssystemer. Særlig bør forholdet mellom nasjonale og internasjonale rettssystemer forklares, 

herunder hvorledes internasjonale rettsnormer kan virke inn på nasjonalt nivå. Studentene bør 

få en innføring i de vesentligste prinsippene som regulerer forholdet mellom internasjonale 

rettsnormer og norsk rett, bl.a. presumsjonsprinsippet og effektivitetsprinsippet. Etter en slik 

omlegging bør emnets betegnelse endres for å reflektere det nye innholdet, f.eks. til 

«Rettssystemer og juridisk metode».” I høringsomgangen kom det ikke kritiske innvendinger til 

dette, men det ble understreket fra institutt for offentlig rett at metodefaget samlet sett ikke måtte 

komme ut som taper og fortsatt stå sterkt i fjerde året. Fra forskjellige hold ble det pekt på at det 

nye innføringsfaget i første semester må vise internasjonal retts innflytelse på nasjonale rett, og 

privatrettslige grunnprinsipper. 

 

I prosessen som har fulgt etter Stenvikkomiteen, dvs. i føringer, avdelingsvise lærermøter og 

fakultetsstyrets behandling, har de ovennevnte premissene for utviklingen av 

menneskerettighetsfaget og metode/innføringsfaget vært lagt til grunn. Det har ikke vært tatt til 

orde for omrokkering av studiepoeng mellom disse to fagene før den avsluttende behandlingen i 

PMR.  

 

Dekanen er både av materielle grunner, og ut fra den prosessen som har funnet sted ved fakultet 

ikke enig med PMRs flertall, og vil derfor treffe vedtak om at Innføring og metode tildeles 6 

studiepoeng og Menneskerettigheter tildeles 4 studiepoeng i emnet Privatrett I. 

 

Vedtak: 

Innføring og metode tildeles 6 studiepoeng og Menneskerettigheter tildeles 4 studiepoeng i emnet 

Privatrett I. 

 



Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Saksnr: 5 b) 

J.nr.: 2010/12701 

Møtenr: 5/2010 

Møtedato: 09.12.2010 

Notatdato: 25.11.2010 

Saksbehandler: Bente Lindberg Kraabøl/Trond Skjeie  

 

Sakstittel: Revidert årsplan 2011-13, samt gjennomføringsplan og resulatindikatorer.  

Fakultetets årsplan ble vedtatt i forrige styremøte med de endringer som fremkom på møtet. Styret 

ønsket blant annet en større konkretisering av ansvarsforhold, tidsperspektiv, og en 

gjennomføringsplan for de foreslåtte tiltakene. Styret ønsket også at risikovurderingene ble 

gjennomgått på nytt. 

Styret foreslo i tillegg endringer til fakultetets allerede vedtatte strategi, og i den anledning har 

fakultetet valgt å følge styrets endringsforslag. Det vil derfor være visse endringer iht den vedtatte 

strategien og fakultets årsplan. Den vedlagte gjennomføringsplanen baseser seg i tillegg på UiOs 

årsplan, og indikatorer som fakultetet allerede har sendt til Forskningsadministrativ avdeling. 

Indikatorene er, for å se alt i sammenheng i kun ett dokument,  tatt inn i den reviderte årsplanen  

Den vedlagte gjennomføringsplanen for 2011-13 indikerer hvordan tiltakene i årsplanen skal 

iverksettes. Gjennomføringsplanen inneholder flest detaljer for 2011; deretter vil planen bli løpende 

revidert for 2012 og 2013. Det vedlagte dokument er et utkast til styret, og gjelder kun for 

fakultetssekretariatet. Hva som skjer på instituttene dekkes av instituttenes årlige planlegging. 

Administrasjonen vil ferdigstille arbeidet med gjennomføringsplanen for 2011-13 innen 31.12.2010. 

Følgende tiltak har kommet til i fakultetets årsplan siden forrige styremøte: 

a) Fakultetet vil involvere studentene i forskningen gjennom bruk av forskergrupper (tiltak 
1.3.D) 

b) Revidert stillingsplan for vitenskapelig ansatte legges til grunn for  langtidsbudsjettet (4.2.C). 
c) Fakultetet skal bidra til at studentarealer tilfredsstiller HMS-krav (tiltak 5.1.B) 
d) Fakultetet vil jobbe for studentaktiv forskning og åpne opp for at studenter får delta i 

forskergrupper i løpet av studiet. Fakultetet vil  bidra til at masteroppgaver knyttes tettere 
opp til aktuell forskning gjennom bruk av kompetente veiledere og grundig oppfølging for 
vitenskapelige assistenter (5.3.C). 

 

Resultatindikatorer med målsettinger 

Fakultetet er bedt om å vurdere 3 av resultatindikatorene i årsplanen på nytt. Dette gjelder 
publikasjonspoeng pr vit. årsverk, nye studiepoeng pr student og antall egenfinansierte registrerte 
studenter. 

 



 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 

Antall publikasjonspoeng  245 206 321 312 300 300 300 

Antall vit. årsverk inkl. stipendiater  157 161 164 147 155 155 159 

 

Antall publikasjonspoeng for fakultetet er høyt sammenlignet med andre. Ambisjonsnivået 
gjenspeiler dette, og det vil være vanskelig å øke produksjonen ytterligere. Det foreslås derfor å ikke 
endre på måltallene for publikasjonspoeng. 

Nye studiepoeng pr student  0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Nye studiepoeng pr student (hele 

poeng) 

39 42,2 39,5 41,6 40,7 41,8 44 

Antall egenfinansierte registrerte 

studenter * 

4 234 4 003 4 035 4 189 4 332 3 670 3 300 

*Høstsemesteret 

Måltall for studiepoeng pr student er basert på vedtatt reduksjon i studentantallet kombinert med at 
kvaliteten i rettsstudiet skal økes. Fakultetet har et lavere tall pr student sammenlignet med andre, 
jfr vedlegg 3 som viser tall for resstudiet ved UiO og UiB. Måltallet reflekterer en ambisjon om å 
forbedre dette. Samtidig ser vi at antall studenter har økt noe fra 2009 til 2010.  

Registrerte studenter på master i rettsvitenskap våren 2010 er betraktelig høyere enn våre 2009, selv 
om opptaksrammen for studieåret 2009/2010 ble redusert med 185 studieplasser. Opptaksrammen 
viser ikke reelle opptakstall, da fakultetet overbooker for å kompensere for frafall. For studieåret 
2008/2009 var de reelle opptakstallene derfor 948 mens tallene for studieåret 2009/2010 var 684, 
altså en reell differanse på 264. 

Antall studenter møtt til studiestart i studieåret 2008/2009 viser at høstkullet hadde en møttprosent 
på 72 mens høstkullet i studieåret 2009/2010 hadde en møttprosent på 64. Forklaringen på økningen 
i registrerte studenter  våren 2010 i forhold til våren 2009 finnes derfor ikke i opptakstallene. 

Vi foreslår derfor ikke endring i måltallene. 

Nye studiepoeng pr student  0,6 0,6 0,7 0,7 X X X 

Nye studiepoeng pr student (hele 

poeng) 

39 42,2 39,5 41,6 X X X 

Antall egenfinansierte registrerte 

studenter * 

4 234 4 003 4 035 4 189 X X X 
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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 (www.jus.uio.no/om/strategi/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.   
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Følgende tiltak prioriteres i 2011: 

- Utvikling av programporteføljen, jfr. Strategisk plan 

- Læringsmiljø/bedre oppfølging av studenter 

- Varierte undervisnings- og evalueringsformer. Bruk av digitalt støttede læringsformer 

- Innføring av kvalifikasjonsrammeverket 

- Internasjonalisering av studiene 

 

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 

igangsettes fra høsten 2011. Årsplanen for 2011-2013 bygger på UiOs og fakultetets 

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

vil i sin årsplan velge ut en hovedprioritering for hvert år, og det er da naturlig at fakultetet 

velger samme profil. For 2011 vil studiekvalitet stå i fokus, og i 2012 vil internasjonalisering 

være hovedprioritering. For 2013 vil innovasjon være i fokus.  

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. 
 

Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske målsetninger  

 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetet 

ikke har nok stillinger, har for få faglige ressurser (midlertidige og faste), at 

fakultetet ikke rekrutterer nok internasjonale forskere, ikke har tilstrekkelig 

finansiering til internasjonalt og tverrfaglige forskningssamarbeid, og ikke 

tilstrekkelig fokus og interesse til å etablere kontakter i utlandet.  
 

 

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 den kompetansen fakultetet innehar.   
 

INDIKATORER: 

- Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk 

 

Tiltak 1.1.A: 

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

kompetanseheving. 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/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 
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fakulteter. 
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/ Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) 

 
 

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:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/ forskningsdekan 
 

 

Strategi 1.3 

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

Fakultetet vil øke sin deltakelse i internasjonale nettverk.  

 

 

INDIKATORER: 

- Volum/omfang EU-inntekter 

- Antall utvekslingsstudenter  

- Antall toppmiljøer (SFF, ERC) 

 

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:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/ forskningsdekan 
 

 Tiltak 1.3.B: 

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

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

2011 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/ forskningsdekan 
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Tiltak 1.3.C: 

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

Høsten 2013 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/Programutvalget for Master i rettsvitenskap (PMR) 

 

Tiltak 1.3.D: 

Fakultetet vil involvere studentene i forskningen gjennom bruk av 

forskergrupper 
Frist for gjennomføring: 

Høsten 2013 

Ansvar: 

Forskningsdekan
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Læringsuniversitetet 
 

Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de 

fremste internasjonale læresteder. 
  

Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske målsetninger  

 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetets 

forskningsprogrammer ikke er spennende nok, at vi ikke får lyst ut stillinger, at 

vi ikke har gode nok forskere, og at vi ikke har et høyt nok nivå på 

forskerutdanningen. 

 

 

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. 

 

INDIKATORER: 

- Antall doktorgrader 

- Antall primærsøkere pr. studieplass 

- Nye studiepoeng pr. student 

- Antall gjennomførte grader- master og profesjon 

 

Tiltak 2.1.A: 

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

2011. 
Frist for gjennomføring: 

Arbeidet vil i første rekke gjennomføres i forbindelse med oppstart av ny studieordning 

høsten 2011, men arbeidet med å forbedre studiekvaliteten vil fortsette  gjennom hele 

perioden . 

Ansvar: 

Seksjonssjefer studie- og eksamensseksjonen/Dekanat/PMR 
 

 

Strategi 2.2 

Fakultetet vil legge vekt på best mulig utnyttelse av sine samlede 

personalressurser innen forskning og undervisning.  

 

 

Tiltak 2.2.A: 
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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, kontorsjefer (faste vitenskaplige), forskningsdekan, seksjonssjef for 

administrasjonsseksjonen (stipendiater) 
 

 

Tiltak 2.2.B: 

Fakultetet vil arbeide for en klarere prioritering av lærernes 

undervisningsressurser 
Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonenDekanat 

 

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: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/PMR/Dekanat 
 

Tiltak 2.3.B 

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

undervisnings- og evalueringsformer 
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjefer studie- og eksamensseksjonen/PMR/ Dekanat 
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Tiltak 2.3.C 

Fakultetet vil vurdere å organisere valgemnene i rettsstudiet i ”fagprofiler”.  
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/PMR/Dekanat 
 

 

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. 

 
INDIKATORER: 

- Andel som gjennomfører Ph.D-program i løpet av 6 år 

 

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 
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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: 

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Dekanat 
 

 

Tiltak 2.5.C: 

Fakultetet vil rutinemessig gjennomføre veilederseminarer for å bedre kvaliteten 

på veiledningen av stipendiatene 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Dekanat 
 

Tiltak 2.5.D: 

Fakultetet vil sørge for at residensplikten
1
 for eksterne ph.d.-kandidater følges 

opp. 
Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Dekanat 
 

 

 

 
 

  

                                                        
1 Med resisdensplikt menes at fakultetet skal sørge for at eksterne stipendiater (dvs. de som er tatt opp på ph.d.-

programmet, men som får lønn fra annen arbeidsgiver) får arbeidsplass ved fakultetet i en periode. Dette for å få 

bedre kvalitetssikring og integrering. 
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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.¨ 

 

Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske 

målsetninger        

 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at 

fakultetet ikke er gode nok til å synliggjøre arbeidslivsrelevansen i 

rettsstudiet for studentene, at vi ikke har nok kontakt med arbeidslivet, og at 

vi ikke får sikret tilstrekkelig finansiering av forskningsaktivitetene. 

Tiltakene vil også redusere risiko for at fakultetet ikke har tilstrekkelige og 

gode nok arealer. 

 

 

PRIORITERTE STRATEGIER:  

 

Strategi 3.1. 

Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal synliggjøres bedre gjennom å øke 

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 og videreutvikle tilbudet om praksisordning i 

rettsstudiet, og arbeide for å inkludere JURK og JussBuss som emner i 

rettsstudiet. 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Programutvalget for Masterstudiet i rettsvitenskap (PMR), Fakultetsdirektør 

 

Tiltak 3.1.B: 

Fakultetet vil styrke informasjonen om arbeidslivsrelevans i rettsstudiet 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør/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: 

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/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: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef kommunikasjonsseksjonen og 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. 

 
INDIKATORER: 

- Antall ansatte i styrer/regjeringsoppnevnte utvalg (Norge) 

 
 

Tiltak 3.3.A: 

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

tiltak 4.1.A 

Frist for gjennomføring: 

Langsiktig 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 

 
 



Årsplan 2011-2013 – Enhet A 

 

 

-13- 
 

Et handlekraftig universitet 
 

Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik 

at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene. 
 

Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske 

målsetninger  

 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at 

fakultetet ikke har hensiktsmessige arealer på kort og lang sikt, at vi ikke har 

tilstrekkelige lærerressurser (interne og eksterne) og at fakultetet ikke har 

tilstrekkelig internt handlingsrom for å utføre sine aktiviteter på en 

tilfredsstillende måte. Universitetsstyret har vedtatt en gjennomgang av 

administrative rutiner, og dette kan få konsekvenser for den administrative 

fordelingen ved fakultetet.  

 

 

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. 

 
INDIKATORER: 

- Forholdet mellom administrative årsverk, årsverk i hjelpe-

/støttestillinger og vitenskapelige årsverk (midlertidig indikator) 

 

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: 

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

3.2.A og 3.2.B. Enhver forsker og forskergruppe ved fakultetet bør ha som 

ambisjon å søke prestisjefylte forskningsmidler som tildeles på grunnlag av 

faglig kvalitet (spesielt ERC). 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Oppstart. Spesifisering av støtteapparat og behov for kompetanseutvikling skal 

gjennomføres i løpet av 2011. 

Ansvar: 

/Fakultetsdirektør 

 
 

Tiltak 4.2.C 

Revidert stillingsplan for vitenskapelig ansatte legges til grunn for  

langtidsbudsjettet. 
 

Frist for gjennomføring:  

Iverksettes i hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Fakultetsdirektør 
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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. 

 
INDIKATORER:  

- NFR-inntekter 
 

 

Tiltak 4.3.A: 

Fakultetet skal øke kvaliteten i rettstudiet og dimensjonere studiet ut fra 

tilgjengelige ressurser 

Frist for gjennomføring: 

Hele  perioden. 

Ansvar: 

Seksjonssjef studie- og eksamenssseksjonen/PMR/Dekanat 

 

Tiltak 4.3.B: 

Fakultetet skal arbeide for implementering av kvalifikasjonsrammeverket for 

studiet og ph.d.-programmet 

Frist for gjennomføring:  

2011 for ny studieordning, men arbeidet vil foregå gjennom hele perioden 

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 for å sikre at 

fakultetets publiseringer holder et høyt nivå. 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Arbeidet igangsettes. 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Forskningsdekan 
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Strategi 4.4 

Fakultetet skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern ressursbruk 

 

INDIKATORER:  

- Forholdet mellom registrerte studenter og vitenskapelig tilsatte 

- Forholdet mellom lønns- og driftskostnader – alle finansieringskilder 
 

 

Tiltak 4.4.A: 

Som en del av prosessen internt handlingsrom skal fakultetet gjennomføre 

kartlegging av administrative ressurser 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

 

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 sin faglige aktivitet gjennom 

publisering i eksterne kanaler som forskning.no i tillegg til publisering på 

uio.no 

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef kommunikasjonsseksjonen/Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 4.5.B: 

Fakultetet vil stimulere til økt deltakelse i samfunnsdebatten 

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

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 
  

Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske 

målsetninger  

 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at 

fakultetet ikke har dekket sitt arealbehov. Arbeidsmiljøet og HMS er knyttet 

opp til arealspørsmålet. Det er også en risiko for at lærings- og arbeidsmiljøet 

på fakultetet ikke blir prioritert høyt nok. 

 

 

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 faglig, 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. Behovet for nye lokaler er omtalt i strategi 4.1. 

 
INDIKATORER: 

- Andel ledere som gjennomfører medarbeidersamtale og vernerunder 

- Antall ledere som deltar i lederopplæring/lederutvikling 

- Antall nye studenter pr. fadder 

- Sykefravær 
 

 

Tiltak 5.1.A: 

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

involvere vernelinjen. Fakultetet foreslår opprettelsen av en egen stilling 

blant annet knyttet til HMS. 

Frist for gjennomføring: 

2011 

Ansvar: 

Seksjonssjef for administrasjonsseksjonen/Fakultetsdirektør 
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Tiltak 5.1.B: 

Fakultetet skal bidra til at studentarealer tilfredsstiller HMS-krav 

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen 
 

Strategi 5.2. 

Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode 

muligheter for personlig og faglig utvikling.  
  

Tiltak 5.2.A: 

Fakultetet vil utvikle en handlingsplan for antidiskriminering. 

Frist for gjennomføring:  

2013 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/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:  

Hele perioden 

Ansvar: 

Instituttledere/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 4.4.A  

Ansvar: 

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Forskningsdekan 
 

 



Årsplan 2011-2013 – Enhet A 

 

 

-19- 
 

Tiltak 5.3.C: 

Fakultetet vil jobbe for studentaktiv forskning og åpne opp for at studenter 

får delta i forskergrupper i løpet av studiet. Fakultetet vil  bidra til at 

masteroppgaver knyttes tettere opp til aktuell forskning gjennom bruk av 

kompetente veiledere og grundig oppfølging for vitenskapelige assistenter. 
Frist for gjennomføring:  

Hele perioden 

Ansvar: 

Instituttledere//kontorsjefene/PMR/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 

 

INDIKATORER: 

- Antall kvinner i faste vitenskapelige årsverk  

 

Tiltak 5.4.A: 

Fakultetet vil ta i bruk engelske kunngjøringstekster for rekrutteringsstillinger 

Frist for gjennomføring:  

Hele perioden 

Ansvar: 

Seksjonssjef  administrasjonsseksjonen/Dekanat 
 

Tiltak 5.4.B: 

Fakultetet vil koble forskningsformidling med rekrutteringsinformasjon
2
 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Fakultetsdirektør 

 

Tiltak 5.4.C: 

Informasjonsmøter om vit.ass. stillinger 

Frist for gjennomføring:  

2011 

Ansvar:  

Instituttledere, kontorsjefer 

 
 

                                                        
2 Gjelder en bred målgruppe. Kan f.eks. være studenter som skal velge tema for masteroppgaven eller 

vil søke om vit.ass.stilling. Samtidig som det også er aktuelt for ferdigutdannede som vil søke om 

stipendiatstilling. 
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Strategi 5.5 

Fakultetet skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings- og 

støttefunksjonene ved å legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive 

karrièreveier 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:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Fakultetsdirektør 
 

 

Tiltak 5.5.B: 

Fakultetet vil se på muligheten for introduksjonsprogram og kurstilbud til 

nyansatte, spesielt i forhold til stipendiater 

Frist for gjennomføring:  

Tiltak iverksettes jfr. fremdriftsplan i UiOs årsplan 

Milepæler for gjennomføring: 

2011: Utrede mulighetene.  

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/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/


Gjennomføringsplaner 

(Tiltaksplaner for det juridiske fakultet – 2011) 
 

IT-seksjonen 

 

 Målsetning / oppgave / tiltak: Ref. til tiltak i 
fakultetets 
årsplan 2011-13 
(tiltak nr) 

Ansvarlig Medvirkende Effekt/Resultat/Målbarhet Frist 

1. Videreutvikling av database for 
registrering av undervisning og 
eksamen (SUPR) 

2.2.B 
2.2.C 

OEP Studie- og 
eksamensseksjonen. 
UV- og SV fakultetet 

Bedre oversikt over tilgjengelige 
ressurser til undervisning og 
eksamen,  med mulighet for 
ressursstyring ifm emneplanlegging 

2011 

2. Digitale Læringsomgivelser (DLO) 2.4.B OEB Studie- og 
eksamensseksjonen. 

Etablere rutiner for drift og 
opplæring. Både admin. personale, 
vit.ansatte og IT-ansvarlige 

2011 

3. Teknologi utnyttelse 
(i) Bruk av digitale tavler 
(ii) Bruk av infoskjermer 

2.4.B  
OEP 
FV 

IT-ansv, 
komm.seksjonen 

(i) Evaluere dagens bruk av 
tavler og prosess videre 

(ii) Evaluere og 
videreutvikle dagens 
løsning 

1/7-2011 

4.  
 

Gjennomgang av rutiner, 
oppdatering av dokumentasjon og 
oppsett av årshjul  
 

 OEB IT-ansv, fak. 
administrasjonen 

Redusere sårbarhet. Han en 
gjennomgang av  stedfortreder 
funksjon. Formalisere 
informasjonsrutiner.  

1/10-2011 

5. Fakultetet skal jobbe aktivt for å 
skaffe nye lokaler i sentrum 

4.1.A TIR 
(01.01.2011-
01.04. 2011) 
HMS-
koordinator 
(01.04. 2011-
31.12. 2011) 

Fakultetet/biblioteket Tilrettelegge for effektive og 
fleksible lokaler for fakultetets 
aktiviteter 

2011 (forts.) 



 

 

Studieseksjonen 

 

 Målsettinger/oppgaver/tiltak Ref. til tiltak i 
fakultetets 
årsplan 2011-
13 

Ansvarlig Medvirkende Effekt/Resultat/Målbarh
et 

Tidsfrist 

1 Utvikling av jusstudiet: Videre arbeid 
og implementering med spesielt fokus 
på: 
 

a) Utvikling av 
programporteføljen 

b) Læringsmiljø og oppfølging av 
studentene 

c) Varierte undervisnings- og 
evalueringsformer 

 

 
 
 
2.1.A 
2.4.A, 2.3.A, 
2.3.B 
 
4.3.A, 4.3.B 

Julie Alle i studie- og 
eksamensseksjonen, 
kommunikasjonsseksjone
n 

Økt studiekvalitet og 
kvalitetsheving av 
jusstudiet. Studiet 
innpasset i 
studieadministrative 
systemer. 
 
 

30.06.2011 
 
 

2 Internasjonalisering: 
 
a) arbeide videre for å dra nytte av 

ulike Erasmus-programmer som 
Erasmus-lærerutveksling, 
Erasmus Intensive Programs (IP) 
og Erasmus-praksismobilitet  

b) videreutvikle informasjon til inn- 
og utreisende studenter ved alle 
programmer ved fakultetet, 
herunder utvikle strategi for å 
rekruttere studenter fra strategisk 
viktige partnere 

c) se på muligheter for å utvikle 
fellesgrader ved fakultetet  

1.3.A Jens Peder, 
Elisabeth/Ida, 
Bente, Gørill 

Utenlandsansvarlig Økt kvalitet mht 
informasjon og 
promotering i forhold til 
innreisende og 
utreisende studenter. 
Økt kvalitet i våre 
engelskspråklige LL.M. 
og M.Phil programmer.  
 
Økt internasjonalisering 
hjemme og ute 

Arbeidet med 
internasjonaliseri
ng vil påbegynnes 
i 2011, med 
spesielt fokus på 
internasjonaliseri
ng i 2012. 
 
 



d) Påbegynne handlingsplan for 
internasjonaliseringssatsingen i 
2012 

 
3 Gjennomgang og vurdering av 

organiseringen av 
studieadministrativt arbeid mht ny 
studiemodell 

4.4.A 
5.5.A 

Julie/Eli/Randi Alle i studie- og 
eksamensseksjonen 

En hensiktsmessig 
organisering av det 
studieadministrative 
arbeidet med sikte på 
bedre effektivisering og 
profesjonalisering av 
arbeidet. 
 

30.06.2011 

4 Økt studiekvalitet, herunder arbeide 
for  

a) best  mulig utnyttelse av 
interne lærere i 
undervisningen  

b) mest mulig hensiktsmessige 
lokaler 

c) gjennomgang og forenkling av 
kvalitetssikringssystemet 
herunder systemer for 
oppfølging av gjennomførte 
evalueringer 

d) Legge til rette for økt bruk av 
IKT i undervisningen, 
herunder gjennomføre 
kompetanseheving av lærere i 
forbindelse med  å legge ut 
undervisningsmateriale 

 

 
2.2.B 
 
2.4.A 
 
4.3.A 
 
 
 
2.4.B 

Julie/ 
Undervisnings-
planleggere/Mo
na 
 
 
 
 
 
 
IKTL-gruppen  
Julie 
 
 

 
a) Studiedekanen 

 
b) Teknisk avdeling 

 
 

c) STA 
 

d) Undervisnings-
planleggere/ 

IT-seksjonen/ 
Kommunikasjons-
seksjonen 

Mer hensiktsmessig 
bruk av lærere 
 
Et forenklet system som 
ivaretar kvalitetssikring 
av undervisningen,  og 
fyller behov for 
oppfølging.  
 
Best mulig 
læringsaktivitet med 
sikte på økt 
læringsutbytte og høyt 
faglig /pedagogisk nivå 
på undervisningen, Få 
bedre arbeidsflyt i 
forbindelse med  at 
lærere  selv legger ut  
undervisningsmateriale  

31.12.2011 

5 Videreutvikling og standardisering av 
databasen for undervisning og 
eksamen (SUPER-databasen) 

2.2.C Anne-Brit, Maria, 
Lillian, Elisabeth, 
Bente 

Odd Erik, Julie Samle alle 
studierelaterte 
oppgaver i databasen for 

31.12.2011 



å få en bedre oversikt 
over undervisnings- og 
eksamensressursene 
ved fakultetet 
 

6 Utredning og etablering av samarbeid 
med Høgskolen i Lillehammer (HiL) 
(med forbehold om godkjenning av 
KD) 
 

4.3.C Saksbehandler/ 
Julie 

Vitenskapelig ansatt med 
ansvar for samarbeid med 
HiL 

 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamensseksjonen 

 

 Målsetning / oppgave / tiltak: Ref. til tiltak i 
fakultetets 
årsplan 2011-13 
(tiltak nr) 

Ansvarlig Medvirkende Effekt/Resultat/Målbarhet Frist 

1. Utvikling av jusstudiet:  
-Videre arbeid og utvikling fram til 
ferdig vedtatt studiemodell 
- Implementering av eksamen i nye 
emner 

2.1.A 
2.3.B 
4.3.A 

Eli Alle i seksjonen 
Studieseksjonen 
Komm.seksjonen 

Bedre studiekvalitet, herunder bl.a. 
mer varierte vurderingsformer 

30.06.11 (utvikl) 
31.12.11 
(impl) 

2. Gjennomgang og vurdering av 
organiseringen av 
studieadministrativt arbeid mht ny 
studiemodell 

4.4.A 
5.5.A 

Eli 
Randi 

Julie/studieseksjonen 
Alle i seksjonen 
 

En hensiktsmessig organisering av 
det studieadministrative arbeidet 
Økt profesjonalisering 
Endringskompetanse 

30.06.11 

3.  
 

Videreutvikling og standardisering 
av databasen for undervisning og 
eksamen (SUPER); Impl. av 
eksamensregnskapet 

2.2.B 
2.2.C 

Randi Odd Erik 
Anne-Brit 

Bedre oversikt over eksamens- og 
undervisningsressursene og dermed 
bedre bruk av disse 

31.12.11 

4. Forenkling og effektivisering ved 
hjelp av utvidet bruk av studiadm. 
systemer, bl a ift masteroppgaver og 
eksamensvakter 

5.5.A Eli 
Randi 
Berit 

Alle i seksjonen 
IT-seksjonen 
Per Arne 
 
 

Økt profesjonalisering og kvalitet i 
støttefunksjoner 

31.12.11 

5. Større bruk av IKT ifm eksamen, 
spesielt mht ny studiemodell og nye 
vurderingsformer 

4.3.A Eli Alle i seksjonen 
IT-seksjonen 

Bedre studiekvalitet og økt 
profesjonalisering 

31.12.11 

6. Utredning og etablering av 
samarbeid med Lillehammer (med 
forbehold om godkjenning av KD) 

  
 
 
 

   

 

 



 

Økonomiseksjonen 

 

 Målsetning / oppgave / tiltak: Ref. til tiltak i 
fakultetets 
årsplan 2011-13 
(tiltak nr) 

Ansvarlig Medvirkende Effekt/Resultat/Målbarhet Frist 

1. Implementere innkjøpssystemet  Ken Line, Anne og Lars 
Innkjøpsseksjonen på 
Sogn v/Robert ogTori 

80% måloppnåelse, jfr definisjon i 
oppsummering av innkjøpsmøte 
13/8-2010 ”Krav III”. 

Kontinuerlig, 
Måloppnåelse 
1/8-2011 

2. Organisering av økonomiseksjonen  Lars Alle i 
økonomiseksjonen. 
”Programmet” 
v/Camilla 

Målet med ”Programmet” er 
spesialisering av arbeidsoppgaver. 
På Juridisk fakultet er dette innen 
regnskap og 
økonomistyring/budsjett 

31/12-2011 

3. Økonomistyring: Kontinuerlig 
kontroll på Basis og EFP 
regnskapene. Identifisere 
problemområder tidlig.  

 Trond Line, Ken og Lars Eventuelle økonomiske problemer 
skal identifiseres tidlig, ledelsen 
skal informeres og tiltak 
iverksettes for å bedre situasjonen  

Kontinuerlig 

4.  
 

Skriftlige rutiner og Web for 
økonomiområdet 
 

 Ken Anne Web som informasjonskanal for å 
sikre enhetlige og effektive rutiner 
for seksjonens ansvarsområder 

Kontinuerlig, 
Måloppnåelse 
1/5-2011 

5. Ressursutnyttelse: 
 
5A: Reiseregninger i HR-portalen 
 
5B: Kontering av inngående 
fakturaer på IOR 

  
 
Anne, Bjørg og 
Øyvind 
 
Mahin 

 
 
Øvrige i 
økonomiseksjonen 
 
Else 

 
 
Bedre flyt av reiseregninger og 
utleggsrefusjoner 
 
Gradvis overta konteringsjobben  

 
 
1/7-2011 
 
Kontinuerlig 

 

I tillegg skal økonomiseksjonen bidra aktivt til oppnåelse av tiltak 2.2.C (database for de ansattes undervisningsressurser), 3.2.A 

(kompetanse på EU-søknader), 3.2.B (erfaringsoverføring fra vellykkede søknader for prosjekter) og 4.3.A (Studiedimensjonering utfra 

tilgjengelige ressurser). 



 

 

Administrasjonsseksjonen 

 

 Målsetning / oppgave / tiltak: Ref. til tiltak i 
fakultetets 
årsplan 2011-13 
(tiltak nr) 

Ansvarlig Medvirkende Effekt/Resultat/Målbarhet Frist 

1. Oppfølging av evalueringen av 
forskergruppe 
- Tltakene ikke klare før rapporten 
fra evalueringen er gjennomgått  

5.3B Randi og 
Inger-Johanne  

Dekanatet, 
instituttene, 
forskergruppene og 
Økonomiseksjonen 

Ikke klart før rapporten foreligger. 2011 

2. Starte arbeidet med gjennomgang 
av publiseringsordningen 

1.3A, 4.3D Randi og nytt 
utvalg 

Instituttene og 
dekanatet 

- Få bedre oversikt over 
publiseringsmønstre ved fakultetet 
- Mer internasjonal publisering 

2011 

3. Bidra i SFF-søknad 
- Administrativ støtte i 
søknadsprosessen 

3.2A, 3.2B, 4.2C Randi Økonomiseksjonen, 
SMR? 

- Prestisjefylte forskningsmidler på 
grunnlag av faglig kvalitet. 
- Utvilke et støtteapparat med høy 
kunnnskap om søknadsprosesser. 

2011 

4. Videreutvikling av 
forskerutdanningen 
- Internasjonalisering gjennom 
utvekslingsavtaler og bedre engelsk 
informasjon på nett 
- Opprettelse av ph.d.-emner for å 
klargjøre  for ph.d.-web 
- Nordisk samarbeid om ph.d.-kurs 
og -seminarer 

1.3A, 1.3B, 2.5A Gørill Inger-Johanne, Per 
Arne, Jens Peder  
 

Alle tiltakene må sees i lys av 
kvalifikasjonsrammeverket. 
- Bedre tilrettelegging for ut- og 
innreisende ph.d.-kandidater 
- Bedre forutsigbarhet for ph.d.-
kandidater gjennom ph.d.-web 
- Utvidet kurs- og seminartilbud som 
følge av større miljø 

2011 

5.  
 

Personaloppfølging 
- Sjekkliste for mottak (for ledere) 
- Lage oversikt over relevante kurs 

5.5A , 5.5B Mari/Eirik Direktør,  adm. 
ledere og OPA 

- Bedre oppfølging av og informasjon 
til nyansatte 
- Større utviklingsmuligheter for 

2011 



- Egen sjekkliste for mottak av 
stipendiater 
- Videreutvikle fakultetets rutiner 
for mottaks-, mearbeider- og 
sluttsamtaler 
- Lage notat om karriereveier på 
fakultetet og universitetet 
 
 

fakultetets ansatte. 

6. Introduksjon av ePhorte til 
vitenskapelige 
- Kurs om søk i ePhorte  
- Kurs om godkjenning i ePhorte for 
vitenskapelige ledere som ønsker å 
ta i bruk 
 

2.4B Gunnar 
 

Eirik, direktør - Bedre tilgang til informasjon for 
vitenskapelige ansatte 
- Bedre arbeidsflyt mellom 
administrasjon og faglig ledelse. 

2011 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunikasjonsseksjonen 

 

 Målsetning / oppgave / tiltak: Ref. til tiltak i 
fakultetets 
årsplan 2011-13 
(tiltak nr) 

Ansvarlig Medvirkende Effekt/Resultat/Målbarhet Frist 

1. Øke og heve kvaliteten på 
forskningskommunikasjonen 
mot bredere målgrupper: 
 Via eksterne medier:  
1.1 Økt innsalg av saker til ulike 
medier 
1.2 Teste ut effekten av NTBs 
pressemeldingstjeneste 
1.3  Ta i bruk flere av Forskning.no’ 
s muligheter: blogg, forskeren 
forteller, fra akademia. 
 
Via fakultetets nettsider:   
1.4 Produsere tematiserte 
inngangsveier til forskningen av høy 
kvalitet 
1.5 Heve kvaliteten på 
forskningsinformasjonen 

 
Tiltak 4.5.A 
Tiltak 4.5.B 
+ 
Et grense-
sprengende 
universitet, mål 1:  
… fremme 
grensesprengede 
(…) formidling… 
 

Seksjonssjef 
for 
kommunika- 
sjonsseksjonen 

J.K. Westbye, Randi 
Rørlien, 
nettredaktører på 
instituttene, 
forskningsdekan (?) 

Synbarhet i eksterne medier: 
Kvalitativ vurdering: 
Sakens prioritering, ”størrelse på 
oppslag”, mediets nedslagsfelt. 
 
Kvantitativ vurdering:  
Oversikt over publiserte saker på 
Forskning.no 
 
Overvåking via 
medieovervåkingsverktøy 
 
Pågang fra journalister til 
Pressekontakt 
 
Fakultetets nettsider: 
Brukertesting (KA) 
Statistikkverktøy (kommer) 

1.1  løpende 
 
1.2  desember  
 
1.3  desember  
 
1.4  juni  
 
1.5  løpende 

2. Samfunnsengasjement: 
2.1 Bidra til å øke forskernes 
deltakelse i samfunnsdebatten 
gjennom innsalg til media, 
2.2 Kurse phd-studenter i 
mediehåndtering og 
kronikkskriving 
2.2 Bruke sosiale medier aktivt for å 
synliggjøre forskningen og 
forskerne 

Tiltak 4.5.A 
Tiltak 4.5.B 
+ 
Et grense-
sprengende 
universitet, mål 1:  
… fremme 
grensesprengede 
(…) formidling… 
 

Seksjonssjef 
for 
kommunika- 
sjonsseksjonen 

J.K. Westbye, Randi 
Rørlien, 
forskningsdekan, 
nettredaktører på 
instituttene, ekstern 
kursholder 

Overvåking via 
medieovervåkingsverktøy 
Kursevaluering 

2.1 løpende 
2.2 desember  



3. Oppfølging av jus.uio.no – ”Ny 
UiO-web” 
3.1 Videreutvikle de engelske 
nettsidene 
3.2 Bidra til bedret oppfylling av 
kravene i mållova ihht. UiOs 
handlingsplan 
3.3 Bedre nettsider ”for ansatte” 

3.1.D 
4.5.A 
5.4.B 

Seksjonssjef 
for 
kommunika- 
sjonsseksjonen 

J.K. Westbye, 
nettredaktører på 
instituttene. 

3.1: Gode tilbakemeldinger/færre 
klager på innhold 
3.2: Økt andel nynorsk innhold på 
nettstedet ved rapportering 
3.3: Gode brukertilbakemeldinger 
(brukertestet) fra ansatte 

3.1: Løpende 
3.2: 
Rapportering for 
2010 i 2011 og 
for 2011 i 2012 
3.3: Løpende 

4.  
 

Bidra til implementeringen av ny 
studieordning for jusstudiet 
4.1 Støtte og koordinere 
arbeidsprosesser i studie- og 
eksamensseksjonene 
4.2 Følge opp 
kommunikasjonsarbeidet rundt 
studieordningen 
4.3  Sørge for god teknisk etablering 
av program og emner i 
studieadministrative systemer 

4.3.A-4.3B Seksjonssjef 
for 
kommunika- 
sjonsseksjonen 

FS-koordinator 
Studie-, eksamens- 
og kommunikasjons- 
Seksjonene 

4.1 Frister holdes med gode 
arbeidsprosesser 
4.2 God informasjon når de rette 
mottagerne i rett tid 
4.3 Gode løsninger etableres 
effektivt i dialog med 
Studieavdelingen 

Løpende  

5. Øke handlingsrom i studie, 
eksamens og PhD-
administrasjonen gjennom å 
bidra til forenkling ved god 
utnyttelse av eksisterende 
systemer.  
5.1 Være pådriver for mer effektive 
analyse- og rapporteringssystemer 
for studiekvalitetssikring.  
5.2 Utvikle gode muligheter for Phd-
kandidater til selv å følge med på 
egen progresjon. 
 

2.5A 
4.4A 
4.3A 
4.2B 

 
Seksjonssjef 
for 
kommunika- 
sjonsseksjonen 

FS-koordinator 
Studie-, eksamens- 
kommunikasjons-, 
økonomi- og 
administrasjons- 
seksjonene 
(Gørill Arnesen, 
Trond Skeie & Co) 

5.1 God etablering av nasjonalt 
datavarehus i 2011. 
5.2 Vellykket innføring av PHDWeb 
(1. feb 2011) 
 

 

 

 



Tiltak som ikke ligger til noen seksjon, men som bør inn som del av tiltaksplan 

 

 Målsetning / oppgave / tiltak: Ref. til tiltak i 
fakultetets 
årsplan 2011-13 
(tiltak nr) 

Ansvarlig Medvirkende Effekt/Resultat/Målbarhet Frist 

1.  Fakultetet skal tilby b-tillegg til 
lærene med administrative verv slik 
at undervisningsbudsjettet ikke 
belastes timene for vervene  
 
Lede lærere inn i sentrale juridiske 
fag  

2.2.B PMR    

2 Ved nyansettelser blir det gjort 
oppmerksom på at de må undervise 
der vi har behov 

2.2.B     

3 Det skal jobbes med å danne 
faggrupper i alle fag og få alle 
lærere/stipendiater med i disse 
faggruppene 

2.2.B     

4 Stipendiatene bør gå på gode 
forelesninger 

Strategi 2.3     
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   Utkast 24.08.10, E.Roll / T. Skjeie  

ØKONOMI I STUDIEEMNER OG STUDIEPROGRAMMER VED DET JURIDISKE FAKULTET 

Fakultetene skal i forbindelse med iverksettingsplanen for faglige prioriteringer vurdere hvilke tiltak 

som må gjøres for at alle studietilbud skal ha en tilfredsstillende økonomi. Universitetet tar opp dette 

i disponeringsskrivet for 2010 av 04.01.10, jf side 2 pkt 8, ”Struktur i emne- og programportefølje skal 

gjennomgås med sikte på å utnytte ressursene bedre. Det er et mål å få bedre kvalitet til en lavere 

pris.” 

Dette notat er tenkt som en del av faktagrunnlaget i arbeidet med videreutvikling av våre 

studietilbud og beskriver økonomien i våre studieprogrammer og enkeltemner. Materialet vil bli 

brukt som et utgangspunkt for en diskusjon med instituttledere og i programutvalgene. Et sentralt 

diskusjonstema vil være om fakultetet bør gjøre en nærmere vurdering av de studietilbud som har en 

dårlig økonomi, med tanke på enten nedleggelse, endring i opptaksramme eller andre endringer i 

studietilbudets utforming. 

Vi har forespurt tre fakulteter, HF, SV og UV, om de har, eller er i ferd med å lage, tall som er 

sammenlignbare for deres programmer og emner. Videre har vi spurt den sentrale økonomiavdeling 

om de har tall vi kan bruke i en sammenligning, herunder om de har synspunkter på hva som er et 

tilfredsstillende økonomisk resultat for et program / emne. 

Den vedlagte analysen viser inntekter, direkte kostnader og dekningsbidrag for de ulike programmer. 

Denne er i stor grad laget etter malen som ble brukt i rapport av 7. mai 2007, ”kartleggingen av 

ressursinnsats til undervisning, jf kapittel 7 ”kostnader og inntekter på de ulike studieprogrammer”. 

Vedlegg 1 innholder kopi av rapportens kapittel 7 og den komplette rapporten finnes her:  
http://www.jus.uio.no/om/strategi/instillinger-rapporter/ 

Rapporten benyttet tall fra vårsemesteret i 2006, mens den nye analysen omfatter hele 2009. 

Resultatene er dels presentert i tabeller, og dels i en powerpointfil med ulike figurer, blant annet: 

 dekningsbidrag per program 

 dekningsbidrag 2006 og 2009 

 nettoinntekt per program  

 støttetjenester per studiepoeng 

 

Inntektstallene omfatter de variable inntekter og er beregnet ved å multiplisere studiepoengs-

produksjon, uten privatister og gjentak, med satsene i UiOs finansieringsmodell.  

Vi har gjort noen tilpasninger i programdefinisjonene, blant annet ved å splitte opp rettsstudiet og å 

vise exfac og språkfag for seg.  Vi har plassert hele inntekten og ressursinnsatsen for hvert emne på 

det program som eier emnet. 

På kostnadssiden har vi tatt med lærerkostnader innen forelesninger, gruppeundervisning, 

studentledede kollokvier, oppgaveretting, veiledning og sensur. Videre har vi gjort en særskilt 

beregning av kostnader til støttetjenester, fordelt på studie- og eksamensadministrasjon, 

administrativ innsats fra vitenskapelig tilsatte samt eksamensvakter.  
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Vi har i tabell 1 nedenfor beregnet dekningsbidrag som studiepoengsinntekt minus lærerkostnad, og 

deretter beregnet dekningsbidrag i % av inntekten. Dekningsbidrag i % er sammenholdt med tallene 

fra 2006, jf samling av grafer.  Vi har videre beregnet et ”nettoinntekt” der også kostnadene for 

støttefunksjoner er tatt inn i beregningen. Beregningsmåten er beskrevet i tabell 3 

Tabell 2 beskriver definisjoner og datakilder. Tabell 4 viser en kortversjon av datagrunnlaget for hvert 

emne innenfor programmene. Vi har til orientering tatt med en oversikt som viser 

studiepoengsproduksjon ut fra hvilket program studentene er registrert ved, jf tabell 5. 

TABELL 1: DEKNINGSBIDRAG, STØTTETJENESTER OG NETTOINNTEKT PER PROGRAM I 2009: 

program

inntekt lærerkostnad dekningsbidra

g

DB i % støttefunksjon

er 

nettoinntekt Nettoinntekt i 

% av 

totalinntekt

RETTSVITENSKAP I ALT 51 439 848 29 495 844 21 944 004 42,7 % 9 239 606 12 704 398 20,6 %

ENGELSK/FRANSK/TYSK 239 803 712 420 -472 616 -197,1 % 140 374 -612 990 -1,0 %

DEMOKRATI OG RETTIGH. 542 729 837 008 -294 278 -54,2 % 510 568 -804 846 -1,3 %

FORVALTNINGSINF. MA 266 448 421 737 -155 289 -58,3 % 306 857 -462 146 -0,7 %

RSOS MASTER 426 317 469 078 -42 761 -10,0 % 243 324 -286 085 -0,5 %

FRIE EMNER 780 418 783 383 -2 966 -0,4 % 1 147 232 -1 150 198 -1,9 %

KRIM MASTER 914 805 798 143 116 662 12,8 % 486 648 -369 986 -0,6 %

MARL MASTER* 588 089 449 515 138 574 23,6 % 486 173 -347 599 -0,6 %

KRIM BA 2 662 260 2 351 118 311 142 11,7 % 1 436 759 -1 125 617 -1,8 %

ICTL MASTER* 747 958 484 914 263 044 35,2 % 414 773 -151 729 -0,2 %

EXFAC 1 381 723 977 940 403 783 29,2 % 1 562 066 -1 158 283 -1,9 %

RETTSVIT. 1.AVD 8 735 688 7 094 720 1 640 968 18,8 % 9 239 606 -7 598 638 -12,3 %

RETTSVIT. 2. AVD 7 688 928 4 460 108 3 228 820 42,0 % 3 228 820 5,2 %

RETTSVIT. 3. AVD 9 850 963 4 677 532 5 173 431 52,5 % 5 173 431 8,4 %

RETTSVIT. 4. AVD 10 779 725 4 350 621 6 429 103 59,6 % 6 429 103 10,4 %

RETTSVIT. 5.AVD VALGEMNER* 8 869 071 3 862 451 5 006 620 56,5 % 5 006 620 8,1 %

RETTSVIT. MA-OPPGAVE I 5. AVD 5 515 474 5 052 262 463 211 8,4 % 463 211 0,7 %

PIL-MASTER* 616 637 380 602 236 035 38,3 % 455 573 -219 538 -0,4 %

HUMR MASTER* 1 209 484 775 607 433 877 35,9 % 422 807 11 070 0,0 %

TOTAL 61 816 517 38 937 308 22 879 210 37,0 % 16 852 759 6 026 451 9,7 %  

*Inntekt inkluderer studiepoeng avlagt på JUR-emner av studenter på programmet 
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 TABELL 2 DEFINISJONER OG DATAKILDER 

GRUNNLAGSDATA KILDE OG BEREGNINGSMÅTE MERKNAD 

Studiepoeng, uten 

privatister og uten 

gjentak 

Tall er hentet fra rapport som 

eksamensseksjonen har tatt ut fra 

felles studentsystem (FS, rapport nr 

FS581.002), for hhv vår-, sommer- 

og høstsemester. Tallene inkluderer 

poeng avlagt hos oss av studenter 

utenfra. 

For å få et riktigere bilde master i 

menneskerettigheter som har oppstart 

hvert annet år, er denne beregnet med 

hele masteroppgaven i 2009, selv om 

den avsluttes i 2010.  

Antall møtt til 

eksamen 

Samme som over Er brukt i beregning av 

veiledningskostnad og sensurkostnad 

Undervisningstimer Tallene er hentet fra fakultetets 

lokale system for studieplanlegging 

og regnskap (”SUPR”), supplert med 

opplysninger fra nettinformasjon om 

studietilbudet. Nettinformasjonen er 

hentet for de enkelte emner under 

”undervisning – tid og sted” og av og 

til under ”detaljert forelesningsplan”  

Omfatter forelesning, kurs, pbl, 

basisgrupper, kollokvier. Disse er 

omregnet til undervisningstimer basert 

på gjeldende omregningsfaktorer.  

Vi har kontrollert tallene med de ulike 

undervisningsplanleggere. 

Veiledning Tall fra veiledning per student fra 

regler for godskriving og uttak av 

eksamens- og undervisningsbanken.  

Kun oppgaver levert i 2009 er talt med, 

og disse er beregnet med hele 

inntekten og hele veiledningskvoten. 

Oppgaveretting Registrerte utbetalinger i 

Studieseksjonens interne oversikter, 

kontrollert mot tall fra 

økonomisystemet 

Er lagt inn som en totalsum per emne 

Sensur Gjeldende satser for eksterne 

sensorer, kombinert med regler for 

godskriving og uttak av eksamens- 

og undervisningsbanken 

Satsene er multiplisert med antall 

studenter møtt til eksamen og antall 

sensorer (to). 

Vi har kontrollert tallene med 

eksamensseksjonen. 

Andel eksterne 

lærekrefter 

Anslag innhentet fra studie- og 

eksamensadministrasjonen 

Her har vi brukt et gjennomsnittstall på  

30% på undervisning og 80/90% på 

sensur, med noen unntak. 

Studie- og 

eksamens-

administrative 

Beregningen er beskrevet i tabell 4, 

den omfatter kostnad til studie- og 

eksamensadministrasjon, faglig 

Vi har kontrollert tallene med 

administrative ledere. Faglig 

administrasjon er talt opp ut fra 

”Regler for godskriving og uttak av 
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kostnader  administrasjon og eksamensvakter.  eksamens- og undervisningsbanken” 

Dekningsbidrag Beregnet som studiepoengsinntekt 

minus lærerkostnad 

 

Nettoinntekt Beregnet som studiepoengsinntekt 

minus lærerkostnad minus 

kostnader til støttetjenester 

 

Kandidater Tall fra Database for høyere 

utdanning (DBH) 

Justert manuelt for HUMR, siden 

programmet i 2009 var over to år med 

opptak hvert annet år  

Opptaksramme Antall studenter tatt opp til våre 

studieprogrammer i 2009, 

overbooking/for lavt fremmøte er 

ikke medregnet 
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DAGSORDEN FOR ARBEIDSMØTE 24.06.10

• datagrunnlag og definisjoner

• beregninger av inntekter, lærerkostnad og 
støttetjenester

• eksempler på tabeller/figurer – hvilke oversikter er 
det behov for å lage

• bruk av tallene på fakultetsnivå (vurdering av 
programmene)

• bruk av tallene på institutt/programnivå (vurdering 
av emnene innen hvert program) 
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Definisjoner:

• Inntekt = studiepoengsinntekt uten privatister og 
gjentak. Poeng som studenter utenfra avlegger på 
våre emner er regnet med 

• Lærerkostnad = undervisning + sensur

• Støttetjenester = studie- og eksamensadm + 
faglig administrasjon + eksamensvakter

• Dekningsbidrag (DB) = inntekt minus 
lærerkostnad

• Nettoinntekt = dekningsbidrag minus 
støttetjenester
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Undervisnings

kostnad pr 

studiepoeng

Sensurkostnad 

pr studiepoeng
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DEKNINGSBIDRAG i KR PER PROGRAM
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Nettoinntekt og DB i kroner
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Videre prosess

•Terskelverdier og måltall

• Undervisnings- og sensurkostnad

•Gjennomføringsgrad
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Videre prosess

• Programutvalg

•Fakultetsstyret
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Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 
 

Saksnr: 5 d) 

Sakstype: Orienteringssak  

J.nr:  

Møtenr:  

Møtedato: 2010 12 09 

Notatdato: 

Saksbehandler: Johanne Spjelkavik 

 

Privatister i jusstudiet: Bekymringsmelding fra gruppe av advokater 
 

Fakultetet har mottatt et brev der et forum av ”de største advokatfirmaene” presenterer et innspill til 

forslaget om at privatister (i praksis) utestenges fra jusstudiet ved vårt fakultet. 

Innspillet vedlegges til orientering. 

 

Brevet er besvart herfra – også svaret vedlegges til orientering. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

Brev fra deBesche 

 

 



Det juridiske fakultet

v/fakultetsdirektør Benedicte Rustad
Postboks 6706 St Olavs plass 5
0130 OSLO

Oslo, 1. oktober 2010
Ansvarlig advokat: Thomas Nordby

E-post: Elin.Veiteberg@),amtzendebesche.no

Vår ref.: EVI:/eve 687303

1 13 878/43454

FORSLAGET OM AT PRIVATISTER UTESTENGES FRA JUS STUDIET VED UIO
- ET INNSPILL FRA DE STØRSTE FORRETNINGSADVOKATFIRMAENE

De største advokatfirmaene møtes jevnlig for å diskutere forhold av fellesinteresse for

forretningsadvokatbransjen. I vårt forum er det en betydelig bekymring for at begrensningen i

antall studenter blir så dramatisk at det vil svekke rekrutteringsgrunnlaget ytterligere.

Firmaene ansetter årlig et stor del av de nyutdannede advokatfullmektigene.

Fakultetsstyret har nylig vedtatt å gjøre en større del av undervisningen på jusstudiet

obligatorisk. Reelt sett vil det innebære at studiet blir utilgjengelig for studenter uten

fakultetsopptak. Dersom vedtaket blir gjennomført vil privatister ikke lenger kunne avlegge

eksamen.

Saken skal styrebehandles ved UiO 25. november 2010. Landets største forretningsadvokat~

firmaer er bekymret for utviklingen. Vi ønsker en kvalitetshevning av undervisningen på

fakultetet. Og vi har stor respekt for arbeidet fakultetet gjør. Vår bekymring er i første rekke

at forslaget vil ha som konsekvens at avgangskullene ved fakultetet reduseres med 1/3 innen

3-5 år. Dette vil ha stor betydning for advokatbransjens rekruttering fremover og vil innebære

at kampen om de beste hodene blir så sterk at den kan bli usunn.

Ved å redusere antall studieplasser vil kun de svært skoleflinke studentene ha mulighet til å

slippe igjennom. Advokatfirmaene, særlig forretningsadvokatene, har blitt kritisert for å

rekruttere for ensartet og ikke ivareta mangfoldet. Det har vi tatt på alvor og rekrutterer så

langt det lar seg gjøre bredt. I tillegg til skoleflinke kandidater har vi nettopp sett verdien av

kandidater med visse ikke-målbare egenskaper som gjør at man senere kan bli både dyktig

jurist og ikke minst dyktig advokat. Ved å stenge privatister ute fra studiet vil man risikere at

ikke bare rekrutteringsgrunnlaget vil bli vesentlig mindre ved at det blir færre studenter å

rekruttere, men også at denne studentgruppen blir ytterligere ensartet.

ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS
OSLO - Bygdøy alle 2, Oslo

STAVANGER- jattåvareien 7, Sra^ar

^^alwadeb.na /f .: ,. ,., www.adeb.no



Dertil kommer at vi erfarer at studentene med bakgrunn fra private studenter har en sterk og

god juridisk grunnkompetanse når de rekrutteres til advokatfirmaer. Kvaliteten på

privatundervisningen er gjennomgående høy.

Vi ber om at advokatfirmaenes betydelige bekymring gjøres kjent for styret.

Med vennlig hilsen

ARNTZEN de BESCHE

Thomas Nordby

Managing Partner

Kopi: Universitetet i Oslo v/universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Boks 1072

Blindern, 0316 Oslo
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DET JURIDISKE FAKULTET

Arntzen de Besche advokatfirma AS
P O Box 2734 Solli
0204 OSLO

Dato : 08.10.2010
Deres ref.:
Vår ref .: 2010/12624

Studieseksjonen

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Telefon: 22 85 95 00

Telefaks: 22 85 96 58

E-post: postmottak@jus,uio.no

Nettadresse: www.jus.uio.no

Privatisters rolle i rettsstudiet ved UiO - samfunnsmessige konsekvenser

Viser til henvendelse datert 1. oktober 2010, der det uttrykkes bekymring for de
samfunnsmessige konsekvensene av at rettsstudiet ved UiO omorganiseres med den følge at
privatister ikke vil kunne følge hele studiet og oppnå mastergrad i rettsvitenskap.

Privatistandelen av ferdige kandidater hos oss har til nå vært meget beskjeden. Tallet på
privatister i tidlige avdelinger er imidlertid økende. Ved planleggingen av den aktuelle
endringen har Det juridiske fakultet i samarbeid med UiO sentralt og med
Kunnskapsdepartementet utviklet en modell som i praksis innebærer at alle privatister som
blir ferdig med andre avdeling senest våren 2013, vil kunne gjennomføre studiet som
privatist, med avslutning senest høsten 2017. Det er altså ikke slik at påbegynte studieløp
blir avbrutt - det er følgelig heller ikke slik at endringen får umiddelbare konsekvenser for
kandidattallet.

De samfunnsmessige behovene for juridiske kandidater i framtiden er ikke i første rekke
fakultetets eller institusjonens anliggende - det vil primært være departementet som må
ivareta disse interessene, fortrinnsvis ved å opprette tilstrekkelig mange akkrediterte
studieplasser. Fakultetet og UiO har forelagt denne problemstillingen for departementet, og
vi konstaterer at i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 foreslås opprettet 190 nye
studieplasser i rettvitenskap. Vi anser at dette vil dekke de behovene departementet ser.

I henvendelsen fra Dem blir det bedt om at Universitetsstyret gjøres kjent med
advokatfirmaenes betydelige bekymring. Vi kan bekrefte at Deres henvendelse vil bli
oversendt Universitetsstyrets sekretariat - det samme gjelder svaret her.

Benedicte Rustad
fakultetsdirektør

Johanne Spjelkavik

22859310 johanne.spjelkavik@jus.uio.no

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med Ui0s reglement for elektronisk godkjenning.
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Privatisters rolle i rettsstudiet ved UiO - samfunnsmessige konsekvenser

Viser til henvendelse datert 1. oktober 2010, der det uttrykkes bekymring for de
samfunnsmessige konsekvensene av at rettsstudiet ved UiO omorganiseres med den følge at
privatister ikke vil kunne følge hele studiet og oppnå mastergrad i rettsvitenskap.

Privatistandelen av ferdige kandidater hos oss har til nå vært meget beskjeden. Tallet på
privatister i tidlige avdelinger er imidlertid økende. Ved planleggingen av den aktuelle
endringen har Det juridiske fakultet i samarbeid med UiO sentralt og med
Kunnskapsdepartementet utviklet en modell som i praksis innebærer at alle privatister som
blir ferdig med andre avdeling senest våren 2013, vil kunne gjennomføre studiet som
privatist, med avslutning senest høsten 2017. Det er altså ikke slik at påbegynte studieløp
blir avbrutt - det er følgelig heller ikke slik at endringen får umiddelbare konsekvenser for
kandidattallet.

De samfunnsmessige behovene for juridiske kandidater i framtiden er ikke i første rekke
fakultetets eller institusjonens anliggende - det vil primært være departementet som må
ivareta disse interessene, fortrinnsvis ved å opprette tilstrekkelig mange akkrediterte
studieplasser. Fakultetet og UiO har forelagt denne problemstillingen for departementet, og
vi konstaterer at i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 foreslås opprettet 190 nye
studieplasser i rettvitenskap. Vi anser at dette vil dekke de behovene departementet ser.

I henvendelsen fra Dem blir det bedt om at Universitetsstyret gjøres kjent med
advokatfirmaenes betydelige bekymring. Vi kan bekrefte at Deres henvendelse vil bli
oversendt Universitetsstyrets sekretariat - det samme gjelder svaret her.

Benedicte Rustad
fakultetsdirektør

Johanne Spjelkavik

22859310 johanne.spjelkavik@jus.uio.no

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med Ui0s reglement for elektronisk godkjenning.



Evaluering av bruken av forskergrupper ved Det juridiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo 
 
 
1. Bakgrunn. Mandatet for evalueringen 
 
I årene 2005 – 2007 ble det opprettet åtte forskergrupper ved Det juridiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo. Forskergruppene har følgende tema: 
 

- internasjonale relasjoner (etablert 2005)  
- marked, innovasjon og teknologi (etablert 2005)  
- menneskerettigheter og utvikling (etablert 2005)  
- naturressursforvaltning, senere kalt naturressursrett (etablert 2005)  
- individer, kultur og samfunn (etablert 2005)  
- konstitusjonelle studier (etablert 2005)  
- samfunnskontroll og rettssikkerhet (etablert 2006) 
- rett, samfunn og historisk endring (etablert 1.1.2008)  

 
Retningslinjer for forskergruppene ble fastsatt av dekanus i mars 2005. Av disse framgår at 
formålet med forskergruppene er å styrke kvaliteten og omfanget av forskningen gjennom å bl a: 
 

- styrke forskningssamarbeidet ved fakultetet 
- legge til rette for mer systematisk forskningsledelse 
- skape attraktive og fruktbare fagmiljøer for nyrekrutterte forskere og seniorforskere 
- skape plattformer for eksternfinansiert forskning og for eksternt forskningssamarbeid 

 
Fakultetet har opplyst at det har vært lagt vekt på at gruppene skulle være tematiske og skape 
forskningsmiljøer på tvers av instituttgrensene og videre at det har vært oppnevnt 
forskningsledere for hver gruppe med ansvar for aktiviteter, fremdrift og rapportering. Det har 
ikke vært noen plikt for forskerne ved fakultetet å delta i forskergrupper. Deltakelse i 
forskergrupper er helt frivillig.  
 
Forskergruppene opprettes etter søknad ved beslutning av dekanus for en periode på fire år.  
 
Retningslinjene angir at evaluering av forskergruppene skal skje ved utløpet av fireårsperioden. 
Formålet med evalueringen skal i følge retningslinjene være å gi grunnlag for å ta stilling til om 
forskergruppene skal gjenopprettes for en ny fireårsperiode. 
 
For å vurdere fakultetets bruk av forskergruppene har fakultetet oppnevnt et evalueringspanel 
bestående av følgende personer: 
 

- Professor Boel Flodgren, Lunds universitet (leder) 
- Professor Vagn Greve, Copenhagen Business School (CBS) 
- Professor Pia Letto-Vanamo, Helsingfors universitet 
- Professor Palle Bo Madsen, Aarhus universitet 
- Professor Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen 
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Palle Bo Madsen og Vagn Greve har deltatt i den evaluering av norsk rettsvitenskap som nylig 
ble gjennomført av Norges Forskningsråd. Rapport fra det evalueringspanelet som gjennomførte 
denne evalueringen (Rettsvitenskapelig forskning i Norge. En evaluering), ble presentert i 
desember 2009. Palle Bo Madsen var leder for det panelet som foretok den nevnte evalueringen. 
 
Vår evaluering gjelder spesifikt bruken av forskergrupper og vi bygger vår vurdering på 

- egenevalueringer fra forskergruppelederne og institusjonslederne 
- svar på utsendte spørsmålsformular til forskergruppene og til de ansatte forskerne 
- årsrapporter fra forskergruppene 
- utvalgte strategiske dokumenter fra fakultetet 
- Norges Forskningsråds rapport ”Rettsvitenskapelig forskning i Norge” (desember 2009) 

 
Vi har dessuten hatt intervjuer på ca. en times varighet med de respektive forskergruppelederne. I 
noen tilfelle møtte en erstatter for forskergruppelederen og i et par tilfelle, der det var aktuelt med 
skifte av leder, møtte to forskergruppeledere.  
 
Med utgangspunkt i de fastsatte retningslinjene og det øvrige materialet, har panelet hatt som 
oppdrag å vurdere om opprettelsen av forskergrupper har bidratt til å styrke kvaliteten og 
omfanget av forskningen ved fakultetet. Fakultetet har uttrykt forståelse for at det er åpenbart at 
dette vil være en kompleks vurdering og en problemstilling som ikke nødvendigvis lar seg 
besvare på en enkel eller entydig måte for den enkelte forskergruppe.  
 
Panelets vurderinger har tentativt blitt gjort gjennom behandlingen av en rekke delspørsmål til 
forskergruppenes arbeid, nemlig følgende: 
 

- Har forskergruppen bidratt til å styrke kvaliteten på og omfanget av forskningen 
innenfor forskningsgruppens tematiske område på fakultet og i norske, nordiske eller 
internasjonale forskningsmiljøer? Har forskergruppens tematiske definisjon og 
avgrensning fungert på en fruktbar måte? 

 
-  Har forskergruppen bidratt til å styrke forskningssamarbeidet mellom ulike miljø ved 

fakultetet? 
  
-  Er det gjennom forskergruppens arbeid skapt attraktive og fruktbare fagmiljøer for 

rekrutter og seniorforskere og med deltakelse fra flere (juridiske) fag? Har 
forskergruppene bidratt til å legge forholdene til rette for faglig utvikling og progresjon 
for de ansatte i rekrutteringsstillinger? 

 
 -  Har forskergruppen lagt til rette for en mer systematisk forskningsledelse på sitt felt?  
 
-  I hvilken grad deltar gruppen i og/eller har selv vært med på å skape nordiske og 

internasjonale forskernettverk? Deltar gruppens medlemmer i tilstrekkelig grad ved 
nordiske og internasjonale forskningskonferanser? Har gruppen og gruppens 
medlemmer i tilstrekkelig grad vært profilert i forhold til de nordiske og internasjonale 
forskningsmiljø, nettverk og konferanser innenfor sine områder? 
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-  Er gruppens publiseringsfrekvens og bruk av publiseringskanaler tilfredsstillende, 
vurdert ut fra gruppens forskningstema og størrelse? 

  
-  Har forskergruppen bidratt til formidling og profilering av fagmiljøet utad?  
 
-  Har forskergruppen søkt om og fått ekstern finansiering av sin forskning, og har 

forskergruppen inngått i eksternt finansiert forskningssamarbeid?  
 
-  Har forskergruppen hatt fornuftige rammevilkår for sitt arbeid? 

 
Evalueringspanelet har hatt møter for intervjuer med forskergruppelederne den 23.-24. august 
2010 og for felles diskusjoner og sluttføring av denne rapporten den 8. oktober 2010, begge 
ganger i Oslo. Dessuten har vi hatt skriftutveksling etter møtene. 
 
 
2 Forskergruppen Internasjonale relasjoner  
 
2.1 Hovedtrekk i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen for Institutt for 
offentlig rett, spørsmålsformular med svar fra fakultetets forskere, årsrapporter, rapporten 
fra Forskningsrådet samt intervju. 
 
Forskergruppen for internasjonale relasjoner ble opprettet i august 2005. Gruppen har Institutt for 
offentlig rett som sitt vertsinstitutt. I tiden 2005-2010 har Ole Kristian Fauchald vært leder for 
gruppen, med unntak for studieåret 2006-07 da gruppen ble ledet av Marius Emberland. Fra og 
med høsten 2010 har Fauchald gått av som leder og i stedet har Geir Ulfstein tiltrådt. Da gruppen 
ble etablert fantes det ikke noe klart ”program”, men hovedtemaet ble oppgitt å være ”ansvar for 
og håndheving av folkerettslige forpliktelser, med spesielt fokus på miljø, menneskerettigheter og 
handel”. Gruppen har deretter etablert tre undergrupper, som har vært satsningsområdene i 2005-
2010, nemlig 1) International Tribunals, 2) Transnational Corporations in a Globalised Economy: 
Transnational Law as a Response to Common Challenges, 3) Legal and Political Theory of 
International Law. 
 
Forskergruppen er stor. De faste ansatte utgjør 17 personer, hvorav 13 er professorer. Det fleste 
er knyttet til Institutt for offentlig rett men flere har sin hjemstavn på Institutt for privatrett eller 
Senter for menneskerettigheter. Tretten doktorander inngikk ved rapporteringstidspunktet i 
forskergruppen. Totalt var førti personer opptatt som medlemmer i forskergruppens pr 1. juni 
2010. Alt i årsrapporten for 2006 skriver rapportøren (trolig Marius Emberland) at 
forskergruppen synes å være for stor og emnemessig for spredt, samt tematisk for altomfattende 
og at en derfor burde vurdere om forskergruppen skulle deles inn i mindre grupper eller om det 
burde opprettes to forskergrupper i stedet. Noen slik oppdeling har ikke skjedd. I dag finnes et 
ønske hos undergruppen Transnational Corporations om å bli en egen selvstendig forskergruppe. 
 
Vitenskapelige konferanser, seminarer, workshops og lignende synes å ha økt i antall etter at 
gruppen ble opprettet, og skjer i blant sammen med internasjonale samarbeidsparter ved ulike 
utenlandske universiteter. Ut over disse aktivitetene har gruppen også arrangert noen 
gjesteforelesninger, ofte i form av såkalte folkerettslunsjer. Folkerettslunsjer blir holdt hver uke 
og der diskuteres forskningsresultater, emneovergripende spørsmål i forskningsprosjekter og det 
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etableres også kontakter med eksterne miljøer som departementer og praktikere. 
Lunsjmøteprogrammet legges ut på forskergruppens hjemmeside. 
 
Det fremgår at forskerne synes at medlemskapet i forskergruppen er viktig for å holde seg à jour 
med et større område enn deres egne forskningsområde og for å få et nærmere samarbeid med 
andre innenfor området.  
 
Gruppen har fått NFR-finansiering (2007-2011) for bl.a. prosjektet ”International Tribunals” 
(finansieringen omfatter en PhD-stipendiat) og det flervitenskapelige prosjektet ”Should States 
Ratify Human Rights Conventions?” (2009-2012) (finansieringen omfatter to postdoktor-
stillinger samt gjesteforskere, de siste finansierte av Centre for Advanced Study). Nylig (2010-
2012) har ytterligere ett NFR-finansiert prosjekt, nemlig ”Sustainable Companies” kommet til 
(finansieringen omfatter to postdoktor-stillinger og fire vit.ass.-stillinger). Noe ekstern 
finansiering ut over dette forekommer også.  
 
Gruppen har et omfattende internasjonalt nettverk. 
 
Hvorvidt og i hvilken grad publisering av vitenskapelige arbeider direkte kan knyttes til gruppens 
arbeid er vanskelig å avgjøre. I svarene fra forskerne i spørsmålsformularet fremgår det at flere 
forskere, som deltar i forskergrupper, ikke synes at dette har hatt betydning for deres egen 
forskning. Det synes likevel ut fra det skriftlige materialet som om forskerne opplever arbeidet i 
forskergruppen som positivt for publiseringsfrekvensen.  Elleve doktorander har disputert 
innenfor rammen av forskergruppen og av disse har seks fått sin avhandling publisert på 
internasjonale forlag.  
 
Forholdet til vertsinstituttet, Institutt for offentlig rett, fungerer bra. Fra instituttledelsen blir 
rapportert at ”velfungerende forskergrupper koster”, ettersom gruppen ikke har noen særskilt 
finansiering (bortsett fra et mindre bidrag, se nedenfor) og administrasjonen av forskergruppen 
tar mye tid og energi fra lederen, som er professor ved Institutt for offentlig rett. Videre synes 
instituttledelsen at forskergrupper er sårbare innretninger ettersom de er oppbygde rundt særskilt 
drivende enkeltprofessorer som ikke så lett kan erstattes. Hva gjelder stipendiatene synes 
instituttledelsen at det er en fordel med forskergrupper for at en der kan tilby stipendiater et aktivt 
og relativt bredt fagmiljø med strukturert seminarvirksomhet. En stor ulempe, sett fra 
stipendiatenes perspektiv, er imidlertid at de stipendiatene som har et forskningsområde som ikke 
faller innenfor de tematiske områdene for en forskergruppe, i blant kjenner seg marginaliserte. 
 
Av materialet og intervjuene fremtrer følgende fordeler med forskergruppene: Forskergruppene 
gir en formell struktur for samarbeid. Forskergruppenes eksistens har bidratt til at forskningen 
innenfor fagområdet har økt og har fremmet de internasjonale kontaktene og kommunikasjonen 
mellom forskerne både internt og eksternt. Videre fremgår det at det oppfattes som positivt at 
fakultetet tillater forskergruppene å drive sin virksomhet på en fleksibel måte. En mener at de 
tidligere høye ”barrierene” mellom Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett har 
forsvunnet og kontakten mellom disse to instituttene har blitt bedre som et resultat av 
forskergruppene, som går ”på tvers” av instituttgrensene. En mener også at det er nødvendig å 
danne forskergrupper i vår tid tid der økonomisk støtte til juridisk forskning stort sett bare gis til 
større, tverrvitenskapelige prosjekter. Det kom også fram den oppfatningen at forskerne ved 
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fakultetet generelt ennå ikke er dyktige nok til å søke penger og å drive store forskningsprosjekter 
i havn. En ønsker å bli bedre på dette og synes at forskergruppene gir et godt grunnlag for dette.  
 
I materialet og intervjuene nevnes som forhold som kan forbedres at en synes at forskergruppen 
burde få sterkere støtte fra fakultetet og bli mer involvert i forskningsspørsmålene, samt at 
fakultetet burde bygge opp en rådgivningskompetanse for dem som vil søke forskningsstøtte fra 
EUs rammeprogram, slik at de kan få hjelp rent administrativt med dette. 
 
Man ser det som en ulempe at tilsettingsprosessen for nye medarbeidere går fra fakultetet til 
instituttet – og ikke involverer forskergruppene – noe som er frustrerende for forskergruppene. 
Det er videre frustrerende at det tar så mye tid å være leder for forskergruppen. Ole Kristian 
Fauchald har fått lederskapsutdanning i universitetets regi, noe han synes har vært bra.  
 
En av de største frustrasjonene hittil har vært arbeidet med den nye internett-siden for fakultetet. 
Gruppen hadde tidligere en hjemmeside på engelsk. Det får en ikke ha nå fordi fakultetet har 
bestemt at fakultetets og dermed gruppenes hjemmeside skal være på norsk. Det er for tiden ikke 
mulig å lage en hjemmeside med engelsk tekst. 
 
Om lederskapsspørsmålet fremgår det av materialet og intervjuene at lederskapet handler om å 
være tilretteleggende og inspirerende. Som leder har en begrensede muligheter til å motivere; det 
burde finnes bedre mulighet til å gi ”gulrøtter”, d v s å ha positive virkemiddel for å lede 
gruppen. I forhold til instituttene er gruppelederoppgaven å være ”brobyggende”. Men 
forskergruppene er ikke særskilt robust organiserte. Det avhenger helt av lederen om gruppen 
fungerer eller ikke. I denne gruppen har lederskapet ikke lykkes i få i stand sampublisering i noen 
større utstrekning. Videre synes en at spørsmålet om reduksjon av undervisningsplikten for dem 
som leder forskergrupper burde få en bedre løsning. I dag får en 25 000 kr for å være 
forskergruppeleder. Pengene kan lederen anvende til egne utgifter (f eks reiser), men lederen kan 
også la pengene gå til gruppen.  
 
I underlaget fremgår en oppfatning om at det fremdeles er behov for instituttene. Det er således 
ikke slik at oppretting av forskergrupper skal sees som starten på avvikling av systemet med 
institutt.  
 
2.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen for Internasjonale Relasjoner  
 

a) Styrket kvalitet og økning av forskningen innenfor dette området på fakultetet og i 
norske, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer? Den tematiske definisjonen og 
avgrensningen? 

 
Forskergruppen framstår som for stor i sin nåværende form og det gjelder også gruppens tema. 
Det synes mer å være tale om et nettverk enn om en egentlig forskergruppe. Problemet med at 
gruppen er så stor og temaet så bredt, deler denne gruppen med andre grupper og vi har et forslag 
til løsning på dette problemet nedenfor under ”Alminnelige synspunkter”, som går ut på at 
deltakerne gis ulike ”roller” i gruppen. Innenfor den aktuelle gruppen ønsker undergruppen 
Transnational Corporations å bli skilt ut til en egen forskergruppe, hvilket kan være en god idé. 
Om resten av gruppen skal fortsette som en forskergruppe, hvilket det finnes mye som talar for, 
kan en overveie å klargjøre de ulike deltakernes roller og engasjement (mer eller mindre aktive 
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innenfor gruppen) og arbeide for at det finnes samlende forskningstema der alle aktive kan 
medvirke. 
 
Det allmenne inntrykket er at forskergruppen Internasjonale Relasjoner har ført til en økt aktivitet 
når det gjelder konferanser, workshops, seminarer og lunsjmøter innenfor dette fagområdet. Alle 
vi talte med var i grunnen positive til de aktiviteter og muligheter for tversgående 
forskningssamarbeid som forskergruppen skaper. Vår samlede oppfatning er at denne økte 
aktiviteten og positive innstilling til forskergruppen i sin tur har ført til økt vitalitet og kvalitet i 
forskningen på dette området.  
 

b) Har forskergruppen styrket samarbeidet mellom ulike miljøer ved fakultetet? 
 
Forskergruppen har uten tvil hatt positiv betydning for det økte samarbeidet mellom Institutt for 
privatrett og Institutt for offentlig rett, som flere forteller om. 
 

c) Har forskergruppen skapt mer attraktive og fruktbare miljø for rekrutter og 
seniorforskere? 

 
Stipendiatene synes uten tvil å være den gruppen ansatte som har den største umiddelbare nytte 
av at det finnes forskergrupper. De får gjennom dette et større miljø og har en naturlig plattform 
for å dels presentere sin egen forskning, dels ta del i andres presentasjoner på en mer strukturert 
og kvalitetsskapende måte. Doktorander med tilhørighet til denne forskergruppen har vært 
produktive og framgangsrike (elleve har disputert siden forskergruppen ble opprettet og flere har 
fått sine avhandlinger publiserte på internasjonale forlag). Også eldre forskere har fått tilgang til 
et tverrvitenskapelig miljø og selv om en del forskere mener at deres egen forskning ikke har blitt 
påvirket nevneverdig av deltagelsen i forskergruppen, sier likevel de fleste, herunder 
forskergruppelederne, at deltakelsen i forskergruppen har vært positivt. 
 

d) Betydning for mer systematisk forskningsledelse? 
 
Lederen fremhevet at det var både stimulerende og krevende å lede denne forskergruppen. Han 
hadde selv gått Universitetet i Oslos lederskapsutdanning, noe han fant verdifullt. At 
forskergruppene legger fokus på lederoppgaven er tydelig, selv om de ressurser fakultetet har lagt 
til forskerlederen er svært små. Det er vår oppfatning at når forskningen organiseres i 
forskergrupper som nå ved fakultetet i Oslo, så innebærer det et fokus på og en styrkning av 
lederevner og dermed en systematisk utvikling av lederfunksjonen i forskerverdenen mer 
generelt, noe som er positivt. Det gir mulighet for entusiastiske og motiverte 
forskningslederemner å bli prøvet og for å identifisere og utvikle lederemner. At lederen for 
denne forskergruppen nå trekker seg for å få mer tid til forskning er ikke noe som i og for seg står 
i motsetning til det som er sagt her. 
 

e) Eksterne forskernettverk? 
 
Forskergruppen har et bredt internasjonalt nettverk, noe som i stor utstrekning allerede fantes da 
gruppen ble dannet. Tilhørigheten til forskergruppen regnes for å ha økt prestisjen hos den 
enkelte forskeren, noe som i sin tur gjør det enda lettere å utvikle og beholde et kvalifisert 
internasjonalt forskernettverk. 
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f) Publiseringsfrekvens? Publiseringskanaler? 

 
Hvorvidt deltakelse i forskergruppen direkte har påvirket publiseringsfrekvensen eller 
publiseringskanalene har vi vanskelig for å ha noen velbegrunnet oppfatning om. 
 

g) Formidling? Profilering? 
 
Flere av gruppens medlemmer har en svært utadrettet profil. Av svarene i spørsmålsskjemaet 
fremgår det at det ved folkerettslunsjene er en del eksterne deltakere, eksempelvis ambassadører, 
representanter for Røde Kors m fl. Formidling og spredning av gruppens forskningsresultater 
synes således å være tilfredsstillende. 
 

h) Ekstern finansiering? 
 
Her forteller forskergruppelederen at en ikke har vært så framgangsrike som en hadde håpet, men 
det virker likevel på oss i panelet som om den eksterne finansieringen, ikke minst for doktorander 
og postdoktor-stipendiater har økt på grunn avforskergruppens eksistens. Det påvises også at det 
for ekstern finansiering i dag ganske enkelt er et krav at søknader er bredere og inneholder 
emneoverskridende spørsmålsstillinger og at forskergruppen på den måten er en forutsetning for 
å oppnå ekstern finansiering i det hele.  
 

i) Rimelige rammevilkår for forskergruppen? 
 
Det har fra begynnelsen aldri vært hensikten at forskergruppen skulle være en selvstendig 
administrativ enhet. I stedet ligger administrasjonen og personalansvaret framfor alt på 
vertsinstituttet, som for gruppen Internasjonale Relasjoner er Institutt for offentlig rett. En viss 
administrasjon faller likevel på forskergruppelederen. De mange ulike administrative nivåene 
(universitet, fakultet, institutt, faggruppe og forskergruppe) gjør det ikke helt lett å identifisere 
hvem som avgjør hva og hvor lederansvaret i virkeligheten ligger. Dessuten synes vi at, i alle fall 
så langt det gjelder Internasjonale Relasjoner, som selv etter en eventuell utskillelse av en 
undergruppe, utgjør en stor forskergruppe, bør forskergruppelederen få en mer sjenerøs 
avlastning fra andre plikter.    
 
 
3 Forskergruppen Marked, innovasjon og teknologi (CeRMIT)  
 
3.1 Hovedtrekkene i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen av Institutt 
for privatrett, spørsmålsformular med svar fra fakultetets forskere, årsmeldinger, 
rapporten fra Forskningsrådet og intervju. 
 
Forskergruppen Marked, innovasjon og teknologi (CeRMIT) ble opprettet i mars 2005. Gruppen 
har Institutt for privatrett som sitt vertsinstitutt. Gruppen har vært ledet av Hans Petter Graver fra 
starten og inntil høsten 2007, deretter av Olav Kolstad fra høsten 2007 til september 2009, og 
siden av Ole-Andreas Rognsted og Erling Hjelmeng. Gruppen ble etablert med tre 
hovedinnsatsområder: 1) innovasjon og konkurranse, 2) offentlig sektor i markedet, og 3) 
informasjons- og teknologimarkedet. Arbeidet innenfor gruppen har vært preget av 
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gjennomføringen av to store forskningsprosjekter: MACINSOC og Markedsstatsprosjektet. Det 
første ble sluttført i 2009, mens det siste ventes sluttført ultimo 2011. Gruppen har innlevert 
søknad til NFR om et tredje prosjekt: Remedies and Law Enforcement. Gruppen har primært hatt 
deltakere fra Institutt for privatrett (og Institutt for rettsinformatikk før det ble slått sammen med 
Institutt for privatrett) og har således ikke bidratt nevneverdig til samarbeid på tvers av 
instituttgrensene. Det har likevel vert noe deltakelse fra Senter for europarett. Sampublisering på 
tvers av instituttgrensene har ikke økt gjennom gruppens arbeid. 
 
De første årene gikk samarbeidet i forskergruppen godt, men i tidens løp har gruppen opplevd en 
økt grad av splittelse, i det forskningen har vært konsentrert innenfor to hovedgrener: 
Konkurranserett/EØS-rett på den ene side og immaterialrett på den andre side. De felles 
aktivitetene som har vært, og som har profilert miljøet også internasjonalt, har primært vært 
knyttet til de enkelte prosjekter. Gruppen har blitt for stor og med for spredte interessefelt til at en 
realistisk kan samle alle medlemmene om felles faglige aktiviteter. På prosjektnivå har det 
imidlertid vært en vellykket integrering mellom fast ansatte og stipendiater. 
 
Forskergruppen består pr. 1. juni 2010 av 8 faste ansatte vitenskapelige medlemmer (herav 7 
professorer) samt en postdoktor og 5 stipendiater. Med et enkelt unntak kommer alle fra Institutt 
for privatrett.  
 
Der har innenfor forskergruppen siden den ble opprettet vært gjennomført en hel del faglige 
lunsjmøter, seminarer, workshops, gjesteforelesninger og konferanser. Enkelte av disse har 
karakter av faste faglige arrangementer, herunder Forum for konkurranserett (2-3 ganger hvert 
semester) samt de ukentlige lunsjmøtene. 
 
Forskergruppen har oppnådd NFR-finansiering av to prosjekter: ”Markets and competition in the 
society of knowledge” (2003-2009) og ”Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og 
avtalefrihet i markedsstaten” (2007-2011), herunder finansiering av en doktorgradsavhandling og 
et postdoktor-stipend. I tillegg til dette er prosjektene Universitetet i Oslo-finansierte. Andre 
prosjekter er delvis eksternfinansierte i samarbeid med to advokatfirmaer. Gruppen har gode 
erfaringer med ekstern finansiering, men ser samtidig avhengigheten av eksterne prosjektmidler 
som den største trussel mod forskergruppen. 
 
Publiseringsnivået for forskergruppemedlemmene har gjennomgående vært høyt, men hvorvidt 
og i hvilket omfang organiseringen i en forskergruppe i seg selv – ved siden av prosjektgruppene 
– har bidratt til et økt faglig aktivitetsnivå, herunder publisering av vitenskapelige arbeider, er 
vanskelig å avgjøre. For CeRMITs del har aktiviteten videre vært nedadgående i de siste årene. 
 
Denne forskergruppe er den eneste, som er forankret i Institutt for privatrett, og gruppen 
opplever, at det ytes god og effektiv støtte fra Institutt for privatrett. Den ene av forskergruppens 
nåværende ledere er samtidig instituttleder på Institutt for privatrett. 
 
Den største fordel ved forskergruppen kunne ha vært – som tanken opprinnelig var – at det ble 
forsket og samarbeidet på tvers av institutter og tradisjonelle faggrenser. Dette har imidlertid ikke 
helt lykkes i praksis, i det det etterhånden har dannet seg flere undergrupper. I virkeligheten er 
det snarere tale om flere prosjektgrupper enn om en enkelt forskergruppe. De enkelte 
prosjektgrupper eller undergrupper arbeider hver for seg, og det er ingen fellesprosjekter, som 
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samler hele forskergruppen. De enkelte prosjekter/prosjektgrupper er likevel tverrfaglige. Det 
diskuteres internt, om forskergruppen har blitt for bred. 
 
Prosjektene/prosjektgruppene kunne trolig også ha vært gjennomført uten forskergruppen, men 
forskergruppen har muligens vært et ”springbrett” for dannelsen av disse. Innenfor 
forskergruppen er det to store prosjekter i gang (Markedstatsprosjektet og MACINSOC), og en 
søker penger til et tredje (Remedies-prosjektet). 
 
En forskergruppe er kanskje en styrke med tanke på å oppnå ekstern finansiering. Forskerne føler 
ikke at de eller deres forskning blir dirigert eller styrt av de eksterne finansieringskildene. 
 
Forskergruppen CeRMIT har visse skjæringsflater mot den forskning som skjer på Senter for 
Europarett.Det var en samlet oppfatning at en samlet fysisk lokalisering er viktig for en 
forskergruppe, men i den forbindelse er det et dilemma, at flere personer er medlem i flere 
grupper. 
 
Forskergruppens representanter var i tvil om, hvorvidt det fremover var behov for denne 
forskergruppen i sin nåværende form. En overveide og var parat til en diskusjon om en eventuell 
oppdeling i mindre grupper. 
 
3.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen CeRMIT 
 

a)  Styrket kvalitet og økning av forskningen innenfor dette området på fakultetet og i 
norske, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer? Den tematiske definisjonen 
og avgrensningen? 

 
Det alminnelige inntrykket er at forskergruppen CeRMIT har ført til en økt aktivitet når det 
gjelder konferanser, workshops og seminar innenfor dette emneområdet. Hvorvidt omfanget og 
kvaliteten av forskningen også har økt som en følge av forskergruppens eksistens, er det 
vanskeligere å måle. Forskergruppen fungerer tydeligvis ikke lengre som en enhet, og den bør 
derfor gjennomtenke sin identitet. Enten må gruppen vende tilbake til sin opprinnelige idé og 
arbeide mer målrettet med å skape et miljø på tvers av konkurranseretten og immaterialretten, 
eller så må gruppen splittes opp.  
 

b)         Har forskergruppen styrket samarbeidet mellom ulike miljøer ved fakultetet? 
 
Forskergruppen, som altoverveiende er en Institutt for privatrett-gruppe, kan ikke sies å ha bidratt 
avgjørende til økt samarbeid mellom instituttene. Det beskjedne samarbeid, som har skjedd med 
Senter for europarett har mer personrelatert karakter og kunne vært etablert uavhengig av 
forskergruppens eksistens. 
 

c)        Har forskergruppen skapt attraktive og fruktbare miljøer for rekrutter og     
seniorforskere? 

 
Inntrykket er at forskergruppen har bidratt til å skape tettere relasjoner mellom de faste ansatte 
vitenskapelige medarbeidere og ansatte i rekrutteringsstillinger. Denne gevinsten for miljøet har 
likevel vært varierende og er trolig også i betydelig grad både fag- og personavhengig. 
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d)       Betydning for mer systematisk forskningsledelse? 

 
De nåværende ledere av forskergruppen har vurdert det som mest formålstjenlig å utvikle 
forskningen innenfor fagene gjennom målrettete enkeltprosjekter og har ikke engasjert seg i å 
forsøke å gjenskape den opprinnelige forskergruppen. Der er ingen tvil om, at det siste ville kreve 
en mer systematisk forskningsledelse. Dersom en velger å konsentrere seg om relativt snevre 
prosjekter, som er mer ”naturlig” sammenknyttet på forhånd, vil en egentlig forskningsledelse 
trolig være mindre påkrevd – men den nåværende forskergruppens tematiske avgrensning (og 
dermed gruppens uforandrete eksistens) vil være tilsvarende vanskelig å forsvare. 
 

e)       Forskernettverk? 
 
Forskergruppens medlemmer deltar i tre nordiske nettverk, hvilket de sannsynligvis ville ha gjort 
under alle omstendigheter. De aktuelle nettverkene er tematisk forskjellige, og det er bare i 
begrenset omfang et faglig sammenfall mellom de deltakende personer. Den tematiske oppdeling 
av de nevnte nettverkene avspeiler langt på vei den oppsplitting mellom konkurranserett og 
immaterialrett, som kan konstateres i forskergruppen. I forhold til disse nettverkene er det uten 
betydning om den enkelte forsker tilhører en bestemt forskergruppe.  
 

f)       Publiseringsfrekvens? Publiseringskanaler? 
 
Hvorvidt deltagelsen i forskergruppen direkte har påvirket publiseringsfrekvensen eller 
publiseringskanalene kan vi vanskelig ha noen velbegrunnet oppfatning om. 
 

g)      Formidling? Profilering? 
 
Flere av gruppens medlemmer har en svært utadrettet profil og det fremgår at det ved 
fagseminarene og lunsjene også er noen eksterne deltakere. Formidling og spredning av gruppens 
forskningsresultater synes således å være tilfredsstillende. 
 

h)      Ekstern finansiering? 
 
Forskergruppeledelsen tilkjennegir, at en alt i alt har gode erfaringer med ekstern finansiering, 
både fra NFR og fra samarbeid med advokatfirmaer, men ser samtidig avhengigheten av eksterne 
prosjektmidler som den største trussel mod gruppen. Dessuten er det ressurskrevende å utforme 
søknader og følge opp administrativt. 
 

i)       Rimelige rammevilkår for forskergruppen? 
 
Det har fra begynnelsen aldri vært hensikten at forskergruppen skulle være en selvstendig 
administrativ enhet. I stedet ligger administrasjonen og personalansvaret framfor alt på 
vertsinstituttet, som for gruppen CeRMIT er Institutt for privatrett. Forskergruppeledelsen – som 
har personsammenfall med instituttledelsen – gir uttrykk for tilfredshet med den administrative 
støtten fra Institutt for privatrett. 
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4 Forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling  
 
4.1 Hovedtrekkene i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen av Institutt 
for privatrett, spørsmålsformular med svar fra fakultetets forskere, årsmeldinger, 
rapporten fra Forskningsrådet og intervju. 
 
Forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling ble opprettet i 2005, og gruppen har Norsk 
senter for menneskerettigheter (NCHR) som sin vertsinstitusjon. I hele perioden siden 
etableringen har Bård A. Andreassen vært leder av forskergruppen. Gruppens hovedsatsninger 
har vært knyttet til studier av forskjellige sett av rettigheter med fokus på sammenhengen mellom 
menneskerettigheter og utviklingsarbeid. Formålet har vært å bringe sammen forskere med 
interesse for disse temaer, å skape et forsknings- og diskusjonsforum og å initiere søknader om 
eksternfinansiering av forskningsprosjekter – og det er gruppens styrke at den har samlet personer 
med felles forskningsinteresser. På den anden side er det for variabel deltakelse fra 
gruppemedlemmenes side, og medlemmene deltar stort sett bare i det, som de er spesielt 
interesserte i. Gruppen er svært avhengig av forskningslederens initiativer og av den tid som blir 
brukt på lederfunksjonen. 
 
Forskergruppen består pr. 1. juni 2010 av 6 faste vitenskapelig ansatte (herav 5 fra NCHR og 1 
fra Avdeling for kvinnerett ved Institutt for offentlig rett), 3 stipendiater samt 15 eksterne 
medlemmer (herav 7 fra NCHR, men enkelte også fra andre fakulteter og andre institusjoner i 
Norge samt fra utlandet). Forskergruppens arbeidsspråk er engelsk. 
 
Forskergruppen har gjennomført – og gruppens eksistens har økt mulighetene for å kunne 
gjennomføre – en del workshops, seminarer, konferanser og liknende, og det planlegges flere 
hvis forskergruppen videreføres. Forskergruppen har dessuten fremmet internasjonal 
nettverksbygning og samarbeid med velansette internasjonale forskningsmiljøer og 
menneskerettslige institusjoner. Medlemmene av gruppen har således et utstrakt samarbeid 
internasjonalt, hvorav en del likevel trolig ville ha funnet sted også uten forskergruppens 
eksistens. 
 
Forskergruppen har gjennomført flere prosjekter, og flere av gruppens forskere har vært finansiert 
av NFR-midler. Spesielt to internasjonale prosjekter kan pekes ut som NFR-finansierte: ”Human 
Rights, Power and Civic Action” (2008-2010) og ”Right to Food” (fra 2005). Dessuten finnes 
flere prosjekter, som er ekstern finansierte fra andre kilder, herunder i et forholdsvis begrenset 
omfang fra internasjonale organisasjoner og andre utenlandske kilder. Innenlands har gruppen 
kanskje bedre finansieringsmuligheter fra UD og andre departementer. 
 
Hvorvidt og i hvilket omfang forskergruppen har ført til en økt publiseringsfrekvens, er vanskelig 
å ta stilling til. Arbeidet i gruppen har ikke i særlig grad ført til endringer i publiseringsmønsteret. 
 
Forskergruppen har fått støtte fra vertsinstitusjonen, d.v.s. Norsk senter for menneskerettigheter 
(NCHR) til regnskapsføring o.l. samt et mindre bidrag i fakultetsstøtte. Satsningen fra fakultetet 
oppleves ikke som strategisk eller målrettet, og midlene til drift mv er for små, og lederen får for 
lite administrativ støtte. Det oppleves heller ikke at fakultetet har en tilstrekkelig klar idé med 
forskergruppelederens rolle. 
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Den største fordel ved forskergruppen er angivelig at en har fått kontakt og samhandling med 
andre på fakultetet. En har fått et forum, hvor en kan møtes. Dessuten har en fått tildelt 
økonomiske midler fra fakultetet og fra Forskningsrådet, noe som bl.a. har gitt bedre mulighet for 
internasjonalt samarbeid. Forskergruppen har også et samarbeid med det medisinske fakultet om 
retten til mat som en menneskerett. 
 
På minussiden taler det, at forskergruppelederen ikke har noen formell stillingsbeskrivelse eller 
kompetanse. Fakultetet burde gjøre mer for å definere lederens stilling og burde også tildele 
lederen flere økonomiske midler til å disponere over. Alt står og faller med forskergruppelederen. 
 
Inntrykket av forskergruppen er generelt positivt, men strukturen kunne være bedre, og dette 
mener en krever en innsats fra fakultetets side. 
 
Forskergruppen har trolig gitt bedre tilgang til ”politiske” ressurser, men det er vanskelig å si om 
bevilgninger skyldes forskergruppens eksistens. Personer i gruppen opptrer ofte som søkere i eget 
navn. Forskergruppen vil søke midler til et nytt prosjekt og en ny PhD-stipendiat neste år, hvis 
gruppen fortsetter. 
 
Man mener det er behov for forskergruppen, selv om en har et særlig senter for 
menneskerettigheter, idet noen forskningsområder ellers bare ville kunne videreføres i mindre 
skala, og idet forskningsgruppen gir bedre mulighet for samarbeid med andre (Institutt for 
offentlig rett, Medisin etc.) i en særlig institusjonalisert struktur.  
 
Forskergruppen ønskes helt klart videreført.  
 
4.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling 
 

a)      Styrket kvalitet og økning av forskningen innenfor dette området på fakultetet og i 
norske, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer? Den tematiske definisjonen og 
avgrensningen? 

 
Det allmenne inntrykket er at forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling har virket som en 
hensiktsmessig og fruktbar plattform for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid innenfor 
dette tema. Forskergruppelederen var svært positiv til de aktiviteter og muligheter for tversgående 
forskningssamarbeid som forskergruppen gjør mulig. Hvorvidt denne forskergruppens eksistens 
har ført til økt vitalitet og kvalitet i forskningen er det vanskelig for oss å vurdere. Det må 
overveies, om forskergruppen med sin nåværende sammensetning er den riktige. En bred 
deltakerkrets har visse fordeler i forhold til å sikre et bredt og nyansert input, men omvendt synes 
gruppens evne til å holde sammen å være truet av, at flere personer åpenbart velger ”à la carte” 
hva de vil delta i. Se nedenfor under Alminnelige synspunkter. 
 

b)      Har forskergruppen styrket samarbeidet mellom ulike miljøer ved fakultetet? 
 
Forskergruppen har med stor sannsynlighet hatt betydning for økt samarbeid og nettverksbygning 
så vel innenlands mellom forskjellige fakulteter og institusjoner som i forhold til utenlandske og 
internasjonale parter. Internt på fakultetet har forskergruppen – så sterkt forankret som den er i 
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NCHR – derimot ikke hatt nevneverdig betydning for samarbeidet mellom de forskjellige miljøer 
ved fakultetet.  
 

c)      Har forskergruppen skapt attraktive og fruktbare miljøer for rekrutter og seniorforskere? 
 
Det vurderes slik at forskergruppen har vært en viktig og bevisst aktør i arbeidet med å skape 
bedre fagfellesskap mellom fast vitenskapelig ansatte og stipendiater. Gruppen har også tatt med 
gode og interesserte masterstudenter på møter og seminarer. 
 

d)      Betydning for mer systematisk forskningsledelse? 
 
Lederen for denne forskergruppen fortalte at det var både stimulerende og tyngende å være leder 
av forskergruppen. Lederfunksjonen er lite institusjonalisert og kommer i tillegg til andre 
oppgaver, og lederen savner insentiver og støtte til denne funksjon, som i noen grad er i et 
vakuum. Lederfunksjonen bør defineres bedre, og det var denne gruppelederens oppfatning – 
som ble uttrykt klarere enn fra noen annen av de intervjuede ledere – at det er behov for en 
sterkere ledelse av forskergruppen.  
 

e)      Forskernettverk? 
 
Forskergruppen har et bredt internasjonalt nettverk og et utstrakt internasjonalt samarbeid, men 
det kan være vanskelig å skille mellom det samarbeidet som også ellers ville ha funnet sted, og 
det samarbeidet som i hovedsak skyldes forskergruppen. Den økte muligheten for at holde 
seminarer og workshops mv må likevel antas å ha bidratt til å bygge opp eller vedlikeholde et 
internasjonalt nettverk. 
 

f)      Publiseringsfrekvens? Publiseringskanaler? 
 
Hvorvidt deltakelse i forskergruppen direkte har påvirket publiseringsfrekvensen eller 
publiseringskanalene har vi vanskelig for å ha noen velbegrunnet oppfatning om. En kunne 
likevel kanskje ønske seg en høyere grad av publisering i internasjonale tidsskrifter for denne 
gruppens vedkommende. 
 

g)      Formidling? Profilering? 
 
Denne forskergruppen har en svært utadrettet profil, så vel innenlands som internasjonalt. 
Gruppen har mange berørings- og samarbeidsflater til forskjellige andre aktører innenfor de 
emner som behandles. Formidling og spredning av gruppens forskningsresultater synes således å 
være tilfredsstillende.  

 
h)      Ekstern finansiering? 

 
Forskergruppen har et bredt register av mulige eksterne finansieringskilder fra så vel inn- som 
utland. Finansieringsmuligheten er trolig begrenset innenfor NFR, og oppmerksomheten bør 
derfor i stigende grad rettes mod andre internasjonale finansieringskilder. Dette vil nok forutsette 
en målrettet oppbakking og administrativ støtte fra fakultetet. 
 



 14

       i)      Rimelige rammevilkår for forskergruppen? 
 
Det har fra begynnelsen aldri vært hensikten at forskergruppen skulle være en selvstendig 
administrativ enhet. I stedet ligger administrasjonen og personalansvaret framfor alt på 
vertsinstituttet, som for gruppen Menneskerettigheter og utvikling er NCHR. En viss 
administrasjon faller likevel på forskergruppelederen. En klar støtte av ikke minst denne 
forskergruppelederen samt en klarere definisjon av lederens oppgaver og muligheter vil 
sannsynligvis kunne virke befordrende for en bedre utnyttelse av mulighetene.  
 
 
5 Forskergruppen i naturressursrett  
 
5.1 Hoveddrag i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen for Nordisk 
institutt for Sjørett, spørsmålsformular med svar frå fakultetets forskere, årsrapporter, 
rapporten fra Forskningsrådet og intervju. 
 
Forskergruppen i naturressursrett ble opprettet i vårsemesteret 2005. Forskergruppen er knyttet til 
Nordisk institutt for sjørett, men har medlemmer også fra Institutt for offentlig rett og Institutt for 
Privatrett. Hans Christian Bugge har vært leder for gruppen fra starten. Formålet med gruppen 
var å knytte forskning innenfor miljørett, deler av energiretten og tingsretten, tettere sammen. Det 
var allerede før forskergruppen ble opprettet, etablert samarbeid om enkelte prosjekter på tvers av 
disse fagmiljøene og felles faglige diskusjoner hadde vist at det ble arbeidet med parallelle og 
delvis overlappende emner innenfor de aktuelle fagmiljøene, men med ulike perspektiver. 
 
Målsettingen var å få i gang samarbeid over faggrensene, herunder mellom offentlig rett og 
privatrett, med sikte på å kvalitetsheve og utvikle pågående forskning, få i gang ny forskning og å 
utvikle det internasjonale nettverket. 
 
Forskergruppen er relativt stor. Den har 19 medlemmer, av disse er 8 faste vitenskapelig ansatte, 
en professor em., to postdoktor-stipendiater og 7 stipendiater. I tillegg er oppgitt to ”eksterne 
medlemmer” fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. 
 
Gruppen har etablert et omfattende internasjonalt nettverk med formelle samarbeidsavtaler med 
en rekke universiteter i Skandinavia, Europa, USA og Canada. Også universiteter uten formell 
samarbeidsavtale er med som formelle partnere i prosjektsøknader. Det er videre etablert kontakt 
med forskere ved en rekke fremstående institusjoner. Forskergruppens leder deltar i 
styringsgruppen for et nordisk nettverk i miljørett som arrangerer regelmessige workshops for 
PhD-stipendiater. Alle de faste ansatte deltar i internasjonale grupper. Det er også samarbeid med 
relevante fagmiljøer i Tromsø og Bergen. 
 
Gruppen har rapportert to større sampublikasjoner og en publikasjon i samarbeid med eksterne 
forskere. Gruppens medlemmer har vært aktive på nasjonale og internasjonale seminarer og 
konferanser. Det er rapportert et stort antall publikasjoner knyttet til gruppens virksomhet, 
omfattende alt fra monografier, artikler i tidskrifter og antologier, bokkapitler, 
masteravhandlinger og bokanmeldelser (det er opplyst at en ikke har fullstendig rapportering for 
2006). Fire bøker har kommet ut som et resultat av gruppen sitt arbeid.  
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Gruppen har invitert et stort antall utenlandske gjesteforelesere, i stor grad finansiert gjennom 
eksterne midler, og har også arrangert internasjonale konferanser. 
 
Gruppens medlemmer har samarbeidet om flere prosjektsøknader og har oppnådd stor ekstern 
finansiering, først og fremst fra Forskningsrådet. De fagområder gruppen omfatter som 
naturressurs- og arealforvaltning, energi-, klima- og miljøpolitikk har stor samfunnsmessig 
interesse nasjonalt og internasjonalt og er relevante i forhold til mange programområder i 
Forskningsrådet. Forskergruppen gir en gunstig faglig plattform for eksternfinansiering. Gruppen 
har kunnet etablere en stor aktivitet på grunnlag av eksterne midler. En har i løpet av 6-7 år fått 
ca. 22 millioner kroner i eksterne midler til forskergruppens fagområde og det meste av dette 
etter etablering av forskergruppen. En ville trolig ikke kunnet oppnå så stor ekstern finansiering 
uten forskergruppen. En anser at det utvilsomt har vært en fordel i forhold til Forskningsrådet der 
søknadene har blitt bedre og fremstått med mer tyngde siden de har vært forankret i en bredt 
kvalifisert forskergruppe. 
 
Det blir av leder fremhevet som en fordel at forskerne både har tilknytning til sitt institutt og 
fagmiljøet der og til forskergruppen. En anser at samarbeidet i forskergruppen fungerer godt. 
Gruppen har hatt en relativt ”løs” struktur, men det foregår en diskusjon om samarbeids- og 
styringsformer i forskningsgruppen. Virksomheten blir i stor grad styrt av de mulighetene som 
foreligger for ekstern finansiering. 
 
En anser gruppens størrelse som nokså nær det ideelle. En tar ikke sikte på en vesentlig økning, 
men ønsker å holde aktiviteten på det nivået gruppen er i dag, kanskje med en mindre økning. 
Rundt 15 – 20 medlemmer synes høvelig. Det er flere som står på postlisten og får informasjon 
om aktiviteten og deltar på enkelte aktiviteter, men disse blir ikke regnet som medlemmer, selv 
om de møter på en del aktiviteter. 
 
Faglig sett har utviklinga gått i retning av større behov for samarbeid innenfor de felt som 
gruppen arbeider med. Det er en alminnelig vurdering at samarbeidet i gruppen har vært faglig 
sett svært nyttig. Det er klar faglig sammenheng mellom mange av de fagområdene som er samlet 
i forskergruppen, for eksempel energiproduksjon og miljørett. Lovgivningen går i retning av mer 
integrert forvaltning. Dette tilsier også en mer tversgående forskning.  Det virker klart nok at 
feltet egner seg for samarbeid. 
 
En har hatt 12 – 15 gjesteforelesere til forskergruppen og det er etablert kontakt med framstående 
forskere innenfor gruppens fagområde. Internasjonaliseringseffekten har vært omfattende. I 
tillegg til de kontaktene som forskergruppen etablerer har også de enkelte fagmiljøene sine 
internasjonale kontakter. Dette gjelder for eksempel rettsøkonomimiljøet og energirettsmiljøet. 
 
Alle medlemmene av gruppen deltar aktivt i gruppens aktiviteter. Det er ingen passive 
medlemmer. Det er ikke bare gruppelederen som har ansvar for gruppens aktivitet. Andre 
medlemmer av gruppen har ansvar for ulike aktiviteter. Noen av gruppens medlemmer er også 
aktive i andre forskergrupper. 
 
Forskergruppen har ikke hatt noen stor prosess på forskningsstrategi verken på gruppenivå eller 
på institutt- eller fakultetsnivå og har ikke vært involvert i strategiplanprosessen ved fakultetet. 
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Universitetet i Oslo har etablert tverrfakultære initiativ som også ville være aktuelle for denne 
forskergruppa å delta i. Dette har ikke så langt gitt grunnlag for ekstern finansiering. 
 
Fakultetet bidrar med kr. 25.000 i reisepenger, som disponeres av lederen og kan anvendes til 
lederens reiser eller andre formål. Det er også en avtale om reduksjon i undervisningsplikt så 
langt dette kan finansieres gjennom eksterne midler. Det er ikke opplyst noe om reduksjon i 
undervisningsplikt for forskergruppeleder som generell ordning. 
 
Den administrative støtten har stort sett vært tilfredsstillende, men i en periode hadde 
vertsinstituttet Nordisk Institutt for Sjørett, personellmessige problemer som førte til manglende 
økonomistyring og problem med rapportering til Forskningsrådet. Problemene ser nå ut til å være 
løst. 
 
Arbeidsgiveransvaret for stipendiater og andre tilsette på eksterne midler er knyttet til Nordisk 
institutt for sjørett, men det hindrer ikke at disse kan ha tilknytning til andre institutt og også ha 
sitt arbeidssted i andre fagmiljø. Medarbeidersamtaler og oppfølgning av stipendiater ligger til 
det instituttet der vedkommende er fysisk plassert. 
 
Tilknytningen medlemmene har til andre fagmiljø er både en fordel og en ulempe, men 
tilknytingen til instituttene oppfattes likevel som en fordel. 
 
Administrasjonen av forskergruppene er krevende. Prosjektene gruppen har skaffet gir likevel 
også et betydelig økonomisk bidrag til oppbygging av administrativ kapasitet. 
 
Forskergruppen er ikke samlokalisert. De fleste forskerne har arbeidsplass i tilknytning til de 
fagmiljøene de tilhører. I dag er miljørettsmiljøet samlokalisert. Samlokalisering av hele eller 
større deler av forskergruppen ville kunne gi grunnlag for større dynamikk og mer samarbeid, 
men ville samtidig bryte noe av kontakten med fagdisiplinene. Lederen mener den modellen en 
har totalt sett er den beste faglig sett. 
 
5.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen Naturressursrett  
 

a)      Styrket kvalitet og økning av forskningen innenfor dette området på fakultetet og i 
norske, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer? Den tematiske definisjonen og 
avgrensningen? 

 
Det fremstår som klart at forskergruppen Naturressursrett har ført til en økt forskningsaktivitet 
innenfor de områder forskergruppen omfatter. Gruppen virker veldrevet, både isolert sett og i 
forhold til de andre forskergruppene. Den har stor aktivitet i form av seminarer, konferanser og 
gjesteforelesere og gjesteforskere og også omfattende publisering. Forskergruppen har lagt vekt 
på utvikling av forskningsprosjekter og har oppnådd mye ekstern finansiering som har gitt rom 
for å kunne tilsette flere stipendiater og postdoktor-stipendiater. Det er flere eksempler på 
fellespublikasjoner og det arbeides med planer om en generell fremstilling av 
ressursforvaltningsretten. En må anta at den store aktiviteten i form av seminarer og konferanser 
har bidratt positivt til den faglige diskusjonen på tvers av de fagområder forskergruppen omfatter. 
Det virker klart at tilslaget på ekstern finansiering har vært større enn det en kunne ha regnet med 



 17

å oppnå om forskergruppen ikke hadde vært stiftet. Det synes som forskergruppen har en rimelig 
størrelse og at alle medlemmene er aktive i arbeidet. 
 

b)      Har forskergruppen styrket samarbeidet mellom ulike miljøer ved fakultetet?? 
 
Som nevnt omfatter forskergruppen fagmiljøer ved Institutt for Privatrett, Institutt for Offentlig 
rett og Nordisk Institutt for Sjørett. Det er fagmiljøene i tingsrett, miljørett og energirett som 
gjennom dette har etablert et samarbeid som altså også går på tvers av det tradisjonelle skillet 
mellom offentlig rett og privatrett. Også deler av fagmiljøet i rettsøkonomi er knyttet til denne 
forskergruppen. Det kan således ikke være tvil om at forskergruppen har bidratt til økt samarbeid 
mellom faggrupper som tidligere var etablert hver for seg. Det er opplyst at faggruppen for 
petroleumsrett av ”historiske årsaker” ikke er integrert i naturressursgruppen. Dette virker noe 
underlig, særlig på bakgrunn av at energirett som petroleumsrett er en del av, er omfattet, men vi 
har ikke fått noen nærmere opplysninger om hva som ligger bak dette forholdet. 
 

c)      Har forskergruppen skapt attraktive og fruktbare miljøer for rekrutter og seniorforskere? 
 
Forskergruppen har en nokså god balanse mellom yngre og mer etablerte forskere, men burde 
kanskje ha kapasitet til å ha noen flere stipendiater. Både gjennom seminarer og konferanser og 
gjennom de nettverk gruppen er tilknyttet er det skapt et faglig miljø også for de yngre forskerne. 
Det framgår at også masterstudenter trekkes inn i forskergruppens aktiviteter. Både stipendiater 
og eldre forskere får tilgang til et tverrfaglig miljø som gir et bredere perspektiv. Forskergruppen 
har mange etablerte forskere som må regnes som fremstående på sine felter og som fungerer godt 
som veiledere for yngre forskere. 
 

d)      Betydning for mer systematisk forskningsledelse? 
 
Forskerlederen for denne forskergruppen gav uttrykk for at det var både stimulerende og 
interessant å være leder av forskergruppen. Han fremhevet den relativt flate strukturen i gruppen 
og at det var flere som tok ansvar. Dette henger sammen med at gruppen har mange dynamiske 
og erfarne medlemmer blant de etablerte forskerne. Inntrykket er likevel at lederen har utvist et 
aktivt lederskap som er forankret i konsensus i gruppen og at det er gjort en stor innsats med 
utvikling av prosjekter og systematisk forskning som går på tvers av de fagområder som 
forskergruppen omfatter. Dette har gitt grunnlag for ambisiøse satsninger på større prosjekter. 
Det er liten tvil om at lederen av forskergruppen har gjort en stor innsats for å formulere og 
realisere forskningsmål for naturressursretten som ville ha vært vanskelige å realisere uten et slikt 
samlet fagmiljø som gruppen representerer. 
 

e)      Forskernettverk? 
 
Forskergruppen har et bredt internasjonalt nettverk. Til dels har nok dette nettverket blitt etablert 
uavhengig av gruppen. Dette gjelder for eksempel det nordiske nettverket for miljørett (NELN). 
Etableringen av forskergruppen kan likevel ha vært med på å styrke dette nettverket. Gruppen 
framstår som svært profilert både i nordisk og internasjonal sammenheng når det gjelder 
deltakelse på konferanser og i internasjonale forskningsmiljø generelt. Gruppens evne til å skaffe 
eksterne midler har også i stor grad bidratt til å kunne etablere internasjonale forskernettverk. 
 



 18

f)      Publiseringsfrekvens? Publiseringskanaler? 
 
Forskergruppen må som nevnt ovenfor, sies å ha en omfattende publiseringsfrekvens. Hvor mye 
av dette som er et resultat av gruppens arbeid kan det være vanskelig å ha en klar oppfatning av. 
Det er likevel klart at en del publikasjoner er av en tverrfaglig karakter, som sannsynligvis må 
tilskrives samarbeidet i forskergruppen. 
 

g)      Ekstern finansiering? 
 
Forskergruppen har hatt stor suksess med å skaffe ekstern finansiering. Flere store 
forskningsprosjekter er finansiert av Norges forskningsråd, særlig på Miljø 2015, men også på 
andre program. Både isolert sett og i forhold til andre forskergrupper framstår gruppen på dette 
feltet som særdeles vellykket. Det er over 6-7 år skaffet til veie 22 millioner kroner i eksterne 
midler. 
 
       h)      Har forskergruppen hatt rimelige rammevilkår for sitt arbeid? 
 
Forskergruppen har Nordisk institutt for sjørett som sin vertsinstitusjon. Dette har fungert bra, 
men det har i en periode vært problemer med økonomifunksjonen. Dette har skapt problemer, 
blant annet ved rapportering til Forskningsrådet. Med de omfattende eksternfinansierte 
prosjektene forskergruppen har vil god administrativ støtte på dette feltet være svært viktig. Ut 
over dette blir det uttrykt tilfredshet med den administrative støtten. Det fremgår likevel at den 
administrative innsatsen fra forskergruppens leder er omfattende og en belastning. Det er her tale 
om en stor forskergruppe med stor aktivitet og mye ekstern finansiering. Panelet mener derfor at 
forskergruppelederen bør få en mer sjenerøs avlastning fra andre arbeidsplikter, 
  
 
6 Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS)  
 
6.1 Hovedtrekkene i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen for Institutt 
for offentlig rett, spørsmålsformular med svar fra fakultetets forskere, årsmeldinger, 
rapporten fra Forskningsrådet og intervju. 
 
Forskergruppen ble opprettet våren 2005.  Gruppen har Institutt for offentlig rett som sin 
vertsinstitusjon. Anne Hellum har vært leder for gruppen i hele virksomhetsperioden. 
Hovedtemaet for forskningsgruppen har vært endringer i individets rettsstilling.  Spørsmål 
angående diskriminering, barnets rettigheter og retten til utdanning har hørt til gruppens viktigste 
satsningsområder. Dessuten har betydningen av den komparative forskningen blitt tillagt vekt. 
Gruppen har deltatt i Universitetet i Oslo sin satsning CULCOM og har utsikter til å delta i tre av 
de nye tverrdisiplinære satsningene ved universitetet.  
 
Forskergruppen er stor. Det er 16 fast ansatte hvorav 9 er professorer.  Medlemmene er knyttet til 
Institutt for offentlig rett, Institutt for kriminologi, Senter for menneskerettigheter eller Institutt 
for privatrett.  Dessuten inngår to postdoktorer, åtte doktorander og to eksterne medlemmer i 
gruppen.  
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Gruppen har egne lunsjseminar som faste faglige arrangement. Dessuten har den arrangert tallrike 
internasjonale og nasjonale konferanser og seminarer, som ofte har vært tverrdisiplinære. Av de 
internasjonale forskerkonferansene har fire blitt godkjente under doktorandprogrammets B-del.  
 
Gruppens forskningsaktiviteter skjer innenfor rammen av forskningsprosjekter som hører til 
gruppen. 
 
Gruppen har hatt stort gjennomslag når det gjelder ekstern finansiering.  Det finnes seks NFR-
prosjekter og to andre eksternfinansierte prosjekt.  Av universitetets CULCOM-midler har en fått 
dekket arbeidsstipend, PhD-stipend og ett masterstipend. Gruppen har et omfattende og 
mangesidig internasjonalt nettverk. 
 
Hvorvidt og i hvilket omfang publisering av vitenskapelige arbeider direkte kan knyttes til 
gruppens arbeid er ikke lett å avgjøre, men det eksisterer fem antologier som er publiserte som 
resultat av samarbeidet innenfor eller mellom RIKS-prosjektet og andre prosjekter eller 
institusjoner. Ytterligere finns det noen publikasjoner som har tilknytning til gruppens prosjekter 
og satsningen på diskrimineringsretten. 
 
Forholdet til vertsinstituttet fungerer bra. Derimot kritiseres fakultetet for at det har overlatt til 
forskergruppen selv å skaffe midler til postdoktor-stipend og til doktorander, noe som fører til 
stor arbeidsbelastning hos seniorforskerne.  
 
Fordeler med forskergruppen har vært mer vitenskapelige diskusjoner mellom ulike institutt og 
fagmiljøer. Gruppen har brakt sammen folk som ikke ellers ville ha samarbeidet, og har dermed 
styrket forskningssamarbeidet på tvers. Det har kommet opp sampublikasjoner som kanskje ikke 
ville ha kommet til stand uten forskergruppen. Dessuten har opprettelsen av forskergrupper gitt 
samarbeid med eksterne aktører en bred institusjonell forankring. Mens slikt samarbeid tidligere 
foregikk mellom seniorforskere på individnivå eller mellom mindre miljøer, har det nå blitt 
bredere deltakelse med sikte på å innlemme stipendiater og postdoktor-stipendiater.    
 
Forskergruppen fungerer fint, og de forskjellige hovedtemaer som det blir arbeidet med i gruppen 
har ikke ført til noen egentlig ”oppdeling” i undergrupper. Negativt er derimot at det går så mye 
tid med til ledelse av gruppen.  
 
6.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen RIKS  
 
       a)     Styrket kvalitet og økning av forskningen innenfor dette området på fakultetet og i 
norske, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer? Den tematiske definisjonen og 
avgrensningen? 
 
Inntrykket er at forskergruppen har ført til økt aktivitet når det gjelder den tverrfaglige og 
interdisiplinære forskningen og konferanser og seminarer innenfor gruppens tematikk. 
 
       b)     Har forskergruppen styrket samarbeidet mellom ulike miljøer ved fakultetet? 
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Forskergruppen har uten tvil hatt betydning for det økte samarbeidet mellom institutt og sentrer 
ved fakultetet. Dessuten har den hatt betydning for et aktivt samarbeid mellom ulike disipliner på 
universitetsnivå.  
 
       c)     Har forskergruppen skapt attraktive og fruktbare miljø for rekrutter og seniorforskere? 
 
Forskergruppen har uten tvil skapt et fruktbart og velfungerende miljø for å rekruttere både 
stipendiater og eldre forskere. 
 
       d)      Betydning for mer systematisk forskningsledelse? 
 
Det synes å eksistere en spenning i lederrollen mellom på den ene siden gruppens eller 
prosjektenes felles retning med prosjektsøknader, seminarer og publikasjoner og på den andre 
siden den enkelte forskerens frihet.  
 
       e)      Forskernettverk 
 
Forskergruppen har et bredt internasjonalt nettverk for samarbeid med nordiske, europeiske og 
uteneuropeiske forskermiljøer, noe som dels er en følge av forskergruppens aktiviteter, dels er en 
følge av lederens og andre seniorforskeres internasjonale forskerprofil og forskningsinteresser.  
 
       f)      Publiseringsfrekvens? Publiseringskanaler? 
 
Hvorvidt deltagelsen i forskergruppen direkte har påvirket publiseringsfrekvensen eller 
publiseringskanalene kan vi vanskelig ha noen velbegrunnet oppfatning om. Det har utkommet 
fem sampublikasjoner innenfor rammen for forskergruppens prosjekt.  
 
       g)     Formidling? Profilering? 
 
Flere av gruppens medlemmer har en svært utadrettet profil og det er eksterne deltakere på 
gruppens seminarer og konferanser. Formidling og spredning av gruppens forskningsresultater 
synes å være god. 
 
       h)     Ekstern finansiering? 
 
Forskergruppen har vært svært framgangsrik med å få ekstern finansiering. En kan anta at 
forskergruppens eksistens har bedret finansieringsmulighetene.  Det er likevel umulig å vurdere 
om og i hvilken grad dette er et resultat av forskergruppens eksistens eller om det følger av at 
gruppens forskningsområde sammenfaller med Universitetet i Oslos strategiske satsningsområde. 
Dessuten har gruppens leder også tidligere vært svært aktiv og framgangsrik når det gjelder å 
skaffe finansiering av forskingsprosjekt. 
 
       i)      Rimelige rammevilkår for forskergruppen? 
 
Instituttet sin rolle er viktig i det administrative arbeidet. Derimot blir det uklart hvordan 
forholdet mellom forskergruppen og fakultetet fungerer, særlig når det gjelder rekruttering av 
doktorander og andre forskere med ekstern finansiering. Lederens forskningsprofil, egne nettverk 



 21

og arbeidssatsning spiller en svært stor rolle når det gjelder forskergruppens aktiviteter og 
fremgang. 
 
 
7 Forskergruppen Konstitusjonelle studier 
 
7.1 Hovedtrekkene i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen for Institutt 
for offentlig rett, spørsmålsformular med svar fra fakultetets forskere, årsmeldinger, 
rapporten fra Forskningsrådet og intervju. 
 
Forskergruppen er opprettet ved dekanbeslutning av 7.2.2006, altså litt senere enn de fleste av 
gruppene. 
 
Gruppens arbeidsfelt er en rekke kjernespørsmål i den konstitusjonelle retten, så som forholdet 
mellom rett og demokrati, rettsregelhierarki, rettslige og politiske institutt, rettslig og annen 
kontroll med forvaltningen, samt rettigheter, politisk og rettslig ansvar.  Hovedvekten innenfor 
disse er naturligvis på problemstillinger av forfatningsmessig karakter.  I tiden framover er 
hovedfokus lagt på jubileet i 2014. 
 
Gruppen består av ca. 30 medlemmer med svært ulikt aktivitetsnivå.  I gruppen inngår også 
forskere fra andre fakulteter.  Det er en overvekt av seniorforskere, men også 6 stipendiater og en 
vit.ass. Instituttlederen har generelt fremhevet forskningsgruppenes betydning for stipendiatene, 
og dette understøttes av stipendiatenes svar på spørreskjemaene. Gruppens leder er Eivind Smith. 
Gruppen har Institutt for offentlig rett som vertsinstitutt. 
 
Gruppens arbeid har ført til en styrking av en del forskningsprosjekter.  Gruppens virksomhet til 
nå har dessuten ikke minst bestått i å arrangere en rekke seminarer og konferanser, hvorav en del 
har vært internasjonale.  Det arbeides med en verdenskonferanse.  Dessuten er det faste 
lunsjseminar på fakultetet. Det er en fast kjerne på omkring 12 av de 30, som deltar. 
 
Gruppens medlemmer er generelt produktive. I egenrapportene fremheves en rekke rapporter som 
viser en særlig sterk tilknytning til forskergruppen som sådan.  Det samme har instituttlederen 
fremhevet om forskningsgruppene som helhet. 
 
Det er en del aktive nettverk, herunder ikke minst gode kontakter med franske universiteter. 
 
Det eksisterer et tverrfakultært prosjekt med NFR-finansiering.  I selvevalueringen fremheves at 
hverken seniorforskere eller yngre forskere har plass til andre eller flere prosjekter enn de 
nåværende, samt det store arbeid, som kreves ved utformingen av finansieringssøknader m.m. 
 
Forholdet til vertsinstituttet synes velfungerende, selv om forskningsgruppelederen gjerne så at 
visse funksjoner ble lagt ut til gruppen gjennom tildeling av en vit.ass. og en større 
basisbevilgning. 
 
Egenevalueringen fremhever at gruppens virksomhet har gitt langt større muligheter for diskusjon 
om faglige spørsmål.  Den har skapt grunnlag for utenomfakultære og internasjonale kontakter og 
nettverk.  Lederen peker på, at gruppen har stimulert til miljøbygning og vekst.  Det har kommet 
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inspirasjon utenfra til den forskningen som skjer innenfor kjerneområdet.  Det pekes også på at 
arbeidet i gruppen har hatt stor betydning for videreutviklingen av undervisningen i faget.  Det 
pekes også på at det er en risiko for at personer som ikke inngår i gruppene, blir isolert. 
 
7.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen Konstitusjonelle studier 
 
Den tematiske avgrensning av gruppen er velbegrunnet og klar. Gruppen fungerer godt. Gruppen 
har hatt en vesentlig betydning for forskningens kvalitet og kvantitet.  Det er sannsynlig, at noen 
av de store prosjektene, som verdenskonferansen og Jubileum 2010, ikke ville ha vært mulige å 
gjennomføre uten samarbeid av denne eller liknende karakter. 
 
Gruppen har styrket samarbeidet mellom forskjellige miljøer innenfor og utenfor fakultetet. Det 
er skapt et bedre miljø, ikke minst for rekrutter og stipendiater. Gruppen synes å ha skapt 
mulighet for fellesprosjekter.  Det er vanskelig å tenke seg andre modeller, som ville gi bedre 
muligheter for å initiere og utvikle spennende (felles)prosjekter. 
 
De eksterne nettverkene synes gode. 
 
Det er en god frekvens og kvalitet i forskningspublikasjonene og en må anta at dette er et resultat 
av gruppens arbeid. 
 
Formidlingen og profileringens synes helt i orden.  Det kan fremheves at det er arrangert 
offentlige møter om sentrale spørsmål. 
 
Gruppen har faktisk oppnådd ekstern finansiering.  Gruppen synes ikke å ha et helt avklart syn 
rundt spørsmålet om eksterne prosjekter.  På den ene side fremheves muligheten for flere 
prosjekter hvis det fantes en bedre administrativ støtte.  På den andre side sies det at det ikke ville 
være praktiske muligheter for å gjennomføre nye store prosjekter. 
 
Man burde antagelig overveie å gi gruppelederen større grad av avlastning for andre plikter. 
 
Gruppen bør opprettholdes. 
 
 
8 Forskergruppen Samfunnskontroll og rettsikkerhet 
 
8.1 Hovedtrekkene i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen for Institutt 
for offentlig rett, spørsmålsformular med svar fra fakultetets forskere, årsmeldinger, 
rapporten fra Forskningsrådet og intervju. 
 
Forskergruppen ble opprettet ved dekanbeslutning av 7.2.2006, altså litt senere enn de fleste av 
de øvrige. Gruppens arbeidsfelt er de nye utfordringer som samfunns- og rettsutviklingen har 
skapt for strafferetten og straffeprosessretten.  Der tenkes her på nykriminalisering og nye 
etterforskningsmetoder; internasjonaliseringen, herunder nye rettskilder; den økte bruken av 
administrative sanksjoner og oppløsningen av den skarpe grensen mellom offentlig rett og 
privatrett. 
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Tematisk fremheves: Nye former for kriminalitet f. eks. økonomisk kriminalitet, terrorisme og 
internettkriminalitet og myndighetenes kontrollvirksomhet og rettstatsprinsipper. 
 
Gruppen består av godt 30 medlemmer, herunder 9 stipendiater og 6 eksterne.  Halvdelen er 
passive medlemmer, mens ca. 10 er særlig aktive.  De midlertidige ansatte er mer engasjerte i 
gruppens arbeid enn de fastansatte.  Det påpekes at det er en risiko for at seniorforskere vil melde 
seg ut hvis deltagelsen gjøres mer forpliktende.  
 
Gruppens leder er Heidi Mork Lomell. Inntil 2009 var det Ragnhild Hennåm. Gruppen har 
Institutt for offentlig rett som vertsinstitutt. Gruppen har initiert to større forskningsprosjekter og 
gjennomført en rekke seminar m.m., herunder løpende lunsjseminar.  Gruppen har forbedret og 
styrket kontakten mellom den juridisk-dogmatiske og den samfunnsvitenskapelige delen av 
fakultetet. 
 
Der er oppnådd eksterne midler til "Justice in the risk society" fra NFR og EU-støtte til 
”Crimmigration control: crime control in the borderlands of Europe". Det publiseres mye og 
bredt – bøker, artikler og debattindlegg i norske og engelskspråklige tidsskrifter m.m. 
 
Der er et godt og stort internasjonalt nettverk.  
 
8.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet 
 
Gruppens område er tematisk svært stort og ganske heterogent.  Det ville kunne være en fordel 
med en viss innsnevring av fokus. 
 
Gruppen fungerer godt og har oppnådd gode resultater. Det er noe usikkert, hvor mye de 
oppnådde resultater skyldes etableringen av forskergruppen. 
 
Forskergruppen synes klart å ha styrket samarbeidet mellom forskjellige miljøer på fakultetet. 
Det synes i særlig grad å være skapt en positiv struktur for stipendiatene, som kommer hurtigere 
inn i miljøet, får tettere kontakt med seniorforskere og skriver bedre publikasjoner. 
 
Det uttales en kritikk av at forskningsgruppene ikke i høyere grad blir dratt inn i fakultetets 
planlegging.  Evalueringsgruppen har stor forståelse for at en ser dette som ønskelig, men den 
mangler tilstrekkelige opplysninger til å kunne dra slutninger om i hvilken grad gruppene trekkes 
inn i dag og hvordan det i tilfelle bør skje mer detaljert. 
 
De eksterne nettverkene er svært gode. 
 
Publiseringsfrekvensen er tilfredsstillende, -kvalitet og -struktur (kanaler) og formidlingen og 
profileringen fungerer godt.  
 
Det er gode resultater med hensyn til ekstern finansiering. 
 
Konklusjonen er at gruppen bør bevares, men det synes å være grunn til å overveie en 
begrensning av den heterogene emnekretsen. 
 



 24

 
9 Forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring 
 
9.1 Hovedtrekkene i gruppens egenrapportering, egenrapportering fra lederen for Institutt 
for offentlig rett, spørsmålsformular med svar fra fakultetets forskere og årsmeldinger, 
rapporten fra forskningsrådet og intervju. 
 
Forskergruppen ble opprettet den 1.1.2008 og har således eksistert i bare to og et halvt år. 
Gruppen har Institutt for offentlig rett som sitt vertsinstitutt. Dag Michalsen har vært leder for 
gruppen.  Det fremste målet for gruppen har vært å styrke den rettshistoriske forskningen ved 
fakultetet. Forskergruppens fokus har vært på fire delområder: det forfatnings- og 
folkerettshistoriske prosjekt (1814-2014), norsk ressursrettshistorie, nyere europeisk og norsk 
rettsvitenskapshistorie og på metodiske temaer. 
 
Forskergruppen er liten. Antallet fast ansatte er fire (alle professorer). Av disse er to knyttet til 
Institutt for offentlig rett, en til Institutt for privatrett og en til Senter for Europarett. Ytterligere 
inngår en postdoktor og tre stipendiater i forskergruppen. Dessuten har gruppen seks eksterne 
medlemmer.  Bare lederen og en professor er hundre prosent knyttet til forskergruppen, og det 
finnes ingen fulltidsansatte rettshistorikere som stipendiater i gruppen. 
 
Gruppen holder lunsjseminarer på fredager 1-3 ganger i måneden. Dessuten har en satset på 
seminarieserien ”forskergruppen møter stipendiater”, som har vært åpen for alle stipendiater ved 
fakultetet som er interesserte i rettshistoriske spørsmål. Dessuten har gruppen arrangert flere 
nasjonale og internasjonale forskerseminar og gjesteforelesninger. 
 
Et av de viktigste målene for gruppen har vært å skaffe ekstern finansiering til forskning med 
tilknytning til den historiske dimensjonen av retten. Gruppen har fått ekstern finansiering for 
prosjektet Norges Bank 1816-2016. Dessuten har gruppen arbeidet med et større internasjonalt 
folkerettshistorisk prosjekt og fått forskergruppestatus for 2012-2013 ved Senter for høyere 
studier (CAS) ved Det Norske Vitenskapsakademi. Dette innebærer tilgang til senterets lokaler 
og ressurser og ekstra midler til gruppens virksomhet.  Gruppen har et omfattende internasjonalt 
nettverk med kontakter til nordiske og europeiske forskningsmiljøer. 
 
Til forskjell fra det som gjelder for de andre forskergruppene, er det her ikke vanskelig å avgjøre 
i hvilket omfang publisering av vitenskapelige arbeider direkte kan knyttes til gruppens arbeid. 
Gruppen har to egne publikasjonsserier: Rettshistoriske studier og Oslo Studies in Legal History. 
Gruppens medlemmer har også publisert arbeider i andre fora.  
 
Forholdet til vertsinstituttet fungerer uten problem.  
 
Av vårt underlag framgår at en synes at fordelen med forskergruppen er at den har synliggjort 
den historiske dimensjonen av rettsutviklingen hos forskere ved fakultetet. Den har bidratt til at 
bygge broer til andre emner og mellom instituttene på fakultetet.  
 
Videre synes en at samarbeidet med andre forskningsenheter både i Norge og internasjonalt har 
økt. Dessuten har det blitt mye lettere å søke og å få ekstern finansiering.  Det har vært viktig å 
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kunne søke om penger i gruppens navn og å kunne vise at det eksisterer en forskningsenhet med 
en egen identitet og spesielle kvalifikasjoner. 
 
9.2 Sammenfattende vurdering av forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring  
 

a)      Styrket kvalitet og økning av forskningen innenfor dette området på fakultetet og i 
norske, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer? Den tematiske definisjonen og 
avgrensningen? 

 
Inntrykket er at forskergruppen har ført til en økt forskningsaktivitet i rettshistorie. Dessuten har 
vitenskapelige diskusjoner mellom ulike emner og disipliner om rettsutviklingens historiske 
dimensjon økt.  Forskergruppens leder var svært positiv til de aktiviteter og muligheter for 
tversgående forskningssamarbeid som forskergruppen skaper. En kan anta at dette sammen med 
intensivt internasjonalt samarbeid, medfører økt kvalitet og kvantitet i forskningen. 
 

b)      Har forskergruppen styrket samarbeidet mellom ulike miljøer ved fakultetet? 
 
Forskergruppen har hatt betydning for det økte samarbeidet mellom forskere fra ulike emner og 
institutt ved fakultetet. 
 

c)      Har forskergruppen skapt attraktive og fruktbar miljø for rekrutter og seniorforskere? 
 
Forskergruppen er ny og har ganske få medlemmer. Den har ennå ikke kunnet rekruttere nye 
seniorforskere eller skaffe finansiering for å rekruttere doktorander. 
 

d)      Betydning for mer systematisk forskningsledelse? 
 
Lederen fremhevet at det var morsomt og stimulerende å være leder for denne forskergruppen. 
Ettersom forskergruppelederen er professor i rettshistorie og alle hans medarbeidere hører til 
gruppen, er det vanskelig å skille mellom hans rolle som leder for emnet og hans rolle som leder 
for forskergruppen.  
 

e)      Forskernettverk? 
 
Forskergruppen har et godt internasjonalt nettverk og gode kontakter med forskere fra andre 
disipliner.  
 
          f)      Publiseringsfrekvens? Publiseringskanaler? 
 
Hvorvidt deltagelsen i forskergruppen direkte har påvirket publiseringsfrekvensen har vi 
vanskelig for å ha noen velbegrunnet oppfatning om.  
 
          g)     Formidling? Profilering? 
 
Formidling og spredning av gruppens aktiviteter og forskningsresultater synes å være 
tilfredsstillende 
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h)      Ekstern finansiering? 
 
Forskergruppelederen mente klart at det ikke ville vært mulig å oppnå den eksterne 
finansieringen til forskningsprosjektene som gruppen har skaffet, uten forskergruppestatus.  
 
 
10 Alminnelige synspunkter 
 
Har forskergruppene fungert som de skulle? 
 
Dette spørsmålet kan ikke besvares uten at en gjør klart for seg hva som var tanken med 
forskergruppene. I følge retningslinjene for forskergruppene skulle de: 
 

- styrke forskningssamarbeidet ved fakultetet 
- legge til rette for mer systematisk forskningsledelse 
- skape attraktive og fruktbare fagmiljø for nyrekrutterte forskere og seniorforskere 
- skape plattformer for eksternfinansiert forskning og for eksternt forskningssamarbeid 

 
Det gjør seg for oss ikke gjeldende noen tvil om at om opprettelse av forskergrupper både har økt 
forskningsintensiteten og styrket forskningssamarbeidet innenfor fakultetet. Grensene mellom 
instituttene har på en positiv måte blitt betydelig oppmyket gjennom tilkomsten av tversgående 
forskergrupper. 
 
I forhold til spørsmålet om tilrettelegging for systematisk forskningsledelse, kan påpekes at dette 
ikke har skjedd i form av påvirkning fra universitetets eller fakultetets ledelse. Selve 
ledelsesarbeidet for forskergruppene har derimot lagt til rette for at det nå finnes rammer og 
struktur for forskergruppene. Ledelsesoppgavene går også ut på å få alle til å fungere sammen. 
Alle som vi intervjuet har fremhevet lederens betydning. Det er viktig at fakultetet identifiserer 
”ildsjelene” og støtter dem, men samtidig kan fakultetet ikke bare forlite seg på dem. Det er 
viktig at fakultetet ser til at gruppen fungerer og overlever når det skjer endringer i ledelsen av 
gruppene. Dynamikken i gruppen er viktig og fakultetet bør se til at systemet med forskergrupper 
ikke byråkratiseres. Ikke alle forskergruppene har noen tydelig leder, men snarere en leder som er 
prosjektleder (se gruppen CeRMIT)), noe som er et tegn på at gruppen ikke virkelig henger 
sammen som en forskergruppe. 
 
Har opprettelsen av forskergrupper ført til at det er skapt attraktive miljøer? 
 
På dette spørsmålet vil vi svare et ubetinget ja. Dette er særskilt fremhevet og må sees som svært 
positivt for stipendiatene, som alle tidlig bør inviteres til og tilbys mulighet om å få delta i 
forskergrupper.  
 
Av svarene på spørsmålsformularet framgår at forskere som deltar i forskergrupper overveiende 
ser positivt for ikke å si svært positivt på forskergruppene. Det brukes ord som ”vitalisering”, 
”stort utbytte”, ”mer relevant forskning”, ”nyttige tilbakemeldinger ” på egen forskning, ”bredere 
perspektiv i eget forskningsarbeid” etc., men det skal også sies at det i dette materialet finnes 
flere kommentarer som antyder at ikke alle kjenner seg delaktige. En svarer f eks ”ikke medlem”, 
”ikke mye utbytte så langt” og ”ikke aktuelt” på de ulike spørsmålene. Det er viktig at det ikke 
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blir noe press på forskerne slik at de kjenner seg tvunget til å gå inn i en forskergruppe. Av 
forskergruppenes struktur og formål følger at det både reelt og formelt bør være mulig og helt 
akseptabelt å stå utenfor.  
 
Eksternfinansiering og eksternt forskningssamarbeid? 
 
I begge disse henseender har forskergruppene hatt positive virkninger. Imidlertid kan ikke 
fremgangen måles bare gjennom volumet på den eksterne forskningsfinansieringen, ettersom 
tilgangen på slik varierer for ulike grupper. Det er likevel viktig at forskergruppene har 
oppmerksomhet og ambisjon i retning av ekstern finansiering, ikke minst for også å forsøke å 
påvirka hvordan den eksterne forskningsfinansieringen utformes. 
 
Det eksterne forskningssamarbeidet har blitt styrket, i alle fall i flere av gruppene. Tilhørighet til 
forskergruppen åpner nye muligheter til internasjonalt samarbeid. 
 
Vi vil avslutningsvis forsøke å besvare følgende generelle spørsmål:  
 
Er systemet med forskergrupper bra? Kan det forbedres? Skal forskergruppene videreføres? 
 
Forskergruppemodellen har vært en klar suksess. Det har gjennom den blitt oppnådd at den ellers 
på mange måte rigide strukturen på fakultetet (fakultet, institutter og faggrupper) har blitt 
oppmyket.  Dette synes at ha hatt en merkbar positiv virkning, ikke minst gjennom en bredere 
orientert forskning, en større åpenhet for problemstillinger og metoder, en større bredde nasjonalt 
og internasjonalt, samt en bedre integrasjon av doktorander i det allmenne miljø. Selv om det er 
særdeles vanskelig å kvantifisere, nærer vi ingen tvil om at dette har økt kvaliteten på fakultetets 
forskning så vel på doktorand- som på seniorforskernivå. 
 
Når dette er sagt vil vi framføre følgende: En forskergruppe må selv definere sin rolle og i det 
ligger bl.a. at den må trekke opp rammene for gruppens oppgaver. En må ta stilling til om en vil 
være en gruppe som driver et felles forskningsprosjekt, der en arbeider innenfor samme område 
og – selv om en ikke sampubliserer alt – utveksler bidrag og har innflytelse på hverandres 
forskning, om en vil være et diskusjonsforum for metodediskusjon m.m., eller om en mer vil ha 
karakteren av et nettverk for informasjonsutveksling. Vi ser det som en god modell, som en av 
gruppene gjorde rede for, at en har en mer fast indre aktiv gruppe, som er den egentlige 
forskergruppen, og så at en har en ”mailing list” av interesserte. Det bør være ”fri bevegelighet” 
mellom disse nivåene. 
 
I følge fakultetet skal en forskergruppe gå på tvers av instituttgrensene ved at den omfatter 
deltakere fra flere institutter, men ligge innenfor fakultetet. Vi mener at vi kan se de 
bakenforliggende grunnene til dette, men mener at det burde finnes rom for grupper som er 
tverrdisiplinære innenfor et institutt eller som er tverrfakultære, og at det også bør være rom for å 
ta med deltakere med hjemstavn utenfor Universitetet i Oslo. 
 
Det er riktig og viktig at forskergruppene ikke tildeles administrative funksjoner, f eks 
personalansvar og regnskapsansvar. Forskergruppene har likevel et visst administrativt ansvar for 
sitt eget arbeid (seminarer, gjesteforelesere, søknader om forskningsfinansiering m.m.). 
Fakultetet bør sørge for å kompensere for dette administrative arbeidet. Forskergruppene får i dag 
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25 000 kr, noe som må anses som alt for lite. Lederen får ikke noen avlastning av sine øvrige 
arbeidsoppgaver. En viss avlastning mener vi vil være på sin plass.  
 
En stor fordel med forskergruppene er at de har brutt opp den tidligere noe rigide grensen mellom 
instituttene. Relasjonen til vertsinstituttene fungerer bra. For fakultetet har 
forskergruppestrukturen ført til at det er innført en ny organisasjonsstruktur og vi er ikke 
overbeviste om at fakultetet har utnyttet alle de muligheter som dette innebærer. 
Forskergruppelederne så for eksempel gjerne at de blir mer involverte i fakultetets 
beslutningsprosess i spørsmål som gjelder forskningen, f eks vedrørende rekrutterings- og 
strategiprosesser. Det eksisterer nå en ny utfordring mellom de klassiske ”kjerneområdene” og de 
”nye” problemområder som forskergruppene har kommet til å fokusere på. Rettsvitenskapen må 
forholde seg til de samfunnsproblemer som ikke direkte dekkes av emnene i grunnutdanningen. 
Samtidig trengs en grunnleggende teoretisk og dogmatisk kunnskap for den juridiske 
kompetansen. I dette ligger en utfordring for fakultetet. Forskergrupper kan være et virkemiddel 
for å medvirke til å løse dette problemet. Panelet har ikke mandat til og ikke tilstrekkelig 
grunnlag for å uttale seg om hvorvidt opprettelsen av forskergrupper har eller bør ha noen 
innvirkning på den øvrige struktur på fakultetet. Vi har derfor heller ingen mulighet for å vurdere 
om det ville være hensiktsmessig å fjerne den klassiske instituttstrukturen, slik det f eks har 
skjedd i Bergen og København.  
 
Kommunikasjonen fra og innenfor forskergruppene på internett burde skje gjennom en felles 
modell og så vel på norsk som på engelsk.   
 
Når det gjelder spørsmålet om de eksisterende forskergruppene skal videreføres blir det 
avgjørende hvordan dette i så fall gjøres. Det var en lang forberedelsesprosess, som omfattet 
vidtgående beslutninger, som krevdes for å skape de nåværende forskergruppene. Vårt allmenne 
inntrykk er at denne prosessen ble håndtert på en god måte av fakultetet. Prosessen ble 
kjennetegnet av frivillighet, men det var fakultetet som styrte prosessen. Fraværet av for mye 
”top down” styring har av forskerne blitt opplevd som positivt og har sikkert medvirket til den 
store oppslutning av systemet med forskergrupper som vi møtt. Flere av gruppene har hatt en 
spire i allerede igangværende samarbeid og en kan si at gruppene i en viss grad har vært 
”selvdannende”. Hvorvidt denne prosessen kan gjentas i en nær framtid med nye konstellasjoner 
av forskere er usikkert. Det er med den nåværende forskergruppestrukturen ikke så store 
forutsetninger for at spontane nye grupperinger, som kan danne spirer til nye forskergrupper 
oppstår. Fornyelse skjer kanskje derfor best gjennom en slags ”knoppskytningsprosess” og det 
kan kanskje være grunn til å også gi rom for mer kontakt og felles aktiviteter forskergruppene 
mellom. Det er ellers en risiko for at det som framstår som innovativt og nyskapende i dag etter 
noen år stivner i formene. Med andre ord bør fakultetet, samtidig som de nåværende 
forskergruppene i de fleste tilfelle bør få fortsatt støtte, arbeide for å gjøre det mulig for nye 
spirer til forskergrupper å oppstå.  De positive elementer i den nåværende strukturen vil neppe 
alle kunne overleve en formalisering, som alt for lett vil bli til en byråkratisering. Vi ser 
hovedårsaken til suksessen for forskningsgruppene i det engasjement som en rekke ildsjeler har 
vist og viser.  All erfaring viser at det er vanskelig å bevare et slikt engasjement i faste, 
langvarige strukturer.  Det avgjørende blir således om en er i stand til å skape et miljø hvor nye 
grupper hele tiden oppstår og utvikles. 
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Vi vil ikke anbefale en generell videreføring av alle gruppene. Det er noen som allerede i praksis 
fungerer som to grupper, noen andre vil foreta en ”knoppskytning” av en undergruppe. Av våre 
uttalelser i tilslutning til de enkelte forskergrupper ovenfor framgår, i den grad vi har noen klar 
oppfatning, hvordan vi ser på videreføring av de respektive grupper.  
 
Det finns ikke noen ideell størrelse som vil passe for alle forskergrupper. Spørsmålet om hvor 
stor en gruppe skal eller kan være, må bedømmes ut i fra gruppens formål og øvrige 
forutsetninger som foreligger for å kunne fungere som en gruppe. Når gruppen blir stor bør en 
overveie om det er tjenlig å gi deltakerne ulike roller, der noen utgjør ”kjernen” i 
forskningsarbeidet, andre ligger tett inntil denne kjernen, mens atter andre mer har en ”satellit-
rolle”, som består i at en er med på postlisten og at en av og til kommer på seminarer, etc. 
Avhengig av det vi ovenfor sagt om hvordan gruppene vil definere sin rolle, bør fakultetet 
overveie ulike løsninger for fremtiden. Om en skal arbeide med et system med forskergrupper bør 
de kontinuerlig vurderes ut i fra oppstilte mål. I et velfungerende system med forskergrupper bør 
hele tiden finnes rom for at nye grupper kan oppstå og eksisterende grupper kan legges ned.  
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