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Sakskart til møte 4/2011 i Fakultetsstyret 
 

Torsdag 27. oktober, kl 12-15, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA 
 

Vedtakssaker 

 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 8. juni 

Vedlegg: 

1. Foreløpig protokoll fra møtet 8. juni 

Vedtaksforslag: 

Protokollen fra møtet 8. jjuni godkjennes. 

 

Sak 2 Regnskap 31.8.2011 og prognose 31.12.12011 

Ref.nr. arkiv 2011/13121 

Vedlegg: 

1. Regnskapsrapport basis 
2. Regnskapsrapport EFP 
3. Ledelsesvurdering T2 2011 til UiO 

Vedtaksforslag: 

Styret godkjenner det fremlagte regnskap med prognose for 31.12.2011. Dekanen gis fullmakt til å 

disponere ledige midler til studiekvalitetstiltak for 2012 og 2013. 

 

Sak 3 Årsplan 2012-2014 

Ref.nr. arkiv 2011/13053 

Vedlegg: 

1. Forslag til årsplan for 2012-2014 for Det juridiske fakultet  
2. Årsplan 2012-2014 for Universitetet i Oslo  
3. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet 

Vedtaksforslag: 

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2012-2014 med de endringer som fremkom i møtet. 

Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten.   
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Sak 4 Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016 

Ref.nr. arkiv 2011/12844 

Vedlegg: 

1. Disponeringsskriv for 2012 for Det juridiske fakultet 
2. Langtidsbudsjett 2011 - 2015 for Det juridiske fakultet  
3. Intern fordeling av driftsmidler 2012 mellom enheter  
4. Undervisningsbudsjett 2012 
5. Eksamensbudsjett 2012 

Vedtaksforslag: 

Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2012 og intern fordeling for 2012 med de 

endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer. 

 

Sak 5 Nominering av eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15 

Ref.nr. arkiv 2011/1194 

Vedlegg: 

1. Presentasjon av kandidatene 

2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 1-8 

3. Normalregler for fakulteter, § 2 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15: Jan 

Einar Barbo med Siri Teigum som personlig vara og Ellen Mo med Rolf Einar Fife som personlig vara. 

Forslagene oversendes rektor for oppnevning. 

 

Orienteringssaker 

 

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker 

 

a) Fra undervisningstimer til klokketimer. 

b) Status dekanat- og fakultetsstyrevalg. 

c) Instituttstrukturen ved Det juridiske fakultet. 

d) HMS-rapport – brannalarmer i Domus Nova. 

e) Status Nasjonal institusjon. 
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Sak 7 Muntlige orienteringssaker 

 

a) Status ny studieordning. 

b) Arealer. 

c) Plan for styremøtet 8. desember. 

d) 1841-jubileet. 

  

Sak 8 Tilsettingssaker 

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. juni at: 

a) Michael Reiertsen, Sevda Clark, Caroline Stordrange og Katarina Shaw tilbys stilling som 
stipendiat innenfor fagområde rettsvitenskap. Dersom noen takker nei, går tilbudet videre til 
neste innstilte. 

b) Benedicte Moltumyr Høgberg og Morten Kjelland tilsettes i faste stillinger som 
førstemanuensis SKO1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Hvis en eller 
begge takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Ingunn Ikdahl. 

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 24. juni at: 

a) Arne Johan Dahl tilsettes i stilling som stipendiat innen finansmarkedsregulering ved Institutt 
for privatrett. 

b) Tommy Tranvik tilsettes som forsker tilknyttet prosjektet "Flåtestyring og kontroll med 
ansatte utenfor fast arbeidssted" ved Senter for rettsinformatikk, for en periode på to år 
uten undervisningsplikt. 

c) Thom Kåre Granli tilsettes som ekstrernfinansiert forsker ved Senter for rettinformatikk, for 
en periode på to år uten undervisningsplikt. 

d) Dekanen gis fullmakt til å vedta tilsettingen av Nino Tsereteli i stipendiatstilling ved Senter for 
menneskerettigheter etter at merknadsfristen er utløpt 1. juli. Hvis han takker nei går 
tilbudet videre til neste innstilte. 

e) Beate Sjåfjell gis opprykk til professor innen fagområdet rettsvitenskap med virkning fra 15. 
september 2010. 

f) Annick Prieur forlenges som professor II ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, i 
perioden 01.10.2011 - 30.09.2016 

 

Sak 9 Eventuelt 

 

 

 Det juridiske  fakultet 20. oktober 2011 

 

Benedicte Rustad   Eirik Haakstad 
fakultetsdirektør   seksjonssleder 
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Protokoll fra møte 3/2011 i fakultetsstyret 

Onsdag 8. juni, kl 1215-1500, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA 

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Tone Sverdrup, Frederik Zimmer, Liv Finstad, Bente 

Lindberg Kraabøl, Bjørg Ven, Ada Molne Kjøllesdal, Espen Kheradmandi og Liv Inger Gabrielsen. 

Forfall: Hans Henrik Klouman. 

Observatører: Inger-Johanne Sand og Irina Fodchenko. 

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Randi Rørlien (sak 1-2), jenny Graver (sak 1-2), Maren 

Magnus Voll (sak 1-3), Christine Skogrand Havgar (sak 1-3), Mari Theodorsen (sak 5), Lars Botten (sak 

8), Trond Skjeie (sak 8), Ken Erling Jensen (sak 8) og Eirik Haakstad (referent) 

 

Vedtakssaker 

 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.4.2011 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 14.4.2011 godkjennes 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 2 Organiseringen av forskningen på fakultetet 
Arkivsaksnr. 2011/7004 

Vedtaksforslag: 

1. Det foreslås at fakultetet fortsatt bør bruke forskergrupper som en sentral del av sin 

forskningsorganisering og –utvikling. Formålet skal være å styrke forskningssamarbeidet ved 

fakultetet, forskningens kvalitet, relevans og å bidra til en faglig utvikling av fakultetets forskning og 

nytenkning på områder som fakultetet ønsker en forskningsinnsats på.  

Det foreslås at et fagmiljø kan søke fakultetet om opprettelse av en forskergruppe for fem år av 

gangen. En søknad må inneholde et tema og en plan for arbeidet samt liste over deltakere og 

angivelse av forskergruppens leder. Det må være med minst 3 - 4 fast vitenskapelig ansatte og i 

tillegg postdoktorer og stipendiater. Gruppene må være tilstrekkelig store til at det skapes et 

forskningsmiljø. Ved oppnevning av forskningsgruppene skal det legges vekt på at de kan bidra til 

bedre forskningssamarbeid på fakultetet. Det skal sannsynliggjøres at de som søker kan danne et 

attraktivt og fruktbart fagmiljø for både rekrutter og seniorforskere, at det kan utøves en systematisk 

forskningsledelse, og at det kan dannes en plattform for å søke om ekstern finansiert forskning.  
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Forskere kan også danne faggrupper for å skape et bedre samarbeid om forskningen og et bedre 

forskningsmiljø. Faggrupper kan dannes på instituttene, men også med deltakelse fra ulike institutt, 

og uten søknad til fakultetet.  

2. Det skal legges større vekt på samarbeid mellom forsker- og faggruppene gjennom felles interne 

og eksterne arrangementer slik at gruppenes tema ikke bidrar til nye hindre for faglig utvikling.  

3. Forskergrupper som er godkjente, bør få driftsmidler på samme nivå som i dag.  

4. Det oppfordres til at så mange som mulig av de vitenskapelig ansatte deltar i forskergrupper. 

Grupper av forskere kan også danne faggrupper på avgrensete faglige områder og med mer 

avgrensete planer.  

5. Ordningen med stimuleringsmidler til mindre arrangementer og publikasjonsprosjekter 

videreføres. 

6. Det foreslås innført egne stimuleringsordninger til støtte for utvikling av tettere 

forskningssamarbeid i felles prosjekter med sikte på å oppnå ekstern finansiering. Ved vurderingen 

av søknadene om støtte til slike oppstartsmidler skal det legges vekt på at gruppen har et 

forskningstema og en plan og en sammensetning som kan bidra til å videreutvikle rettsvitenskapelig 

forskning, være nyskapende, bidra til høyere kvalitet og gjelder et forskningsmessig behov med en 

vesentlig samfunnsmessig relevans. Det skal herunder også legges vekt på om forskningen kan bidra 

til å utvikle de sentrale undervisningsfagene. Det skal legges vekt på tverrfaglighet og samarbeid 

mellom flere forskere og gjerne mellom flere fagmiljø. Det skal legges vekt på at forskningen har en 

internasjonal profil i sitt innhold eller ved internasjonalt samarbeid. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 3 Revidert styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet 
Arkivsaksnr 2011/6995 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidert styrings- og administrasjonsreglement for Det 

juridiske fakultet med de endringer som fremkom i møtet. Reglementet oversendes UiO for endelig 

godkjenning. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 4 Fullmakt til dekanen – forlenget tilsetting av direktør ved SMR 

Vedtak: 

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å forlenge professor Nils A. Butenschøns åremål som direktør 

ved SMR i to år, til og med 2013.  

(Enstemmig vedtatt) 
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Sak 5 Sidegjøremål – lokale presiseringer til UiOs reglement 

Vedtak: 

Dekanen gis fullmakt til å vedta lokale presiseringer til sidegjøremålsreglementet etter drøfting med 

tjenestemannsorganisasjonene. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 6 Oppnevningen av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) 
Arkivsaksnr 2011/1194 

Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved IKRS: 

- Professor Liv Finstad 

- Professor Knut Papendorf 

- Kontorsjef Turid Eikvam 

- Student Robin Drager 

Valgkomiteens funksjonstid er fire år, med unntak av studentrepresentanten som har funksjonstid på 

et år. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 7 Opprettelse av fellesgrad, North Sea Energy Law Programme (NSELP) 

Vedtak: 

Fakultetsstyret anbefaler opprettelse av et erfaringsbasert masterprogram i North Sea Energy Law, 

under forutsetning av at programmet oppfyller alle formelle krav til opprettelse av fellesgrad og 

videre under forutsetning av at programmet vil være fullstendig selvfinansiert gjennom egenbetaling, 

samt at det ikke vil være en belastning for fakultetets øvrige undervisning. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Orienteringssaker 

 

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker 

a) Økonomirapportering 1. tertial. 
b) Plan for budsjett- og årsplanprosess. 



Protokoll 8. juni 2011, fakultetsstyret, Det juridiske fakultet Side 4 

 

c) Økonomien i studieprogrammene. 
d) Handlingsplan for internasjonalisering. 

e) Dekanat- og fakultetsstyrevalget høsten 2011. 

f) Orientering om brev fra fakultetet til NFR  - Utfordringer for rettsvitenskapelig forskning og 

evalueringen av norsk rettsvitenskap.  

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker 

a) Jusstudiet i endring. Marit Halvorsen orienterte om ny studieordning og særlig om det videre 
arbeidet med valgfagene. 

b) Status IHR. Benedicte Rustad orienterte saken som skal presenteres for universitetsstyret 21. 

juni og om allmøte om fase 2 ved fakultetet 23. august. 

c) Status bygg og areal. Hans Petter Graver orienterte om at dette blir en orienteringssak for 

universitetsstyret 21. juni. 

 

Sak 10 Tilsettingssaker 

Innstilllings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12. april at: 

a) Lucas Lixenski tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor i rettsvitenskap for en 

periode på to år ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom 

han takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt, med 

forbehold om at disputas er gjennomført og bestått innen 1. juli 2011.  

b) Reidar Maliks tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor i filosofi/politisk teori for en 

periode på to år ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom 

han takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt, med 

forbehold om at disputas er gjennomført og bestått innen 1. juli 2011.  

 

Sak 11 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

Det juridiske fakultet, 9. juni 2011 

 
Hans Petter Graver   Benedicte Rustad, 
Dekan     Fakultetsdirektør    
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Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Saksnr: 2 

J.nr.: 2011/13121 

Møtenr: 4/2011 

Møtedato: 27.10.2011 

Notatdato: 4.10.2011 

Saksbehandler: Lars Botten  

 

Sakstittel: Regnskap 31.08.2011 og prognose 31.12.2011  

 

Tidligere styrebehandling:  

Fakultetsstyremøtet behandlet 8. juni 2011 regnskap pr 30.04.2011. 
 

Regnskap for 2. tertial 2011 (01.01 til 31.08) 

Regnskapet for andre tertial 2011 legges med dette frem for styret. Saken består av tallrapport 

med tilhørende kommentarer for basisregnskapet, og tilsvarende for fakultetets eksternt 

finansierte prosjekter (EFP). Ledelsesvurderingen utarbeidet for UiO inngår også som del av 

saken. 
 

Hovedpunktene i regnskapet 

Basisregnskapet viser et overskudd på 11,2 millioner kroner for perioden isolert. Fra tidligere 

år har fakultetet med seg et overskudd på 7,1 millioner kroner. Samlet overskudd pr 

31.08.2011 utgjør dermed 18,3 millioner kroner. Hovedgrunnene til det store overskuddet 

ligger i økte offentlige refusjoner (4,8 millioner mer enn budsjettert), positive 

prosjektavslutninger (1,3 millioner), lavere egenandeler til prosjektene enn antatt (1,9 

millioner), underforbruk på kurs/konferanser/reiser (1,6 millioner) samt et generelt etterslep i 

ansettelser. Samlet sett vurderes fakultetets basisøkonomi som god. 

 

Likviditeten i fakultetets eksternt finansierte prosjekter (EFP) er for tiden meget god, og viser 

et ”overskudd” på 60,9 millioner kroner. Det er imidlertid verdt å merke seg at ”overskuddet” 

i det alt vesentlige utgjør kortsiktig gjeld. Eksempelvis har våre to EU-prosjekter et 

”overskudd” på 9,1 millioner kroner og prosjektet Nordem Sekonderinger et ”overskudd” på 

14,1 millioner.  Dette er penger disse prosjektene skal leve av i fremtiden, og utgjør ikke frie 

midler for instituttene.  

 

Summen av avsluttede  prosjekter i perioden utgjorde et overskudd på 1,3 millioner kroner, og 

er overført basisregnskapet.  

 

Gjennomgangen av fakultetets 141 EFPer viser at ingen prosjekter har reell underskuddsfare 

av betydning. Imidlertid vurderes to utestående fordringer fortsatt som usikre. Samlet risiko i 

de eksternt finansierte prosjektene vurderes som lav. 
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Side 2 av 2 Side 2 

Resultatprognose 31.12.2011 

Den økonomiske utviklingen har vært bedre enn forventet også i 2. tertial. Vi har derfor økt 

prognosen til et overskudd på 10,0 millioner kroner ved årsskiftet. Enkelthentene i prognosen 

er: 

 

 

 

Enhet (”minus” betyr overskudd) Opprinnelig 

budsjett 

Prognose avgitt 

30.04.2011 

Ny prognose 

31.12.2011 

Fakultetsadministrasjonen 2.221 0,0 -3.231 

IKRS -150 -167 0 

IFP -2.064 -2.444 -3.385 

NIFS -639 -902 -1.016 

IOR -122 -521 -86 

SMR -729 -1.506 -2.296 

Det juridiske fakultet -1.483 -5.540 -10.014 
Tall i i hele tusen   Tall i i hele tusen    Tall i i hele tusen 
 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner det fremlagte regnskap med prognose for 31.12.2011. Dekanen gis fullmakt 

til å disponere ledige midler til studiekvalitetstiltak for 2012 og 2013. 

 

 
Vedlegg 

1. Regnskapsrapport basis 

2. Regnskapsrapport EFP 

3. Ledelsesvurdering T2 2011 til UiO 
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ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Tertialsrapport for T2 2011

12 JUR
og underliggende enheter

1/11



12 JUR  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -2 352 -7 072 -7 830 -758 -7 830 -7 065
30-32 Salgsinntekter -4 477 -5 519 -6 784 -1 265 -7 096 -8 096
34 Tilskudd og refusjoner -2 721 -741 -57 683 -236 -1 256
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

3 726 1 955 2 455 500 3 643 3 143

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-3 201 -3 390 0 3 390 0 NA

390 Inntekt fra bevilgninger -128 058 -132 394 -130 032 2 362 -206 936 -206 603
3960 Overheadinntekter -12 274 -15 186 -16 346 -1 160 -25 558 -26 022
3971 UiOs egenandel 6 033 4 732 6 638 1 906 10 278 10 617
3 Øvrige inntekter -81 -353 -565 -211 -847 -847
35 Prosjektavslutning oppdrag -428 -257 0 257 0 NA
Inntekter Totalt -141 481 -151 152 -144 691 6 461 -226 753 -229 066
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 61 574 65 870 66 813 943 106 431 106 979
5051 Overtid 241 300 0 -300 0 NA
511 Variabel lønn 10 422 9 811 14 573 4 762 25 652 25 799
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 33 081 33 874 31 884 -1 991 51 429 51 698
581 Offentlige refusjoner -4 064 -5 065 -259 4 805 -427 -2 827
589 Refusjon frikjøp -4 909 -3 467 -4 792 -1 324 -7 755 -8 719
589 Kostnad frikjøp 19 0 215 215 322 322
589 Refusjon internt fin frikjøp NA -882 0 882 0 NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 929 806 2 -804 3 473
Personalkostnader Totalt 97 292 101 246 108 436 7 189 175 656 173 726
60 Av - og nedskriving 3 201 3 390 0 -3 390 0 NA
63 Kostnader vedr. lokaler 27 824 29 593 29 533 -61 44 288 44 293
65 Driftsmateriell og bøker 478 468 628 161 943 1 226
66 Reparasjon og vedlikehold 294 235 190 -45 283 NA
67 Kjøp av tjenester 1 614 755 973 218 1 460 1 460
68 Kurs, konferanse og trykksaker 2 329 2 468 3 301 833 4 967 5 502
6-9 Øvrige driftskostnader -1 183 347 832 485 1 280 196
70/71 Transport/reise 1 738 1 631 2 391 760 3 586 3 546
7198 Overheadkostnader 0 219 -95 -314 -143 -143
73 Representasjon/markedsføring 532 483 350 -133 525 525
74 Tilskudd/kontingenter 402 401 170 -231 255 255
88 Prosjektavslutning bidrag -1 376 -1 350 0 1 350 0 NA
Driftskostnader Totalt 35 853 38 639 38 273 -366 57 444 56 859

Resultat -10 689 -18 338 -5 813 12 526 -1 484 -5 546

Resultat (isolert) -8 337 -11 267 2 017 13 284 6 346 1 519

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 0% 1% 3% 12%
Personalkostnadsgrad 71% 72% 75% 72%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 7% 6% 7%
Husleie kostnadsgrad 20% 18% 19% 21%

Økonomisk vurdering

2/11
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Institutt for kriminologi og rettssosiologi  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt 605 -481 -300 181 -300 -329
30-32 Salgsinntekter -48 -22 -13 9 -20 -20
34 Tilskudd og refusjoner -235 -95 292 387 288 18
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

18 50 0 -50 0 NA

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 -26 0 26 0 NA

390 Inntekt fra bevilgninger -11 396 -12 872 -11 960 912 -19 034 -19 166
3960 Overheadinntekter -611 -603 -1 172 -569 -1 707 -1 186
3971 UiOs egenandel 814 679 1 093 414 1 523 1 468
3 Øvrige inntekter NA -84 0 84 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag -18 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -11 478 -12 974 -11 761 1 213 -18 951 -18 887
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 6 432 7 695 7 481 -214 11 615 11 615
5051 Overtid NA 1 0 -1 0 NA
511 Variabel lønn 268 98 136 38 204 204
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 3 099 3 414 3 168 -245 4 918 4 918
581 Offentlige refusjoner -392 -141 0 141 0 NA
589 Refusjon frikjøp -896 -210 -242 -32 -363 -582
589 Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA -200 0 200 0 NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 21 53 0 -53 0 NA
Personalkostnader Totalt 8 532 10 710 10 543 -167 16 374 16 155
60 Av - og nedskriving 1 26 0 -26 0 NA
63 Kostnader vedr. lokaler 1 381 1 527 1 418 -109 2 127 2 259
65 Driftsmateriell og bøker 5 10 4 -7 6 9
66 Reparasjon og vedlikehold 1 1 3 2 3 NA
67 Kjøp av tjenester 0 10 0 -10 0 NA
68 Kurs, konferanse og trykksaker 269 213 183 -30 290 290
6-9 Øvrige driftskostnader 10 30 7 -23 8 8
70/71 Transport/reise 208 121 173 52 260 260
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 NA
73 Representasjon/markedsføring 27 8 20 12 30 30
74 Tilskudd/kontingenter 3 37 1 -35 2 2
88 Prosjektavslutning bidrag -840 637 0 -637 0 NA
Driftskostnader Totalt 1 065 2 621 1 810 -811 2 726 2 858

Resultat -1 276 -124 292 416 -151 -203

Resultat (isolert) -1 881 357 592 235 149 126

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 7% -4% 3% 1%
Personalkostnadsgrad 79% 82% 90% 80%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 7% 6% -1% 8%
Husleie kostnadsgrad 13% 11% 11% 11%

Økonomisk vurdering
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Institutt for privatrett  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt 247 -1 594 -1 600 -6 -1 600 -1 600
30-32 Salgsinntekter 2 -12 0 12 0 NA
34 Tilskudd og refusjoner -3 0 -33 -33 -50 -50
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

58 113 0 -113 0 NA

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-7 -22 0 22 0 NA

390 Inntekt fra bevilgninger -29 476 -24 679 -25 312 -633 -40 282 -40 622
3960 Overheadinntekter -916 -1 891 -2 084 -193 -3 202 -3 327
3971 UiOs egenandel 580 1 187 1 161 -26 1 755 2 318
3 Øvrige inntekter -28 -27 -27 1 -40 -40
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 20 0 -20 0 NA
Inntekter Totalt -29 790 -25 311 -26 296 -985 -41 819 -41 721
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 17 229 15 177 16 147 969 25 615 25 615
5051 Overtid 4 3 0 -3 0 NA
511 Variabel lønn 79 114 63 -51 95 95
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 7 904 6 605 6 777 173 10 750 10 750
581 Offentlige refusjoner -647 -1 543 0 1 543 0 NA
589 Refusjon frikjøp -1 151 -1 291 -1 385 -93 -2 077 -2 545
589 Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA -154 0 154 0 NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 9 11 0 -11 0 NA
Personalkostnader Totalt 23 427 18 922 21 603 2 681 34 383 33 915
60 Av - og nedskriving 7 22 0 -22 0 NA
63 Kostnader vedr. lokaler 3 798 4 319 4 011 -308 6 017 6 357
65 Driftsmateriell og bøker 30 18 0 -18 0 NA
66 Reparasjon og vedlikehold 24 13 0 -13 0 NA
67 Kjøp av tjenester 1 3 0 -3 0 NA
68 Kurs, konferanse og trykksaker 270 323 370 47 555 855
6-9 Øvrige driftskostnader -5 60 113 54 170 -480
70/71 Transport/reise 156 158 153 -5 230 230
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 NA
73 Representasjon/markedsføring 19 39 0 -39 0 NA
74 Tilskudd/kontingenter 2 0 0 -0 0 NA
88 Prosjektavslutning bidrag 0 -873 0 873 0 NA
Driftskostnader Totalt 4 301 4 084 4 648 564 6 972 6 962

Resultat -1 815 -3 899 -1 645 2 254 -2 064 -2 444

Resultat (isolert) -2 062 -2 305 -45 2 260 -464 -844

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% -1% 4% 15%
Personalkostnadsgrad 80% 85% 86% 82%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 5% 2% 2% -1%
Husleie kostnadsgrad 15% 13% 12% 19%

Økonomisk vurdering
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Nordisk institutt for sjørett  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -190 -947 -700 247 -700 -700
30-32 Salgsinntekter 0 -14 -111 -97 -166 -166
34 Tilskudd og refusjoner -12 -520 -69 451 -104 -104
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

33 136 80 -56 80 80

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-4 -18 0 18 0 NA

390 Inntekt fra bevilgninger -9 648 -10 107 -9 351 755 -14 882 -15 037
3960 Overheadinntekter -1 267 -907 -1 547 -640 -2 292 -2 675
3971 UiOs egenandel 986 765 1 260 495 1 829 2 098
3 Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 -13 0 13 0 NA
Inntekter Totalt -9 912 -10 679 -9 739 940 -15 536 -15 805
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 5 170 5 680 5 826 146 9 433 9 350
5051 Overtid 30 0 0 0 0 NA
511 Variabel lønn 95 82 0 -82 0 NA
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 2 348 2 427 2 403 -24 3 892 3 858
581 Offentlige refusjoner -324 -93 0 93 0 NA
589 Refusjon frikjøp -978 -543 -1 033 -490 -1 550 -1 550
589 Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA -67 0 67 0 NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 24 37 0 -37 0 NA
Personalkostnader Totalt 6 366 7 523 7 196 -327 11 775 11 658
60 Av - og nedskriving 4 18 0 -18 0 NA
63 Kostnader vedr. lokaler 1 640 1 809 1 697 -112 2 545 2 700
65 Driftsmateriell og bøker 20 40 87 47 130 130
66 Reparasjon og vedlikehold 5 5 0 -5 0 NA
67 Kjøp av tjenester 23 44 0 -44 0 NA
68 Kurs, konferanse og trykksaker 197 78 201 123 302 302
6-9 Øvrige driftskostnader 21 15 0 -15 0 NA
70/71 Transport/reise 171 193 476 283 714 714
7198 Overheadkostnader 0 219 0 -219 0 NA
73 Representasjon/markedsføring 39 8 87 79 130 130
74 Tilskudd/kontingenter 0 6 0 -6 0 NA
88 Prosjektavslutning bidrag -114 21 0 -21 0 NA
Driftskostnader Totalt 2 005 2 457 2 547 91 3 821 3 976

Resultat -1 731 -1 647 -696 951 -640 -872

Resultat (isolert) -1 541 -699 4 704 60 -172

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 1% 1% 7% 15%
Personalkostnadsgrad 72% 67% 80% 75%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 11% 14% 3% 6%
Husleie kostnadsgrad 17% 18% 17% 18%

Økonomisk vurdering
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Institutt for offentlig rett  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -907 -206 -1 000 -794 -1 000 -206
30-32 Salgsinntekter -109 -85 -133 -48 -200 -200
34 Tilskudd og refusjoner -48 -216 -247 -30 -370 -1 120
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

389 333 0 -333 0 NA

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-21 -92 0 92 0 NA

390 Inntekt fra bevilgninger -24 405 -26 895 -25 584 1 311 -40 715 -40 978
3960 Overheadinntekter -1 430 -803 -1 218 -414 -1 975 -1 975
3971 UiOs egenandel 1 186 1 051 967 -84 1 407 1 407
3 Øvrige inntekter NA -36 0 36 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag -286 -264 0 264 0 NA
Inntekter Totalt -24 724 -27 009 -26 215 794 -41 854 -42 867
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 15 284 17 860 17 197 -664 27 157 27 157
5051 Overtid 2 17 0 -17 0 NA
511 Variabel lønn 35 55 26 -29 40 40
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 7 119 7 822 7 178 -645 11 334 11 334
581 Offentlige refusjoner -992 -1 953 -133 1 819 -200 -200
589 Refusjon frikjøp -1 302 -1 223 -1 547 -324 -2 772 -2 772
589 Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA -463 0 463 0 NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 3 43 0 -43 0 NA
Personalkostnader Totalt 20 150 22 159 22 720 562 35 559 35 559
60 Av - og nedskriving 21 92 0 -92 0 NA
63 Kostnader vedr. lokaler 2 881 3 226 3 001 -225 4 502 4 765
65 Driftsmateriell og bøker 15 7 233 226 350 370
66 Reparasjon og vedlikehold 11 6 13 7 20 NA
67 Kjøp av tjenester 103 5 133 128 200 200
68 Kurs, konferanse og trykksaker 789 437 783 346 1 175 1 225
6-9 Øvrige driftskostnader -60 55 33 -22 50 -400
70/71 Transport/reise 711 210 600 389 900 900
7198 Overheadkostnader 0 0 -95 -95 -143 -143
73 Representasjon/markedsføring 157 79 70 -9 105 105
74 Tilskudd/kontingenter 12 10 10 -0 15 15
88 Prosjektavslutning bidrag -18 -592 0 592 0 NA
Driftskostnader Totalt 4 621 3 537 4 782 1 245 7 173 7 036

Resultat -860 -1 519 288 1 807 -122 -478

Resultat (isolert) 48 -1 313 1 288 2 600 878 -272

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 7% 2% 1% 6%
Personalkostnadsgrad 80% 84% 83% 86%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 6% 7% 1%
Husleie kostnadsgrad 11% 10% 10% 13%

Økonomisk vurdering
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Norsk senter for menneskerettigheter  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -1 415 -1 802 -1 500 302 -1 500 -1 500
30-32 Salgsinntekter -48 -35 -167 -131 -250 -250
34 Tilskudd og refusjoner -288 223 0 -223 0 NA
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

229 501 200 -301 300 300

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-27 -124 0 124 0 NA

390 Inntekt fra bevilgninger -6 489 -6 781 -5 699 1 081 -9 070 -9 935
3960 Overheadinntekter -6 506 -8 171 -7 290 881 -11 827 -12 097
3971 UiOs egenandel 2 209 1 051 2 158 1 107 3 765 3 327
3 Øvrige inntekter -50 0 -170 -170 -255 -255
35 Prosjektavslutning oppdrag -125 0 0 0 0 NA
Inntekter Totalt -11 094 -13 337 -10 968 2 370 -17 337 -18 910
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 5 392 6 146 5 717 -429 8 874 9 142
5051 Overtid 35 2 0 -2 0 NA
511 Variabel lønn 116 307 48 -259 72 72
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 2 551 2 735 2 389 -346 3 706 3 819
581 Offentlige refusjoner -398 -438 -126 312 -227 -227
589 Refusjon frikjøp -422 -28 -460 -432 -691 -744
589 Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader 167 106 2 -104 3 3
Personalkostnader Totalt 7 442 8 830 7 570 -1 261 11 737 12 065
60 Av - og nedskriving 27 124 0 -124 0 NA
63 Kostnader vedr. lokaler 2 368 2 618 2 428 -190 3 642 3 867
65 Driftsmateriell og bøker 289 247 245 -3 367 407
66 Reparasjon og vedlikehold 47 51 27 -24 40 NA
67 Kjøp av tjenester 299 345 200 -145 300 300
68 Kurs, konferanse og trykksaker 338 443 445 1 667 762
6-9 Øvrige driftskostnader 18 89 375 286 563 668
70/71 Transport/reise 119 292 418 126 628 628
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 NA
73 Representasjon/markedsføring 18 79 110 31 165 165
74 Tilskudd/kontingenter 2 108 0 -108 0 NA
88 Prosjektavslutning bidrag -357 -543 0 543 0 NA
Driftskostnader Totalt 3 169 3 853 4 247 394 6 371 6 796

Resultat -1 899 -2 456 -650 1 806 -729 -1 549

Resultat (isolert) -484 -654 850 1 503 771 -49

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 3% 8% 10% 18%
Personalkostnadsgrad 64% 67% 72% 70%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 16% 15% 9% 10%
Husleie kostnadsgrad 15% 15% 18% 21%

Økonomisk vurdering
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Det juridiske fakultet felles  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -692 -2 040 -2 730 -690 -2 730 -2 730
30-32 Salgsinntekter -4 274 -5 351 -6 360 -1 009 -6 460 -7 460
34 Tilskudd og refusjoner -2 135 -132 0 132 0 NA
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

3 000 823 2 175 1 352 3 263 2 763

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-3 141 -3 107 0 3 107 0 NA

390 Inntekt fra bevilgninger -46 644 -51 060 -52 125 -1 064 -82 953 -80 865
3960 Overheadinntekter -1 544 -2 811 -3 036 -225 -4 554 -4 761
3971 UiOs egenandel 258 NA NA NA NA NA
3 Øvrige inntekter -3 -206 -368 -162 -552 -552
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -54 483 -61 844 -59 714 2 130 -91 256 -90 876
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 12 066 13 312 14 446 1 135 23 737 24 100
5051 Overtid 169 278 0 -278 0 NA
511 Variabel lønn 9 829 9 154 14 299 5 145 25 242 25 389
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 10 061 10 871 9 968 -904 16 829 17 020
581 Offentlige refusjoner -1 311 -897 0 897 0 -2 400
589 Refusjon frikjøp -161 -171 -124 46 -303 -526
589 Kostnad frikjøp 19 0 215 215 322 322
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader 704 556 0 -556 0 470
Personalkostnader Totalt 31 374 33 103 38 804 5 701 65 827 64 375
60 Av - og nedskriving 3 141 3 107 0 -3 107 0 NA
63 Kostnader vedr. lokaler 15 756 16 094 16 978 884 25 455 24 345
65 Driftsmateriell og bøker 118 144 60 -84 90 310
66 Reparasjon og vedlikehold 206 159 147 -12 220 NA
67 Kjøp av tjenester 1 188 348 640 292 960 960
68 Kurs, konferanse og trykksaker 466 973 1 319 346 1 978 2 068
6-9 Øvrige driftskostnader -1 166 98 303 205 490 400
70/71 Transport/reise 373 657 570 -87 855 815
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 NA
73 Representasjon/markedsføring 273 268 63 -205 95 95
74 Tilskudd/kontingenter 384 240 159 -81 238 238
88 Prosjektavslutning bidrag -47 NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt 20 692 22 087 20 238 -1 849 30 381 29 232

Resultat -3 109 -8 694 -3 401 5 293 2 222 0

Resultat (isolert) -2 418 -6 654 -671 5 982 4 952 2 730

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -9% 1% 2% 14%
Personalkostnadsgrad 59% 60% 63% 60%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 8% 9% 11%
Husleie kostnadsgrad 31% 28% 28% 29%

Økonomisk vurdering
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Studieprogram JUR  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt NA NA NA NA NA NA
30-32 Salgsinntekter NA NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner NA NA NA NA NA NA
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

NA NA NA NA NA NA

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

NA NA NA NA NA NA

390 Inntekt fra bevilgninger NA NA NA NA NA NA
3960 Overheadinntekter NA NA NA NA NA NA
3971 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA
3 Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt NA NA NA NA NA NA
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn NA NA NA NA NA NA
5051 Overtid NA NA NA NA NA NA
511 Variabel lønn NA NA NA NA NA NA
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon NA NA NA NA NA NA
581 Offentlige refusjoner NA NA NA NA NA NA
589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader NA NA NA NA NA NA
Personalkostnader Totalt NA NA NA NA NA NA
60 Av - og nedskriving NA NA NA NA NA NA
63 Kostnader vedr. lokaler NA NA NA NA NA NA
65 Driftsmateriell og bøker NA NA NA NA NA NA
66 Reparasjon og vedlikehold NA NA NA NA NA NA
67 Kjøp av tjenester NA NA NA NA NA NA
68 Kurs, konferanse og trykksaker NA NA NA NA NA NA
6-9 Øvrige driftskostnader NA NA NA NA NA NA
70/71 Transport/reise NA NA NA NA NA NA
7198 Overheadkostnader NA NA NA NA NA NA
73 Representasjon/markedsføring NA NA NA NA NA NA
74 Tilskudd/kontingenter NA NA NA NA NA NA
88 Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt NA NA NA NA NA NA

Resultat NA NA NA NA NA NA

Resultat (isolert) NA NA NA NA NA NA

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) NA NA NA NA
Personalkostnadsgrad NA NA NA NA
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) NA NA NA NA
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering
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Stedkoder avsluttet JUR  per august 2011

2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011  
 (Prog.)

2012
 (Prog.)

2013   
(Prog.)

2014
 (Prog.)

2015 
(Prog.)

2010 2011 2011 2011 2011 2011
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt NA NA NA NA NA NA
30-32 Salgsinntekter NA NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner NA NA NA NA NA NA
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

NA NA NA NA NA NA

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

NA NA NA NA NA NA

390 Inntekt fra bevilgninger NA NA NA NA NA NA
3960 Overheadinntekter NA NA NA NA NA NA
3971 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA
3 Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt NA NA NA NA NA NA
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn NA NA NA NA NA NA
5051 Overtid NA NA NA NA NA NA
511 Variabel lønn NA NA NA NA NA NA
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon NA NA NA NA NA NA
581 Offentlige refusjoner NA NA NA NA NA NA
589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader NA NA NA NA NA NA
Personalkostnader Totalt NA NA NA NA NA NA
60 Av - og nedskriving NA NA NA NA NA NA
63 Kostnader vedr. lokaler NA NA NA NA NA NA
65 Driftsmateriell og bøker NA NA NA NA NA NA
66 Reparasjon og vedlikehold NA NA NA NA NA NA
67 Kjøp av tjenester NA NA NA NA NA NA
68 Kurs, konferanse og trykksaker NA NA NA NA NA NA
6-9 Øvrige driftskostnader NA NA NA NA NA NA
70/71 Transport/reise NA NA NA NA NA NA
7198 Overheadkostnader NA NA NA NA NA NA
73 Representasjon/markedsføring NA NA NA NA NA NA
74 Tilskudd/kontingenter NA NA NA NA NA NA
88 Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt NA NA NA NA NA NA

Resultat NA NA NA NA NA NA

Resultat (isolert) NA NA NA NA NA NA

2008 2009 2010 2011
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) NaN NA NA NA
Personalkostnadsgrad NaN NA NA NA
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) NaN NA NA NA
Husleie kostnadsgrad NaN NA NA NA

Økonomisk vurdering

10/11
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IB Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Budsjett Faktisk Avvik Årsbudsjett Faktisk Status Budsjett Faktisk Avvik Status UB

Juridisk fakultet (29 425)     (82 968)   (115 600) 32 632  (120 627)           49 087   46 659 2 428  74 222                45 459  36 040 9 419   69 583               1 350     11 578  (31 551)  43 129  Sum Jus (60 976)    

 -39,3 % 95,8 % 4,9 % 62,9 % 20,7 % 51,8 % 27,3 %  

Årsandel 66,7 %

Fak.adm (1 041)       -          (10 201)   10 201  -                   -         127      (127)    -                     -        58        (58)       -                     -         -        (10 016)  10 016  Fak.adm (11 057)    

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98,2 %

IKRS (2 212)       (5 166)     (4 664)     (502)      (8 583)               5 228     4 767   461     7 757                 2 788    1 305   1 483   4 132                 (636)       2 850    772        2 078    IKRS (1 440)      

9,7 % 54,3 % 8,8 % 61,5 % 53,2 % 31,6 % -16,6 %  

IFP (6 782)       (9 498)     (12 829)   3 331    (16 654)             7 781     7 253   528     11 931                6 336    4 776   1 560   9 530                 872        4 619    72          4 547    IFP (6 710)      

-35,1 % 77,0 % 6,8 % 60,8 % 24,6 % 50,1 % -0,6 %  

NIFS (6 198)       (8 286)     (11 007)   2 721    (12 224)             6 585     6 178   407     10 057                3 571    2 215   1 356   5 228                 (21)         1 870    (2 635)    4 505    NIFS (8 833)      

-32,8 % 90,0 % 6,2 % 61,4 % 38,0 % 42,4 % 23,9 %  

IOR (683)          (12 983)   (12 160)   (823)      (18 868)             4 959     5 049   (90)      7 647                  7 658    8 911   (1 253)  11 637               592        (366)      2 392     (2 758)   IOR 1 709        

6,3 % 64,4 % -1,8 % 66,0 % -16,4 % 76,6 % -19,7 %  

SMR (12 513)     (48 069)   (64 732)   16 663  (65 312)             24 533   23 282 1 251  36 829                25 104  18 773 6 331   39 054               543        1 568    (22 134)  23 702  SMR (34 647)    

-34,7 % 99,1 % 5,1 % 63,2 % 25,2 % 48,1 % 34,2 %  

     Sum UB

kortsiktig gjeld. Eksempelvis har våre to EU-prosjekter et "overskudd på 9,1 millioner kroner pr 31. august. Dette er imidlertid prosjektmidler for 2011 og 2012. Tilsvarende viser prosjekt 204860 Nordem sekonderinger et "overskudd" på 14,1 millioner.

Av fakultetets 141 eksternt finansierte prosjekter, viste 25 underskudd ved periodeslutt. Av disse var det 12 som hadde et underskudd over vesentlighetsgrensen på 100.000 kroner. Vår gjennomgang fokuserer i hovedsak på prosjektene med vesentlige

Fakultetsadministrasjonen har ingen prosjekter med underskudd på mer enn 100.000 kroner. Det store "overskuddet" skyldes utbetaling for EU-prosjekt 650065 MultiRights for perioden 2011 og 2012. 

 

 

prosjektene har liten økonomisk risiko.

 

M\Regnskapsrapporter Jus\Tertialavslutning 31.08.2011\Regnskapsoppfølgning av EFP August 2011

IKRS: Etter at Chr. Mikkelsen prosjektet (prosjekt 460819) ble avsluttet og belastet basis, er det ingen prosjekt med underskuddsrisiko over vesentlighetsgrensen. To prosjekter vil medføre mindre underskudd på avslutningstidspunktet.  

IFP har to prosjekter med underskudd over vesentlighetsgrensen (142302 Anglo-American.. Og 211579 IKT senteret).  For Anglo American kommer det penger når sluttrapport sendes, mens det for IKT senteret vil bli overført midler fra Basis. Vi vurderer  at

NIFS har to prosjekter med vesentlig underskudd (142752 Utmarksrettigheter og 460923 Eurorett). Inntektene kommer imidlertid i tredje tertial. Det forventes et mindre underskudd på "Utmarksrettigheter" ved prosjektavslutning.

IOR har seks prosjekter med vesentlig underskudd. Alle seks skyldes imidlertid sene innbetalinger/faktureringer, og anses som lite risikable. Vi vurderer at den samlede prosjektportefølje innebærer liten økonomisk risiko.

SMR har to prosjekter med underskudd over 100.000 kroner (121277 Saminske barns rettigheter og 143085 Comparrative analyses of human rights ....).  Begge forventer innbetalinger ved prosjektavslutning, men Samiske barns rettigheter forventes å gå med et 

mindre udnerskudd.  SMR har tre ubetale fakturaer av eldre dato. Den ene (900.000 kroner) til UD vurderes som uproblematisk (fakturert for tidlig), mens to på tilsammen 270.000 kroner (prosjekt 200342 Sør-Afrika) er mer risikable. Samlet vurderer vi den økonomiske 

risikoen på SMRs prosjekter som moderat og lavere enn ved årsskiftet.

Konklusjon: Ved utgangen av andre tertial har fakultetet ingen prosjekter med vesentlig økonomisk risiko. Noen institutter forventer moderate underskudd på et fåtall prosjekter. I tillegg er det  to utestående fordringer som anses 

som risikable.  Forøvrig regner vi med at noen  prosjekter blir avsluttet med positivt økonomisk resultat, og således er med på å styrke basisregnskapet. Samlet økonomisk risiko i prosjektporteføljen anses som lav.

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

 Mindreforbruk, 

underskudd 

 Mindreforbruk, 

overskudd 

 Underskudd 

overført Basis 

 Mindreforbruk, 

underskudd 

Juridisk fakultet totalt: Den EFP-finansierte virksomhet hadde en inntekt på 115,6 millioner kroner, eller 32,6 millioner kroner mer enn budsjettert. Personalkostnadene beløp seg til 46,6 millioner, noe som er 2,4 millioner kroner mindre enn budsjettert.

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

Andre kostnader var på 36,0 millioner, tilsvarende 9,4 millioner kroner lavere enn budsjett. Avsluttede prosjekter ble gjort opp med et overskudd på 1,3 millioner, og ble overført til basisvirksomheten. Totalt viser jus sin eksternt finansierte virksomhet et

"overskudd" på 31,5 millioner for perioden, tilsvarende 43,1 millioner kroner høyere enn budsjett. Medregnet tidligere års resultat, viser EFP et "overskudd" på 60,9 millioner kroner. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette "overskuddet" i hovedsak er 

 Mindreforbruk, 

overskudd    

 Overskudd 

overført Basis 

 Underskudd 

overført Basis 

 Mindreforbruk, 

overskudd 

Avviksfokuserte kommentarer i den hensikt å avdekke risiko:

Det Juridiske fakultet  EFP
Regnskapsoppfølgning av Eksternt Finansierte Prosjekter, August 2011

"Overskudd" fra 2010 på 29.425.000 kroner er holdt utenfor ("IB" i kolonne B)

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

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

 Overskudd 

overført Basis 

 Merforbruk, 

underskudd 

 Mindreforbruk, 

overskudd 

Inntekter (T-NOK)
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Ledelsesvurdering T2 2011 

1. Innledning 

Det har vært meget høy forsknings- og undervisningsaktivitet i andre tertial. Forberedelsene til og 

oppstart av omleggingen av masterstudiet i rettsvitenskap har vært tidkrevende. 

Økonomien ved fakultetet har utviklet seg noe bedre enn forventet, og anses som tilfredsstillende. 

 

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 

Semesterstart har vært en stor utfordring og har belastet fakultetes informasjonstjeneste i stor grad. 

Det har vært større pågang både ift tidsperiode og antall henvendelser hver enkelt dag. Inntrykket er at 

dette til dels skyldes oppstart av ny studieordning, og i stor grad at det dreier seg om henvendelser fra 

privatister. I den forbindelse har fakultetet måttet påpeke overfor eksterne aktører deres egen 

informasjonsplikt og minnet disse på de overgangsregler for privatister som er vedtatt og lagt til grunn. 

Ny studieordning er i T2 igangsatt iht de vedtak som tidligere er fattet. Samtidig avholdes det  

undervisning etter gammel ordning for de studenter som er i annet semester av en avdeling etter 

gammel ordning. Dette har skapt store utfordringer mht lærekrefter og undervisningslokaler. Det har 

vært nødvendig å leie ekstra lokaler enkelte perioder, og det har i en del emner vært flere påmeldte og 

dermed måttet opprettes flere kurs enn forventet.  

Basisgrupper er opprettet som et viktig studiekvalitetstiltak, og er videreført på første og tredje 

studieår som før. Det har imidlertid vært svært problematisk å finne tilstrekkelig med lærere til 

basisgrupper, noe som også gjelder flere kurs i tredje studieår.  

Det arbeides videre med valgemneporteføljen i en egen komité. Dette arbeidet skal være fullført i løpet 

av våren 2012, noe som medfører at valgemnene inntil den tid hovedsakelig består som i gammel 

studieordning. 

Som følge av oppstart for ny studieordning, avholdes det eksamen på 1. semester i første til fjerde 

studieår for første gang. Planlegging av eksamen i samarbeid med lærerne er i full gang fra august 

2011.  

Som en del av ny studieordning ble det våren 2011 fattet vedtak om at valgemnene nednormeres fra 

15 til 10 studiepoeng med virkning fra og med høstsemesteret 2012. Som en følge av dette ble det  i 

august 2011 arrangert en ekstraordinær eksamen i valgemner samtidig med utsatt prøve. 150 

kandidater møtte til eksamen i valgemnene, i motsetning til ca 15-20 kandidater som normalt møter til 

utsatt prøve. 
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Innenfor forskningsadministrasjon er fakultetet i ferd med å bygge opp kompetansen og kapasiteten på 

store eksternfinansierte prosjekter (EU og SFF), og en ny forskningsrådgiver er på plass fra 1. 

september. Høsten 2011 starter fakultetet opp en gjennomgang av publiseringen og 

publiseringsmønsteret til fakultetets ansatte. Fakultetets forskergrupper ble evaluert av et eksternt 

panel høst 2010/vinter 2011, noe som bl.a. ble fulgt opp av en videre diskusjon rundt organiseringen av 

forskningen. NFRs evalueringen av rettsvitenskapelige forskning i Norge resulterte bl.a. i en ny 

strategisk satsning (JUSISP II), hvor fakultetet deltok med 3 søknader, men bare 1 fikk tilslag. 

På doktorgradsprogrammet har fakultetet videreutviklet seminarene til ph.d.-emner med studiepoeng, 

og i juni ble studentweb på ph.d.-nivå lansert der kandidatene kan melde seg på emner og selv holde 

oversikt over hvor langt de har kommet i den obligatoriske opplæringen. Høsten 2011 vil fakultetet 

følge opp både den nasjonale evalueringen av ph.d.-utdanningen i Norge ved NIFU/NFR og UiOs 

gjennomgang av ph.d.-utdanningen ved universitetet. 

Høsten 2010 hadde fakultetet en gjennomgang av utviklingen av administrative årsverk, og våren 2011 

har flere arbeidsgrupper jobbet med å kartlegge arbeidsprosesser, identifisere forbedringsmuligheter 

og foreslå aktuelle tiltak. I tillegg har fakultetet fulgt opp UiOs IHR-prosess lokalt og bidratt i flere 

sentrale arbeidsgrupper. Fakultetet har også opprettet en ny rådgiverstilling med oppgaver knyttet til 

koordinering av bygningsdriften, kontakt med TA og HMS-arbeid. 

Fakultetet har gjennomført en omlegging av nettsidene ”for ansatte” med fokus å sikre at ansatte på 

alle nivåer har tilgang til samme informasjon fra UiO og fakultetet, i tillegg til egen enhets informasjon. I 

omleggingen er det og lagt fokus på å gi ansatte en samlet oversikt over faglige arrangementer, samt 

effektive inngangsveier til tjenester og informasjon. 

Forskningskommunikasjonen mot bredere målgrupper styrket gjennom publisering av ”vi forsker på” 

som inngangsvei til fakultetets forskning, i tillegg til at fakultetet opprettholder en jevn produksjon av 

nettartikler for samme målgrupper til eget nettsted, hvorav en større andel også publiseres på 

forskning.no. En vesentlig oppgave for fakultetet i inneværende år har vært å kommunisere 

omleggingen av Masterstudiet i rettsvitenskap og jubileumsåret til interne og eksterne målgrupper. 

I samarbeid med flere andre fakulteter og enheter ved sentraladministrasjonen, bidrar IT-seksjonen til 

videreutvikling av AURA-timeregnskapssystem. Videre er rutiner for drift og opplæring av ”storskala” 

bruk av digitale læringsomgivelser implementert. I forbindelse med IHR-prosjektet, har IT seksjonen 

vært pådriver/initiativtaker for å se på prosessen med tilsetting og tilganger for ansatte. Det samme 

gjelder for teknologiutnyttelse med inforskjermløsninger og bruk av nettbrett i råd og utvalg.  

 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Basisregnskapet ble gjort opp med et akkumulert overskudd på 18,3 millioner kroner, noe som er 12,5 

millioner bedre enn budsjettert. Dette kan i hovedsak tilbakeføres til offentlige refusjoner (4,8 millioner 

mer enn budsjettert, budsjettet for 2012 vil bli oppjustert), positive prosjektavslutninger (1,3 millioner), 

lavere egenandeler til prosjektene enn antatt (1,9 millioner), underforbruk på kurs/konferanser/reiser 

(1,6 millioner) samt et generelt etterslep i ansettelser. Vi forventer at overskuddet vil reduseres noe i 
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tredje tertial. Prognosen ved årsslutt er på 10 millioner kroner. Fremover vil arbeidet med økt 

studiekvalitet intensiveres, og midler vil bli kanalisert inn i dette arbeidet. 

Likviditeten i de eksternt finansierte prosjektene (EFP) er fortsatt god. Porteføljen på 141 EFPer viser et 

”overskudd” på 60,9 millioner kroner. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette i hovedsak dreier 

seg om kortsiktig gjeld. Eksempelvis har våre to EU-prosjekter et ”overskudd” på 9,1 millioner kroner pr 

31. august. Dette er imidlertid prosjektmidler for både 2011 og 2012. På samme måte viser prosjekt 

204860 Nordem sekonderinger et ”overskudd” på 14,1 million.  

I årets åtte første måneder ble de avsluttede prosjektene gjort opp med et overskudd på 1,35 millioner 

kroner.  Dette inkluderer tapsføringen av samarbeidsprosjektet med Chr. Michelsens institutt på 0,6 

millioner. Usikkerheten i EFP-porteføljen er ved utgangen av T2 fremdeles knyttet til to utestående 

fordringer i Sør-Afrika prosjektet. Tiltross for gjentatte purringer, har det ikke vært bevegelse på disse. 

Risikoen er begrenset oppad til 0,27 millioner kroner. 

Vi anser Det juridiske fakultets samlede økonomi som tilfredsstillende.  

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Det nye masterstudiet i rettsvitenskap er inne i sitt første semester. Dette er svært krevende for 

lærere og administrasjon. For økonomien betyr dette usikkerhet knyttet til variabel lønn. 

Likeledes er det knyttet utfordringer til gjennomføringen av basisgruppene.   

 

 

 

 

 

Oslo, 22. september 2011 

 

 

 

Hans Petter Graver       Benedicte Rustad 

Dekan         Fakultetsdirektør  

 

M\Regnskapsavslutninger Jus\Tertialavslutning 31.08.2011\Ledelsesvurdering Det juridiske fakultet 



Eksternt finansierte prosjekter 2006-2011 - volum kostnader fordelt pr finansieringskilde og institutt

Prognose

Bidragsyter 2006 2007 2008 2009 2010 2011
NFR 13 650 606  16 455 765  22 978 033    31 686 896    31 937 723    35 214 309    
KD og andre dep. 44 547 194  53 678 763  61 508 209    72 931 695    57 324 705    61 345 968    
Fylkes-,Kom. enheter 554 249        347 827        420 526          590 569          395 704          435 241          
Næringsliv, organisjoner, stiftelser, m.m. 2 200 283    3 911 493    5 348 065       7 633 416       10 149 911    15 651 592    
EU 93 542          76 005          41 184            783 039          1 651 475       4 947 360       
Utland, andre 3 915 612    3 783 594    4 768 164       5 045 375       3 184 998       4 267 779       
Oppdrag 176 156        1 658 864    4 664 680       275 257          5 607 762       31 478 810    
Andre statlige enheter 2 529 358    3 588 169    4 655 239       4 866 465       5 468 236       1 668 093       
Andre 10 833 430  5 241 553    2 525 115       89 871            

Totalsum 78 500 430  88 742 033  106 909 215  123 902 583  115 720 513  155 009 153  

NFR 17 % 19 % 21 % 26 % 28 % 23 %

KD og andre dep. 57 % 60 % 58 % 59 % 50 % 40 %

Fylkes-,Kom. enheter 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Næringsliv, organisjoner, stiftelser, m.m. 3 % 4 % 5 % 6 % 9 % 10 %

EU 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 %

Utland, andre 5 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Oppdrag 0 % 2 % 4 % 0 % 5 % 20 %

Andre statlige enheter 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 1 %

Andre 14 % 6 % 2 % 0 % 0 % 0 %

Prognose

Institutt 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Det juridiske fakultet felles 1 587 479    390 395        -255 621         364 619          382 843          1 906 979       
Institutt for kriminologi og rettssosiologi 8 318 911    9 700 143    8 495 340       9 801 507       10 084 860    11 175 901    
Institutt for privatrett 7 495 566    7 790 831    14 948 746    13 583 693    14 163 989    28 324 549    
Nordisk institutt for sjørett 9 861 740    10 056 184  13 826 503    15 304 726    15 313 190    15 988 752    
Institutt for offentlig rett 9 067 550    8 736 714    10 938 619    19 266 850    19 498 336    18 568 620    
Senter for menneskerettigheter 42 169 843  52 060 663  58 967 499    65 523 717    56 277 295    79 044 353    

Totalsum 78 501 089  88 747 843  106 921 086  123 845 111  115 720 513  155 009 153  

Regnskap

Regnskap
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ÅRSPLAN 2012-2014 

 

Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte satsningsområder for 

2012-2014 samtidig som den beskriver tiltak som er resultatet av føringer i Universitetet i Oslos 

årsplan og strategi og fakultetets strategi for 2010-2020. UiOs årsplan for 2012-2014 er gjengitt i 

vedlegg 2.  
 

Forslag til årsplan 2012-2014 for juridisk fakultet er gjengitt i vedlegg 1. Styret bes om å ta stilling 

til tiltakene i årsplanen og prioritering av tiltakene. 

 

Forslag til vedtak 
Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2012-2014 med de endringer som fremkom i møtet. 

Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten.   

 

Vedlegg:  

 

 

1. Forslag til årsplan for 2012-2014 for Det juridiske fakultet  

 

2. Årsplan 2012-2014 for Universitetet i Oslo  

 

3. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet 
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Årsplan 2012-2014 – Juridisk fakultet 
 
 
INNLEDNING 
 

Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte satsningsområder 

for 2012 samtidig som den beskriver tiltak som er resultat av føringer som følger av 

Universitetet i Oslos årsplan og strategi.  

 

Fakultetets årsplan knyttes nært opp til strategisk plan for 2010-2020 ved å følge samme 

struktur og synliggjøre utvalgte strategier, med tiltak for å nå de strategiske mål som er 

vedtatt. I tråd med de sentrale prioriteringene som er gjort, skal internasjonalisering være 

hovedprioritet i 2012. For 2013 vil innovasjon være i fokus.  

 

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. Vi skal også utvikle nye 

fagområder og videreutvikle forskning og undervisning innen tradisjonelle juridiske fag. 

 

Fakultetets hovedmål i planperioden fram til 2020 er: 

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk kunnskap og forskning og 

styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsfakultet gjennom nært samspill 

mellom forskning, innovasjon, utdanning og formidling. 

 

Forskning: 

Fakultetet skal arbeide aktivt for økt finansiering til rettsvitenskapelig forskning, deltakelse i 

EU-finansierte prosjekter og arbeide for etablering av Sentre for fremdragende forskning 

(SFF).  

 

Fakultetet skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig samarbeid ved å øke vår 

deltakelse i internasjonale nettverk, og fortsette arbeidet med å videreutvikle flere 

forskningsmiljøer til et høyt internasjonalt nivå. Høy kvalitet på fakultetets publiseringer skal 

sikres gjennom fokus på økt internasjonal publisering. 

 

Videreutvikling av forskerutdanningen, og oppfølging av nasjonal evaluering av 

doktorgradsutdanning samt UiOs evaluering av kvalitet i ph.d.-utdanningen vil også være et 

sentralt mål. Det nordiske samarbeidet skal styrkes gjennom felles ph.d.-seminarer og kurs. 

Gode utvekslingsavtaler, bedre engelsk informasjon om forskerutdanningen på nett og 

informasjon rundt utenlandsopphold for ph.d.-kandidater skal bidra til å styrke internasjonalt 

forskningssamarbeid. 

 

Fakultetet vil videre arbeide for å synliggjøre faglig aktivitet og stimulere til økt deltakelse i 

samfunnsdebatten. 

 

Undervisning: 

Fakultetet vil fortsette arbeidet med å forbedre studiekvaliteten på programmene, og 

implementeringen av ny studieordning i rettsvitenskap vil være sentralt også i 2012. Viktige 

bidrag vil være en klarere prioritering av lærernes undervisningsressurser, og å forbedre 

tilgangen på eksterne og interne lærere. Fakultetet vil videre satse på utvikling av 
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undervisningskompetansen, og å inkludere de eksterne lærerne i større grad. Det er også et 

mål å øke studiepoengproduksjonen på masterstudiet i rettsvitenskap. 

 

Internasjonalisering vil være i fokus i 2012 også på undervisningssiden. 

Utdanningsprogrammene skal gis en internasjonal profil, andel pensumlitteratur på andre 

språk enn norsk skal økes, og fakultetet vil få flere studenter til å benytte de internasjonale 

tilbud som er tilgjengelig på fakultetet. 

 

Fakultetet skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur for forskning og undervisning, særlig i 

form av lokaler og IKT- og bibliotekstjenester. Fakultetet skal arbeide for å finne fleksible 

lokaler i sentrum som ivaretar fakultetets behov og som er hensiktsmessige i forhold til 

undervisning. Det skal tilrettelegges for bruk av IKT i undervisning og til eksamen. 

 

Langtidsbudsjettet for 2011-2015 gir de økonomiske rammene for årsplanen. 

 

 

 

Overordnet risikovurdering av hovedmålsetning i strategien: 

 

Sentrale faktorer som må innfris for at fakultetet skal lykkes i perioden:  

 

Fakultetet må ha fokus på best mulig utnyttelse av de samlede personalressurser for å oppnå 

de fastsatte målsetningene. Dette betyr å foreta tidlig rekruttering av faste vitenskapelige 

stillinger og stipendiatstillinger for å unngå at stillinger i perioder står ubesatte, samt å arbeide 

for bedre prioritering og utnyttelse av lærernes undervisningsressurser.  

 

Videre er det viktig å oppnå økt ekstern finansiering til rettsvitenskapelig forskning. 
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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  legge 

forholdene bedre til rette for den enkelte forsker og for samarbeid i 

forskergrupper og i fagmiljøer. Fakultetet skal bedre samfunnets utnyttelse av 

den kompetansen fakultetet innehar.   
 

INDIKATORER: 

- Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk 

Tiltak 1.1: 

Fakultetet skal bidra til økt internasjonalisering gjennom ordningene med 

stimuleringsmidler som gir vitenskapelige ansatte mulighet til å søke støtte til bl. 

a nettverksbygging og utarbeidelse av større eksternfinansierte prosjekter.  

Fakultetet skal fortsette å legge til rette for forskningsmessig samarbeid ved 

bruk av forskergrupper og andre faggrupper.  
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Ansvarlig: 

Forskningsdekanen/seksjonssjef Administrasjonsseksjonen 
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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.: 

Fakultetet vil løpende vurdere å øremerke stipendiatstillinger til fakultetets 

forskergrupper og de tverrfakultære satsningsområdene 
Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

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.  

 

Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil og samarbeidet med 

utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet. 

 

INDIKATORER: 

- Volum/omfang EU-inntekter 

- Antall toppmiljøer (SFF, ERC) 

 

Tiltak 1.3.A: 

Fakultetet vil arbeide for å gjøre det lettere å kombinere norske og utenlandske 

elementer i jussutdanningen. 
Frist for gjennomføring: 

 
Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Studiedekan 

 

Tiltak 1.3. B:   

Fakultetet vil arbeide for at så mange som mulig av stipendiatene får et 

utenlandsopphold. Fakultetet vil bidra med strategiske midler til deltakelse i 

internasjonale nettverk og organisering av forsker-workshops og konferanser 

ved UiO.    
Frist for gjennomføring:  
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Hele perioden  

Ansvar:  

Forskningsdekan  

 

Tiltak 1.3. C: 

Fakultetet vil bedre integrasjonen mellom norske og utenlandske studenter, 

gjennom å arbeide for å skape møteplasser for innreisende og egne studenter. 
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

2012/2013 Organisere en internasjonal uke 

Ansvar: 

Seksjonssjef for studieseksjon/Studiedekan 

 

Tiltak 1.3. D: 

Fakultetet vil etablere utvekslingsavtaler med 2-3 fremdragende institusjoner i 

Kina og USA for studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap. 
Frist for gjennomføring: 

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Seksjonssjef for studieseksjon/Studiedekan 

 

 

Tiltak 1.3.E: 

Fakultetet skal styrke det internasjonale forskningssamarbeidet bl. a gjennom 

deltakelse i EU-finansierte prosjekter, SFF-søknader, samt utvekslingsavtaler og 

felles nordiske seminarer på ph.d.-programmet. 
Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/ forskningsdekan 
 

 
 

Tiltak 1.3.F: 

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

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/Programutvalget for Master i rettsvitenskap (PMR) 
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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 fakultetet 

ikke klarer godt nok å formidle den forskning som pågår, i undervisningen, at vi 

ikke får lyst ut stillinger, at vi ikke har tilstrekkelig mange lærere, 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. 

 

Vi skal bedre studiekvaliteten gjennom bedre oppfølging av studentene 

kombinert med at studentene gis større krav og utfordringer. Forholdstallet 

lærer/student skal bedres vesentlig. 

 

INDIKATORER: 

- Antall doktorgrader 

- Antall primærsøkere pr. studieplass 

- Nye studiepoeng pr. student 

- Antall gjennomførte grader- master og profesjon 

 

Tiltak 2.1.A: 

Fakultetet vil fortsette arbeidet med utviklingen av rettsstudiet i resten av 

planperioden med utgangspunkt i studieordningen som trådte i kraft høsten 

2011. 
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør/Studiedekan/PMR 
 

Tiltak 2.1.B: 

Fakultetet vil sørge for en god kvalitetssikring av studiene og gjennomføre  
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tiltak som bedrer læringskvaliteten, og arbeide for økt bruk av basisgrupper og 

annen smågruppeundervisning.  
 

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

Vår 2012: Revidere og forenkle systembeskrivelsen for kvalitetssikring ved fakultetet 

 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/Studiedekan/PMR 
 

Tiltak 2.1.C: 

Fakultetet vil arbeide for å øke studiepoengsproduksjonen på masterstudiet i 

rettsvitenskap. 
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør/Studiedekan 
 

Strategi 2.2 

Fakultetet vil legge vekt på best mulig utnyttelse av sine samlede 

personalressurser innen forskning og undervisning.  

 

 

Tiltak 2.2.A: 

Fakultetet vil foreta rekruttering av faste vitenskapelige tilsatte og stipendiater 

så tidlig som mulig for å unngå at stillinger i perioder blir ubesatte. Fakultetet vil 

arbeide for å fastholde den bedring av forholdstallet mellom lærere og studenter 

som det er lagt opp til.  
Frist for gjennomføring:  

Fortløpende 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar:  

Instituttledere, kontorsjefer (faste vitenskapelige), forskningsdekan, seksjonssjef for 

administrasjonsseksjonen (stipendiater) 
 

 

Tiltak 2.2.B: 

Fakultetet vil arbeide for en klarere prioritering av lærernes 

undervisningsressurser 
Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

2012 Full utnyttelse av Aura(database for registrering av eksamens- og undervisningsplikt)  

2012 Prosjekt for å bedre prioritering og utnyttelse av fakultetets undervisningsressurser. 
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Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/Studiedekan 

 

Tiltak 2.2.C: 

Fakultetet vil arbeide for å inkludere de eksterne lærerne i fagmiljøet ved 

fakultetet i større grad. 
Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

2012-Etablere e-postliste for de eksterne lærerne 

2012- Invitere eksterne lærere med i Pedagogisk forum 

 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/Studiedekan 

 
 

 

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 arbeider for å organisere valgemnene i rettsstudiet i 

”valgemneprofiler”. En egen arbeidsgruppe har startet dette arbeidet. 
Frist for gjennomføring: 

2012 

Ansvar: 

Seksjonssjef studieseksjonen/PMR/Studiedekan 
 

 

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 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: 

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
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Tiltak 2.4.B 

Fakultetet vil tilrettelegge for å tilby eksamen på PC til alle eksamenskandidater. 
Frist for gjennomføring: 

2014 

Milepæler for gjennomføring: 

Pilotprosjekt i 2012 

Gjennomført prosjekt med teknisk løsning for eksamen på PC 

Gjennomført prosjekt med regelverk for eksamen på PC 

Gjennomført prosjekt med kapasitet lokaler (infrastruktur), se strategi 4.1 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 2.4.C 

Fakultetet vil tilrettelegge for bruk av klikkere og podcast i undervisningen. 
Frist for gjennomføring: 

 

Milepæler for gjennomføring: 

 

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 3,5 år 

 

Tiltak 2.5.A: 

Fakultetet vil foreta en gjennomgang av ph.d.- programmet i lys av nasjonal 

evaluering av doktorgradsutdanning og UiOs evaluering av kvalitet i ph.d.- 

utdanningen, samt i arbeidet med å implementere Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.  
Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar:  

Forskningsdekan/Seksjonssjef for administrasjonsseksjonen 
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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 Juss-Buss som emner i 

rettsstudiet. 

Frist for gjennomføring: 

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Seksjonssjef for studier/Programutvalget for Masterstudiet i rettsvitenskap (PMR),  

 

 

 

Tiltak 3.1.B: 

Fakultetet vil kartlegge interessen for alumninettverk på rettsvitenskap blant 

studentene og fagmiljøene og eventuelt bidra i en oppstartsfase. 



Skisse Årsplan 2012-2014 – 
Juridisk fakultet 

 

 

-12- 
 

Frist for gjennomføring: 

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen 
 

Tiltak 3.1.C: 

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 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Seksjonssjef kommunikasjonsseksjonen og instituttledere 

 

Tiltak 3.1.D: 

Som en del av prosessen grønn IT og grønt universitet skal fakultetet følge 

opp de sentrale vedtak 

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Seksjonssjef IT-seksjonen 

 

 

Strategi 3.2. 

Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig forskning skal økes, samtidig 

som vi arbeider for en riktig innretning av denne. 
 

Alle forskere og fagmiljøer ved fakultetet bør ha som ambisjon å søke  

prestisjefylte forskningsmidler som tildeles på grunnlag av faglig kvalitet 

(spesielt ERC og NFR). 

 

Tiltak 3.2.A: 

Fakultetet vil bygge opp kompetanse på EU-søknader og EU-prosjekter 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Assisterende fakultetsdirektør 
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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: 

Ansvar: 

Assisterende fakultetsdirektør 
 

Tiltak 3.2.C: 

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

Frist for gjennomføring: 

Gjennom hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Forskningsdekan 
 

 

Strategi 3.3 

Fakultetet skal medvirke i UiOs arbeid for å styrke sin profil som 

hovedstadsuniversitet. Byen rundt universitetet og forholdet til næringsliv og 

samfunnsliv i Oslo-regionen spiller en avgjørende rolle for UiO. Fakultetet 

skal øke sin synlighet i byen gjennom videreutvikling av eiendommer for å 

finne en mer samlet løsning rundt Tullinløkka for de leide lokalene som vi 

disponerer i Oslo sentrum. Synliggjøring og styrking av jusstudentenes 

rettshjelptilbud kan være et praktisk bidrag fra Universitetet til hovedstadens 

befolkning. 

 
 

Tiltak 3.3.A: 

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

tiltak 4.1.A 

Frist for gjennomføring: 

Langsiktig 

Ansvar: 

Dekan 

 
 

Tiltak 3.3.B: 

Fakultetet vil arbeide for å inkludere JURK og Juss-Buss som emner i 

rettsstudiet, jfr. tiltak 3.1.A 

Frist for gjennomføring: 
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Hele perioden 

Ansvar: 

Studiedekan
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Et handlekraftig universitet 
 

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

at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene. 
 

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: 

Følge opp styringsgruppen for samlet arealløsning for Det juridiske fakultetets anbefaling  

om alternativ løsning med Rettshistorisk samling i DB og samlet biblioteksløsning i 

nybygg. Vedtak på plass i 2011 i forhold til løsning, kontrakt inngått i 2012, byggestart 

2012 

Ansvar: 

Dekan 

 

Tiltak 4.1.B: 

Fakultetet skal videreføre rehabilitering av Domus Media og Domus 

Bibliotheca 

Frist for gjennomføring: 

2014 
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Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Teknisk avdeling, kontorsjefene har ansvar for koordinering for hvert institutt. 

 

 

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 ha et tettere samarbeid med teknisk avdeling. 

Frist for gjennomføring: 

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

Har tettere samarbeid med teknisk avdeling gjennom en HMS/bygningsrådgiver. 

 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør 
 

Tiltak 4.2.B 

Revidert stillingsplan for vitenskapelig ansatte legges til grunn for  

langtidsbudsjettet. 
 

Frist for gjennomføring:  

Iverksettes i hele perioden    

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen 
 

 

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 
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kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling eller 

avvikling. 

 
INDIKATORER:  

- NFR-inntekter 
 

 

Tiltak 4.3.A: 

Fakultetet skal øke kvaliteten i rettsstudiet og dimensjonere studiet ut fra 

tilgjengelige ressurser 

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden. 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Fakultetsdirektør/PMR/Studiedekan 

 

Tiltak 4.3.B: 

Fakultetet skal arbeide med implementering av kvalifikasjonsrammeverket 

for fakultetets øvrige bachelor- og masterprogrammer og ph.d.-programmet 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar:  

Seksjonssjef studieseksjonen 
 

Tiltak 4.3.C: 

Fakultetet skal følge opp gjennomgangen av publiseringsmønsteret og sikre 

at publiseringer ved fakultetet holder et høyt nivå bl.a. gjennom økt 

internasjonal publisering. 
Frist for gjennomføring:  

2012 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen/Forskningsdekan 
 

 

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 
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Tiltak 4.4.A: 

Som en del av prosessen internt handlingsrom skal fakultetet følge opp de 

sentrale vedtak. 

Frist for gjennomføring: 

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

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 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Seksjonssjef kommunikasjonsseksjonen 
 

Tiltak 4.5.B: 

Fakultetet vil stimulere til økt deltakelse i samfunnsdebatten 

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

 

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 ha fokus på rollen som bygnings- og HMS-koordinator, og i 

sterkere grad involvere vernelinjen.  

Frist for gjennomføring: 

Hele perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

Ansvar: 

Seksjonssjef for administrasjonsseksjonen 
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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 mot diskriminering. 

Frist for gjennomføring:  

2013 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen 
 

 

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:  

2014 

Ansvar: 

Instituttledere/Studiedekan 
 

Tiltak 5.3.B: 

Fakultetet oppnevner høsten 2011 nye forskergrupper som trer i kraft 1. 

januar og vil følge opp disse kontinuerlig med utgangspunkt i 

forskergruppeevalueringen. 
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Frist for gjennomføring: 
Gjennom hele perioden 

Ansvar: 

Forskningsdekan 

 

 

 

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 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar: 

Instituttledere//kontorsjefene/PMR/Studiedekan 

 

 
 

 

 

Strategi 5.5 

Fakultetet skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings- og 

støttefunksjonene ved å legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive 

karriereveier for teknisk-administrativt personale 
 

 

Tiltak 5.5.A: 

Fakultetet vil se på utviklingsmuligheter for ansatte i teknisk-administrative 

stillinger og tilrettelegging for karriereveier for alle ansatte 

Frist for gjennomføring:  

2012 

Milepæler for gjennomføring: 

 

Ansvar:  

Seksjonssjef administrasjonsseksjonen 
 

 
  



Skisse Årsplan 2012-2014 – 
Juridisk fakultet 

 

 

-22- 
 

 

Resultatindikatorer med målsettinger 
 

Indikator 
nr 

Resultatindikatorer med 
målsettinger 

Resultat Måltall 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Studiepoeng pr 
heltidsekvivalent 37,9 40,2 39,5 41,1 39,2 39,5 40 41 42 

2 Netto gjennomføringstid 
doktorgrader  4,8 4,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

3 Studentmobilitet  5,0 % 5,0 % 5,3 % 5,9 % 5,9 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 

4 Publikasjonspoeng pr vit. 
årsverk 1) 1,56 1,28 1,96 2,12 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

5 EU-tildeling volum i 1000 
kr  381 661 2210 14 10 200 5 000 10 000 5 000 

6 NFR-tildeling volum i 1000 
kr  16 770 26 614 22 178 20 480 24 000 24 000 30 000 36 000 

 
 

Grunnlagsdata for resultatindikatorene 
 

 Resultatindikatorer med 
målsettinger Resultater Måltall 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Antall publikasjonspoeng  245 206 321 312 300 300   300 

 Antall doktorgrader  9 15 19 14 15 15   15 

 Antall vit. årsverk inkl. 
stipendiater 1) 157 161 164 147 155 155    

 Antall egenfinansierte 
registrerte studenter 2) 4 264 4 228 3 968 4 040 3 855 3 670    

 Antall nye studiepoeng 3) 2 688 2 739 2 614 2 633 2 545 2 452    

 Antall utvekslings-
studenter BA og MA  
 214 206 211 242 253     

 
 

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

2) Definisjonen omfatter egenfinansierte registrerte studenter. 
3) Årsenheter på 60 studiepoeng 

 
For grunnlagsdata for oppnådde resultater 2006-2010 og ytterligere presisering av 
definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Styringskartet: 
https://styringskart.uio.no. 

https://styringskart.uio.no/
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INNLEDNING 

Årsplanen er UiOs viktigste styringsdokument for å identifisere og iverksette tiltak for å 
gjennomføre Strategi2020. UiOs årsplan har et treårig perspektiv og er rullerende, med 
årlig revidering. Årsplan 2012-2014 angir kun de viktigste prioriteringene som skal 
gjennomføres i kommende tre-årsperiode. For hvert år vil velges en hovedprioritering.  
 
Årsplanen for 2012-2014 har følgende hovedinnretning: 

 Internasjonalisering har hovedfokus i 2012 
 I 2013 skal innovasjon være hovedprioriteringen 
 Hovedprioritering i 2014 avklares høsten 2011 

 

I tillegg vil UiO gjennom hele perioden prioritere tiltak knyttet til forskningskvalitet og 

studiekvalitet som er et grunnleggende fundament for å nå målsettingene i strategien. 

 

Internasjonalisering som hovedprioritet i 2012 

Gjennom Strategi2020 har UiO ambisjon om å utvikle seg til et internasjonalt 
toppuniversitet både som faglig kraftsenter, etterspurt partner og som strategisk aktør i 
det internasjonale samarbeidet. Det globale perspektivet på universitetets rolle, ansvar 
og faglige virksomhet er i sterkere grad enn tidligere lagt til grunn for denne strategien.  
 
Intensiveringen av det internasjonale samarbeidet skal i henhold til Strategi2020 især 
innrettes mot langsiktige samarbeidsrelasjoner som virker kvalitetsdrivende, stimulerer 
fagutviklingen og forsterker samspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon. 
Samtidig vil UiO fortsatt ivareta både solidaritet og egeninteresse i det internasjonale 
engasjementet. 
  
Det er utarbeidet en egen handlingsplan som skal bidra til å realisere disse ambisjonene 
gjennom treffsikre tiltak som er særlig viktig for UiOs ambisjoner. I den tre-årige 
handlingsplanen prioriteres tiltak rettet mot følgende fire områder: 

 Mobilisering for globale utfordringer 
 Strategisk samarbeid 
 Internasjonal profil i studier og forskerkvalifisering 
 Kompetanse og kapasitet for internasjonalisering 

 
Fakultetene forutsettes å fremme internasjonalisering gjennom å innarbeide mål og 
tiltak i egne planer.  
 
Risikovurderingen som ble gjennomført ved utarbeidelsen av Årsplan 2011-2013 er 
vurdert med henblikk på om risikoene er endret det siste året.  Det fremkommer ikke 
nye risikoer. Sannsynligheten for enkelte risikoer vurderes som redusert, men et 
akseptabelt nivå for risiko er fortsatt ikke nådd.  Vi ser at de strategiske 
hovedprioriteringene og faglige prioriteringer gjennomgående er bedre forankret i 
organisasjonen. UiOs strategi og årsplan er klart førende for tilsvarende planer og 
prioriteringer på fakultetene. Bevisstheten knyttet til ledelse øker.  Synlighet i media, 
gjennomføring av jubileet og håndtering av vanskelige saker har bl.a. bidratt et styrket 
omdømme. 
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Dette risikobildet har sammen med UiOs hovedambisjoner vært grunnlaget for 
prioritering av tiltak som må iverksettes. 
 
Satsningene som foreslås til fordeling av midler for 2012 er knyttet til og bygger opp 
under UiOs hovedprioriteringer i årsplanen 2012.  Hovedprofilen for fordelingen 2012 
er satsning på internasjonalisering gjennom en strategisk pott.  Forskningskvalitet 
understøttes av styrking av vitenskapelig utstyr og økte ressurser til nye 
toppforskingsmiljøer. Studiekvalitet gjennom styrking av biblioteket, 
universitetspedagogikkmiljøet og fadderordningen. I tillegg forlenges satsningen på 
tverrfaglige forskningsområder og satsningen på museene økes ytterligere. 
 
UiO har vedtatte handlingsplaner for henholdsvis vitenskapelig ansatte og for likestilling 
mellom kjønnene. Handlingsplan for internasjonalisering ble vedtatt i 2011 og det vil i 
2012 bli utarbeidet en handlingsplan for innovasjon. Handlingsplanene gir ikke en 
uttømmende fremstilling, men er en konkretisering av satsingsområder i Strategi2020 
der det er behov for helhetlige grep i organisasjonen. Årsplanene markerer de 
aktiviteter som skal prioriteres fra handlingsplanene. 
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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 UiO ikke når sine strategiske målsetninger 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke oppnår 
bedre ledelse og styring av utdanningsaktiviteten, evne til faglig prioritering, bedre 
finansiering / internt handlingsrom og gjennomstrømning. 
 
Strategier (fra Strategi2020): 

1. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig forskning 
og utdanning. Det skal utvikles gode finansieringsmekanismer for tverrfaglige 
aktiviteter og tidsavgrensede satsinger. 

2. Det internasjonale engasjementet skal bli større, blant annet gjennom økt deltakelse i 
selektive, strategiske partnerskap og Det europeiske forskningsområdet. 

3. Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil og samarbeidet med 
utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet. 

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen 

Alle fakulteter skal utvikle programporteføljen.  
 Ved vurdering av programporteføljen skal følgende vektlegges: faglige 

prioriteringer (studieprogrammer knyttet til SSF/SFI skal særskilt vurderes), 
forskningsbasert utdanning, tverrfaglighet, internasjonal profil samt nasjonalt 
ansvar og arbeidsdeling.  

 Hvert studieprogram skal tilby internasjonale komponenter som en del av 
programmet og fagmiljøene skal gi klare anbefalinger til utreisende studenter 
(”pakkeløsninger”) så langt det er mulig å få til. Det skal utarbeides og 
tilgjengeliggjøres en oversikt over dette på hvert studieprogram. 

 Fakultetene skal utvide emnetilbudet på engelsk, særskilt på bachelornivå.  
 UiO skal utvikle konkret plan for rekruttering av internasjonale studenter.  
 UiO skal vurdere opprettelse av en tospråklig bachelorgrad. 

Frist for gjennomføring: Løpende 

Milepæler for gjennomføring: 

1.6.2012  Fakultetene skal ha oversikt tilgjengelig over internasjonale 
komponenter i hvert studieprogram. 

31.10.2012  UiO deltar i utviklingen av et kartleggings- og refleksjonsverktøy for 
mobilitet (MAUNIMO-prosjektet finansiert av EU og ledet av EUA). 

31.12.2012  Vurdere deltakelse i et internasjonalt prosjekt som vil kunne sertifisere 
internasjonaliseringsgraden i studieprogrammene i forhold til 
læringsmål og kvalitet. 

31.12.2012  UiO skal ha utviklet konkret plan for rekruttering av internasjonale 
studenter.  

31.12.2012  Studieavdelingen skal i samarbeid med HF ha vurdert opprettelsen av en 
tospråklig bachelorgrad. 

31.12.2012  UiO skal ha utviklet en institusjonell policy for etablering av fellesgrader.  
31.12.2016  UiO har minst 20 fellesgrader med utenlandske universiteter. 

Ansvar:  Fakultetene og Studieavdelingen 
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Tiltak 2: Strategier for publisering av høy kvalitet 

Enheter og miljøer ved UiO har betydelig spredning i utfordringene knyttet til 
publisering. For noen enheter er publiseringsvolumet for lavt. For andre enheter er 
utfordringen å styrke kvaliteten i publiseringene.  
 
Til tross for en generell positiv utvikling er det fortsatt relativt mange miljøer som 
publiserer lite i fagfellevurderte publiseringskanaler. Om lag 50% av UiOs ansatte har 
under ett publikasjonspoeng pr år. Denne gruppen forventes å øke volumet. 
 
Mange miljøer har akseptabelt eller høyt volum av publikasjoner, og bør legge vekt på å 
heve kvaliteten i hver enkelt publikasjon, selv om dette kan føre til at antall 
publikasjoner og publikasjonspoeng går ned. 
 
Ledere skal bringe publisering inn som tema i den løpende dialogen med medarbeidere. 
 
Tiltaket skal bidra til at UiO når målsettingen om gjennomsnittlig 1,3 publiseringspoeng 
per vitenskapelig årsverk, samt at UiO øker publiseringen i publiseringskanaler av 
særlig høy prestisje og enkeltpublikasjoner med særlig høy impact målt ved siteringer. 

Frist for gjennomføring:  

31.12.2012  Alle relevante enheter skal ha utformet strategier og iverksatt gjennomføring. 

Ansvar:  Fakultetene 

 

Tiltak 3: Evalueringer for faglig utvikling 

Det etableres i 2011 et “scientific advisory board”.  Utvalget skal vurdere og gi råd om 
hvordan UiO skal nå sine målsettinger i Strategi2020.  Det skal utarbeides mandat og 
retningslinjer for utvalgets arbeid.  
 

De eksisterende tverrfakultære satsingene skal evalueres. 

Milepæler for gjennomføring: 

1.9.2012  Evaluering av tverrfakultære satsinger skal foreligge. 

Ansvar:  Forskningsadministrativ avdeling 
 

Tiltak 4: Utvikling av strategisk partnerskap 

Strategi2020 peker på strategiske partnerskap med internasjonalt ledende universiteter 
som et viktig grep for internasjonalisering. Slike partnerskap favner utdanning og 
forskning, og innebærer for eksempel samarbeid om fellesgrader. UiO har et slikt 
samarbeid under utvikling med University of Minnesota. Det foreligger videre mulighet 
for utvikling av lignende samarbeid med University of California, Berkeley. Resultatene 
av dette samarbeidet vil synliggjøres under utvikling av programporteføljen (tiltak 1). 

Frist for gjennomføring: Løpende gjennom perioden 

Milepæler for gjennomføring: 

31.12.12  Det skal foreligge avklaring av et senter ved University of California, 
Berkeley. 

Ansvar:  Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen 
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Læringsuniversitetet 
 
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på 

linje med de fremste internasjonale læresteder. 
  
Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke har 
ledelse og styring av utdanningsaktiviteten, tydelig formidling av forventninger til 
studentene, et godt psykososialt og fysisk læringsmiljø, øke varierte undervisnings- og 
læringsformer og gjennomstrømning.  
 

Strategier: 

7. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har 
forutsetninger for, og som engasjeres av studier ved et fremragende 
forskningsuniversitet. Studentene skal tilbys forskningsbasert undervisning som 
danner og utdanner, også på tvers av etablerte faggrenser. 

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

 

Tiltak 5: Læringsmiljø og oppfølging av studentene 

Fakultetene skal gjennomføre tiltak som møter de lokale utfordringene knyttet til 
læringsmiljø og oppfølgingen av studentene, inkludert internasjonale studenter.  

 Forventningene til studentene skal uttrykkes tydelig i program- og 

emnebeskrivelser, og også komme til uttrykk i undervisningen. Endringene i 

program- og emnebeskrivelser skjer innenfor arbeidet med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. 

 Faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiet skal prioriteres.  

 God integrering av internasjonale studenter, både på korte opphold/utveksling 

og i hele grader. Det skal være et særskilt fokus for å sikre et godt faglig utbytte 

og en god opplevelse. 

 Vurdering av studieforløpsoppfølging og -veiledning bør skje på det enkelte 

fakultet for å forhindre frafall og bidra til gjennomstrømning.  

 Studentene skal bevisstgjøres tidlig og underveis i studieløpet om utdanningens 

arbeidslivsrelevans for å være godt rustet til overgangen til arbeidslivet. 

 Iverksetting av rekrutteringstiltak for å bedre kjønnsbalansen i 

studieprogrammer med skjev kjønnsbalanse, særlig ved profesjonsutdanninger. 

Frist for gjennomføring: Løpende 
31.12.2012  UiOs arbeid med Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er fullført. 

Milepæler for gjennomføring: 

31.12.2012  Pilotprosjektet PILAR ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, som 
utvikles i samarbeid med Karrieresenteret (se også tiltak 9), går over i 
driftsfase. 

31.12.2012  Satsingen på universell tilrettelegging er styrket ved at vedlikeholds-
satsingen er økt.  

31.12.2012  UiOs arbeid med Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er fullført. 
31.12.2013  Ombyggingen av Vilhelm Bjerknes hus er ferdigstilt. 
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Ansvar: Fakultetene. Bistand i enkeltprosjekter fra avdelinger i 
Sentraladministrasjonen 

 

Tiltak 6: Varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruk av digitalt 
støttede læringsformer 

Fakultetene skal legge til rette for at studentene møter varierte undervisnings- og 
evalueringsformer og bruk av digitalt støttede læringsformer underveis i studieløpet.  
Dette skal sikre aktivisering, læringsfremmende vurdering og god sammenheng mellom 
læringsmål, undervisning og prøving.  

 Alle fakulteter skal sette i gang pilotprosjekter og avklare hvordan fakultetet vil 

jobbe strategisk og systematisk med varierte undervisnings- og 

evalueringsformer og bruk av digitalt støttede læringsformer. Støttemiljøer for 

læring ved Fagområde for universitetspedagogikk (FUP), UB og USIT skal ha 

som prioritert oppgave å bidra i arbeidet. 

 Professor II-ordningen og annen lærerutveksling med utenlandske universiteter 

skal utvides og gjøres mer systematisk for å sikre et større innslag av 

internasjonale lærerkrefter i undervisningen. Forskerutveksling skal som 

hovedregel også inkludere bidrag inn i undervisning. 

 Støttemiljøene for digitalt støttede læringsformer på USIT og 

Universitetsbiblioteket skal samordne læringsfremmende tjenester for 

fagmiljøene. 

 UiO skal legge til rette for aktiv læring gjennom studenters bruk av tilgjengelig 

faglitteratur/-informasjon i ulike formater og på ulike plattformer. 

 UiO skal bidra med kandidater når det utlyses Sentre for fremragende 

utdanning. 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2012  Ferdigstillelse av prosjektet "Strategi for bruk av IKT i undervisningen 
ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)". 

Milepæler for gjennomføring: 

Gjennomgang av planene skal skje i virksomhetsrapportering og resultatene av tiltakene 
over tid skal måles gjennom de periodiske programevalueringene. 

Ansvar: Fakultetene sammen med FUP/UV, Studieavdelingen, 
Forskningsadministrativ avdeling, Universitetets senter for 
informasjonsteknologi og Universitetsbiblioteket 

 
Strategi: 

10. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være 
internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive 
forskningsmiljøer. 

 

Tiltak 7: Kvalifikasjonsrammeverket for forskerutdanningen 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.-utdanningen skal implementeres. 
Dette skal forberedes med et prosjekt som vil involvere alle fakulteter, for videre 
utvikling av utdanningens innhold, gjennomføring og relevans. Veiledning og kurstilbud 
med vekt på generiske ferdigheter vil stå sentralt. 
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Frist for gjennomføring: 

31.12.2012  Kvalifikasjonsrammeverket og tilhørende tiltak skal være ferdig 
implementert ved alle enheter. 

Milepæler for gjennomføring: 

15.03.12   Prinsipper for organisering av tilbudet innen generiske ferdigheter skal 
være avklart og et pilot-prosjekt innen områdene prosjektarbeid, 
kommunikasjon og forskningsfinansiering skal være igangsatt. 

15.03.12   Gjennomgangen av programmene skal være foretatt og forslag til 
fellestiltak / institusjonelle tiltak klare for vedtak og gjennomføring. 

Ansvar: Fakultetene i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling og 
Organisasjons- og personalavdelingen 

 
Strategi: 

11. UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekruttering av gode studenter 
innenfor realfag. 

 

Tiltak 8: Videreutvikling av lektorprogrammet (LeP)  

Lektorprogrammet fortsetter arbeidet med å styrke profesjonsretting  
og bedre studiekvalitet ved  

 Strukturert tverrfakultært samarbeid mellom alle fakultet involvert i  
programmet og faglig ledelse av LeP, samt tverrfakultært samarbeid mellom  
studieledere og administrative kontaktpersoner ved alle fakultet og UV  
ved faglig leder/rådgiver LeP. 

 Videreutvikling av universitetsskolekonseptet  

 
Frist for gjennomføring:  

31.12.2013  

 
Ansvar: UV-fakultetet i samarbeid med Det teologiske fakultet, Det humanistiske 
fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet. 
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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 UiO ikke når sine strategiske målsetninger 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke 
framstår som en tydelig og relevant samfunnsaktør og attraktiv samarbeidspart. 
 
Strategi:9 

13. Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet. 
Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere samarbeid 
med institutter, offentlige og private virksomheter 
 

Tiltak 9: Styrke og utvide UiOs samfunnskontakt 

Enhetene ved UiO skal styrke og utvide sin kontakt med samfunnet ved å ha relevante 
nettverk med arbeidsliv, næringsliv, skolen og andre samfunnsaktører. Enhetene må 
vurdere hvilke arenaer og kontaktpunkter som er relevante for å følge opp prioriterte 
utfordringer, eksempelvis praksissteder, utvikling av studieprogrammene, overgang fra 
studier til arbeidsliv, oppbygning av alumnusvirksomhet, utvikling av oppdragsbasert 
etter- og videreutdanning, innovasjonsarenaer og faglige og finansielle 
samarbeidsområder, innovasjonsarenaer. Et element blir å vurdere hvordan erfaringer 
fra eksterne representanter i utvalg og råd kan brukes i dette arbeidet.   

Milepæler for gjennomføring:  

1.6.2012  Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal være implementert 
31.12.2012  Pilotprosjektet PILAR ved SV-fakultetet, som utvikles i samarbeid med 

Karrieresenteret (se også tiltak 5), går over i driftsfase. 

Ansvar:  Fakultetene og underliggende enheter, sentraladministrasjonen 

Tiltak 10: Grønt UiO 

UiOs miljøsatsing skal videreføres. Tiltak med synlig effekt prioriteres i første fase. Det 
videre arbeidet legges til linjen, og koordineringsfunksjonen plasseres organisatorisk i 
Teknisk avdeling.  

Fakultetene har ansvar for faglig miljøprofil. 

Det igangsettes et forarbeid for et tverrfaglig energiinitiativ. 

Milepæler for gjennomføring: 

30.6.2012  Avklaring av ambisjonsnivå for tverrfaglig energiinitiativ og konkrete 
tiltak er avklart. 

31.12.2012  Aktiviteter og konkrete miljøtiltak gjennomført innenfor en ramme på 4 
mill. kroner. 

Ansvar:  Universitetsdirektør og fakultetene 
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Tiltak 11: Utvikling av UiOs nettsted 

UiOs nettsted skal gjøre forskningen og studietilbudene bedre tilgjengelige for våre 
målgrupper. UiO skal arbeide med å heve kvaliteten på studiesidene og formidle vår 
innovasjon og forskning.  Den internasjonale dimensjonen skal spesielt fremheves, ikke 
minst tilgjengelig gjennom websider på engelsk. 

Frist for gjennomføring:  

31.12.2012  Roller og ansvar knyttet til ordinær drift av nettstedet er avklart og 
tydeliggjort.  
Det skal være gjennomført kompetanseheving for ansatte med uio.no 
som ansvarsområde. 

Milepæler for gjennomføring 

31.12.2011  Ferdigstillelse av Ny UiO-web og etablert ordinær drift av nettstedet. 

Ansvar:  Kommunikasjonsdirektør, fakulteter og tilsvarende enheter 

 
Strategi: 

16. UiO skal styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring. 

 
UiO skal utvikle gode partnerskap med avanserte brukere i offentlige og private 
virksomheter, som bidrar med både relevante problemstillinger for forskning og kraftig 
økning i bidrags- og oppdragsinntekter. UiOs nettsted skal benyttes til å formidle vår 
innovasjon. 

 
Tiltak 12: Handlingsplan for innovasjon 

Det skal utarbeides en handlingsplan for innovasjon og anvendelse av forskningsbasert 
kunnskap fra UiO i offentlig, privat og frivillig sektor. Planen skal også inneholde tiltak 
for anvendelse av erfaring og kunnskap fra UiOs innovasjonsrettede miljøer, herunder 
TIK, SFE, Inven2 og Forskningsparken, i utdanningen. 

Frist for gjennomføring: 

30.06.2012  Planen fremlegges universitetsstyret for vedtak.  

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling med bistand fra Studieavdelingen. 
Arbeidet forankres i Forskningskomiteen. 

 
Strategi: 

17. Universitetsmuseene skal utnyttes bedre, for å skape økt interesse for forskning og for 
universitetet. 

 

Tiltak 13: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene 

Synliggjøring av universitetsmuseene gjennom fornying av basisutstillinger og 
digitalisering av samlingene og tilgjengeliggjøring på web. Planlagte byggeprosjekter 
skal føre til bedre formidling av og interesse for museenes virksomhet. 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013  Fornying av basisutstillingene skal være ferdig (NHM). 

Milepæler for gjennomføring: 

30.06.2012  Målsetting for oppnådd digitalisering skal være avklart. 

Ansvar:  Museene 
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Et handlekraftig universitet 
 

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

 
Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger 

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke har 
bedre ledelse på alle nivå gjennom tydeligere forventninger til lederens oppgaver og 
prioriteringer, bedre evne til faglige prioriteringer gjennom stillingsplaner og bedre 
samspill mellom eksterne inntekter og egne prioriteringer, rekruttering og utvikling av 
de beste gjennom satsning på toppmiljøer, bedret finansiering/internt handlingsrom 
gjennom aktive stillingsplaner, sterkere prioriteringer, økte eksterne inntekter innen 
prioriterte områder og mer effektiv forvaltning. 
 

Forankring av prioriteringer ved at UiO viser prioriteringene i handling. Gjennom 
forbedret forvaltning vil omdømme styrkes. 
 
Strategi: 

18. Ressursene skal fordeles på basis av kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer, og de 
faglige prioriteringene skal legges til grunn. Forskningsmiljøer og utdanningsmiljøer 
som utmerker seg med høy kvalitet skal ha gode betingelser. 

 
Fakulteter og museer skal vise til dokumenterbar omprioritering av ressurser for 
realisering av faglige prioriteringer.  
 

Tiltak 14: Konkurransearenaer med særlig høy kvalitet 

UiO er avhengig av at forskere og forskergrupper ved UiO vinner prestisjefylte 
forskningsmidler som tildeles på grunnlag av faglig kvalitet (herunder SFF, FRIPRO, YFF, 
ERC).  UiO skal utvikle støtteapparat og tilby kompetanseutvikling som legger til rette 
for at aktuelle kandidater lykkes på disse arenaene. 
 
Antall ERC-søknader skal opprettholdes minst på 2010-nivå. Det skal utvikles 
målrettede tiltak for utvikling av kandidater til ERC Starting Grants. 

Frist for gjennomføring:  

Spesifisering av støtteapparat og behov for kompetanseutvikling 
koordineres med arbeidet med internt handlingsrom. 

Ansvar:  Fakulteter og tilsvarende enheter: Frembringe gode søknader:  

Fakultetene med bistand fra Forskningsadministrativ avdeling: Utvikling av 

tiltak for ERC Starting Grants 

Forskningsadministrativ avdeling: Støtteapparat.  

Organisasjons- og personalavdelingen: Kompetanseutvikling 

 
Tiltak 15: Langsiktige stillingsplaner  

Gjeldende stillingsplaner skal være oppdatert for å sikre at de skaper tilstrekkelig 
handlingsrom for gjennomføring av faglige prioriteringer. Dette gjelder spesielt 
fakulteter som ikke allerede har vedtatt langsiktige stillingsplaner.  
Oppdaterte stillingsplaner skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte og for potensielle 
rekrutter.  

 



  UiOs Årsplan 2012-2014  
 

-12- 
 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2012 

Milepæler for gjennomføring 

30.9.2012  Fakultetene rapporterer status i plandialogen. 

Ansvar:  Fakultetene og museene med støtte fra OPA. 

 

Strategi: 

19. UiO skal sikre at grunnfinansiering og ekstern finansiering virker gjensidig 
forsterkende, gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av områder 
for ekstern finansiering. 

 
Tiltak 16: Økt innhenting av midler fra EU 

UiO skal ha en betydelig økning av finansiering fra EU-systemet. UiO skal utvikle 
støtteapparat, tilby kompetanseutvikling og økonomiske insentiver som gjør det 
attraktivt for aktuelle forskere å søke EU-midler. Effekten av disse tiltakene skal være at 
UiOs uttelling i EU-programmer skal øke med 50% i perioden 2011-2013 sammenlignet 
med gjennomsnittet for årene 2008-2010. 
 
Alle enheter skal gjennomgå og vurdere lokale tiltak for innhenting av eksterne midler 
fra relevante kilder. Det skal særlig legges vekt på EUs ulike programmer og 
Forskningsrådets tematiske satsinger. Enhetsledere skal ansvarliggjøres for innhenting 
av eksterne midler som bidrar til realisering av faglige prioriteringer og handlingsrom.  

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013  

Milepæler for gjennomføring 

30.9.2012  Fakultetene rapporterer om sine tiltak og foreløpig effekt i plandialogen. 

Ansvar:  Forskningsadministrativ avdeling er hovedansvarlig for utredning med støtte 

fra Økonomi- og planavdelingen.   

 

Strategi: 

20. Strategi: For å kunne i ansatte og studenter gode rammebetingelser og nødvendig 
utstyr, skal alle enheter ha en god balanse mellom lønnskostnader og driftskostnader 

 

Tiltak 17: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur 

Tiltakene i UiOs policy for investeringer og bruk av forskningsinfrastruktur skal 
gjennomføres. 

Frist for gjennomføring: 

Ansvar: 

Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter 
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Strategi: 

23. UiO skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon. 
 
Tiltak 18: Internt handlingsrom – administrativ utvikling 

Administrative oppgaver skal ses mer i sammenheng, og kompetanse skal utnyttes 
bedre på tvers av enheter og nivåer.  Administrative funksjoner ved UiO skal endres ved 
spesialisering, standardisering og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom nivåene som 
bærende prinsipp. Endringene vil få konsekvenser for organisering av oppgaver både på 
enhetene og sentralt nivå.  
Endringene skal føre til at en større andel av UiOs midler benyttes til primæroppgavene 
utdanning, forskning og formidling. 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013  Implementeringen er sluttført 

Milepæler for gjennomføring: 

30.06.2012  Gjennomføring i henhold til vedtatt milepælsplan for prosjektet. 

Ansvar:  Universitetsdirektør 
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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 

  
Under det Gode Universitet er prioriteringen for den første perioden allerede lagt ned 
gjennom universitetsstyrets vedtak av HR-handlingsplan for vitenskapelig ansatte 
2010-2012 og Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010-2012, samt 
vektleggingen av HMS-arbeidet i Strategi2020. 
 
Handlingsplaner på HR-området samt likestilling skal oppdateres. HR-handlingsplanen 
for vitenskapelig ansatte skal evalueres internt i 2012 og det skal foretas en ekstern 
evaluering i 2014 (jf. Charter og Code oppfølging). For perioden 2012-2014 bør HR-
handlingsplanen omfatte alle ansatte. 
 

Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger 

De tiltakene som prioritertes i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke har 
bedre ledelse på alle nivå, forankring av prioriteringer, bedre rekruttering og utvikling 
av ansatte samt evne til faglig prioritering. 
 
Strategi: 

25. Universitetet skal utvikle ledelsesfunksjonene med tydelige roller og ansvarsfordeling i 
alle deler av organisasjonen. Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger treffes og 
hvordan disse kan påvirkes gjennom medbestemmelse og universitetsdemokrati. 

 
Tiltak 19: Tydeliggjøre lederrollen ved UiO 

UiO skal i arbeidet med lederutviklingstiltak tydeliggjøre de forskjellige lederrollene. 
Lederne skal gis innføring i rammebetingelser og virkemidler for ledelse, samt 
opplæring i lederverktøy tilpasset en akademisk virksomhet. Det skal gjennomføres 
basis opplærings- og lederutviklingstiltak med fokus på å utvikle velfungerende 
lederteam på alle nivåer. Kompetanse om likestilling skal inkorporeres i 
lederutviklingsprogrammene. 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013  Lederrollen og bruk av virkemidler ved UiO skal være avklart. 

Milepæler: 

31.12.2012  Lederfunksjonene knyttet til utdanningsledelse skal være gjennomgått 
og avklart. Opplæringsprogrammet for utdanningsledelse må også 
omfatte internasjonalt utdanningssamarbeid og tilrettelegging for det 
internasjonale klasserommet. 

31.12.2012  Det skal foreligge systematisk tilbud innen kompetansemoduler for 
ledere og styremedlemmer på fakultets og instituttnivå.  

31.12.2013  Nye ledere skal ha fått innføring i rammebetingelser og verktøy for 
ledelse. Fakultetslederprogrammet skal være gjennomført 

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med aktuelle 

fagavdelinger, fakulteter og tilsvarende enheter 
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Tiltak 20: Medvirkning og involvering 

Ansattes muligheter til medvirkning skal styrkes gjennom god informasjon og 
kompetanseutvikling. Introduksjonsprogram for nyansatte skal videreutvikles. Ansatte 
og studenter skal involveres i utforming av policy, blant annet gjennom bidrag til UiOs 
arbeid med å etablere seg som grønt universitet. God informasjon om UiO som 
organisasjon og beslutningsprosesser skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte og 
studenter. 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013 

Milepæler: 

31.6.2012  Introduksjonsprogram for stipendiater skal være etablert. OPA har fått 
innvilget en søknad om eksterne midler til dette arbeidet og milepælen 
er justert i henhold til fremdriftsplan for bevilgningen (6 mnd). 

31.12.2012 Fakultetene skal arbeide frem standariserte introduksjonsprogram for 
nyansatte.  

31.12.2012  Det skal foreligge et utvidet intro-program for engelskspråklige 
medarbeidere. 

31.12.2013  Brukervennlig nettinformasjon om organisasjon og beslutningsprosesser 
er tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen.  

Ansvar:  Organisasjons- og personalavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter  

 
Strategi: 

26. Universitetet i Oslos personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode 
muligheter for profesjonell og faglig utvikling  

 
Tiltak 21: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier 

UiO skal føre en aktiv politikk som sikrer god oppfølging av midlertidig ansatte. Tilfeldig 
bruk av midlertidighet skal oppheves og ønsket midlertidighet skal defineres. 
Kommunikasjonen om kriterier for ansettelser og karrieremuligheter innenfor og 
utenfor UiO skal være tydelig.  UiO skal også arbeide for tiltak for mobilitet og 
forutsigbare karriereløp for forskere både på nasjonalt og overnasjonalt nivå, blant 
annet innenfor European Research Area (ERA). 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013 

Milepæler: 

1.6.2012  UiO skal ha definert kriterier for ansettelser på eksterne midler og bruk 
av postdoktor stillinger. 

31.12.2012  Tydelig kommunikasjon og implementering av UiOs prinsipper for bruk 
av midlertidighet skal foreligge.   

31.12.2013  Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, i forhold til oppgaver, 
roller og utviklingsmuligheter. 

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Økonomi- og 

planavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter 
 
Tiltak 22: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging  

Behovet for kompetanseutvikling blant vitenskapelig ansatte skal belyses gjennom 
medarbeidersamtaler og det skal utvikles et tilbud tilpasset behov og tilgjengelige 
ressurser.  
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Det skal utvikles et opplegg for kompetanseutvikling som støtter opp om strategiske 
satsinger (jf. tiltak 14, 16 20). 

Midlertidig ansatte skal gis tilgang til karriererådgiving og kompetanseutvikling som 
ruster til mobilitet. De midlertidige ansatte skal følges opp tettere av sine ledere 
gjennom individuelle planer.  

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013 

Milepæler: 

1.3.2012  Det skal utvikles et tilbud innen karriererådgiving for midlertidig ansatte 
i rekrutteringsstillinger. 

31.6.2012  Det skal foreligge et tilbud innen prosjektledelse for vitenskapelig 
ansatte. Arbeidet er påbegynt og en pilot er planlagt, men etablering av 
tilbudet krever mer tid. Milepælen er derfor justert med 6 mnd. 

1.6.2012  Det skal foreligge et avklart opplegg for systematisk arbeid med 
kompetanseutvikling ved UiO. 

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med 

Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter 

 
Strategi: 

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

 

Tiltak 23: Kartlegging av arbeidsmiljø 

UiO deltar i et arbeid på nasjonalt nivå (SAK-midler) som vil få konsekvenser for UiOs 

fremtidige arbeidsmiljøundersøkelse. Innen 2012 skal UiO ha et konsept for kartlegging 
av arbeidsmiljø. Oppstart av gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen er planlagt i 

2013. 

Frist for gjennomføring: 

31.12.2013 

Milepæler: 

31.12.2012  AMU skal ha tatt stilling til implementeringsstrategi for kartlegging av 
organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. 

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med fakulteter og 

tilsvarende enheter 
 

Tiltak 24: Helse, miljø og sikkerhet 

Det skal etableres policy og leveranser som sikrer systematisk forebyggende HMS-
arbeid lokalt. HMS skal være tema på alle møter i styrende organer ved UiO. 

Frist for gjennomføring: 

31.6.2012  System for avviksrapportering av HMS-hendelser skal være 
implementert. 

31.6.2012  Utvikling og implementering av HMS-policies skal være ferdigstilt. 

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med fakulteter og 

tilsvarende enheter 
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Strategi: 

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

 
Tiltak 25: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering 

UiO skal heve kvalitet i rekrutteringen gjennom profesjonalisering av 
rekrutteringsprosess og ved økt rekrutteringskompetanse i organisasjonen. Faglige 
prioriteringer og langsiktig bemanningsplanlegging skal gjøre rekrutteringen mer 
strategisk og forutsigbar samt bidra til å øke andelen kvinner i faste vitenskapelige 
stillinger. Internasjonale og kvinnelige kandidater skal identifiseres og motiveres til 
vitenskapelige toppstillinger. Vurderingen av søkerne skal følge tydelige kriterier og 
fremme faglig kvalitet og kompetanse tilpasset stillingen.  

Frist for gjennomføring: 

31.12.2014 

Milepæl:  

31.12.2012  UiO skal ha formulert og iverksatt en offensiv rekrutteringsstrategi i tråd 
med ambisjonsnivået i Strategi2020. 

31.12.2014  Ekstern evaluering av rekruttering skal være gjennomført som ledd i 
evalueringen av UiOs oppfølging av Charter og Code (HR-Excellence in 
Research). 

Ansvar:  Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med 

Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter 
 
 



Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning,  
formidling og innovasjon.
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Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i 
Oslos internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom
forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale 
ansvar for juridisk kunnskap og forskning og 
styrke sin internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom 
forskning, innovasjon, utdanning og formidling.

Internasjonalisering
Det juridiske fakultet står overfor store og viktige 
utfordringer. Samfunnets og rettens internasjonalisering 
og europeisering innebærer stadig tettere interaksjon 
mellom nasjonal, regional og internasjonal rett gjennom 
utvikling av lovgivning og traktater, kontraktsrett, 
selskaper, rettspraksis, domstoler og nye internasjonale 
organisasjoner. Også nasjonal rett påvirkes av at 
samfunnet står overfor mange nye utfordringer 
som medfører internasjonalisering på mange 
områder. Å få kunnskaper om og forståelse av disse 

endringsprosessene er i dag en betydelig utfordring. 

Forskningspolitisk synliggjøring
Samfunnet preges av en betydelig rettsliggjøring 
både gjennom lovgivning og bruk av kontrakter. 
Det innebærer økende variasjon i de oppgaver 
jurister står overfor. Retten må forholde seg til nye 
forhold i samfunnet som bruk av nye teknologier, 

nye kommunikasjonsmedier, klimaendringer, økt 
migrasjon mv. Rettsvitenskapelig forskning blir 
derfor relativt viktigere som en del av den samlete 
samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskning. 
Fakultetet skal arbeide for en bedre forskningspolitisk 

synliggjøring av dette i ulike fora. 

Et fornyet rettsstudium
Fakultetet har i 2009 og 2010 forberedt et fornyet 
rettsstudium. Studiet skal gjennom sitt innhold og 
opplegg tilfredsstille NOKUTs krav til studiekvalitet og 
gi de juridiske kandidatene bedre forutsetninger for 
å møte dagens og morgendagens krav. Viktige sider 
ved fornyelsen er mer vekt på etikk, vekt på samspillet 
mellom nasjonale, utenlandske og internasjonale kilder 

og tettere oppfølgning av studentene.

Juridisk forskning
Fakultetet har en betydelig faglig bredde. For å møte 
de utfordringene vi står overfor, er det behov for 
forskning. Det gjelder innenfor de tradisjonelle juridiske 
disipliner, på tvers av dem, gjennom utvikling av nye 
fagområder og innenfor perspektivfagene for å generere 
problemstillinger, beskrive og forstå retten i alle dens 
fasetter. Juridisk forskning skal kjennetegnes ved 
kvalitet, autonomi og grundighet, kritisk refleksjon og 
maktkritikk. Det må fortløpende diskuteres hva som er 

god kvalitet på rettsvitenskapelig forskning. 

Mål og profil Mål og profil 
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Faglige prioriteringer
Prosess faglige prioriteringer (2007-2009) inneholder 
fakultetets faglige prioriteringer for forskning og 
undervisning. De fire sentrale tematiske områdene er: 
rettens globalisering, individenes rettsstilling, rett, stat 
og marked, samt rett og miljø. Flere gjennomgående 
perspektiver på retten er: rettsstats-tanken, retten og 
tiden, rettstenkningen samt rett, samfunn og moral.  
Vi skal også utvikle nye fagområder og videreutvikle 
forskning og undervisning innen tradisjonelle juridiske 
fag.

Våre strategier for 2010 – 2020 er beskrevet under de 
samme overskrifter som UiO har i sin strategiske plan:
• Et grensesprengende universitet 
• Læringsuniversitetet
• Et samfunnsengasjert universitet
• Et handlekraftig universitet

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

Et grensesprengende universitet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

1. Vi skal møte de utfordringer for rettsvitenskapelig 
forskning som er knyttet til rettsliggjøring og 
internasjonalisering ved å arbeide for å øke kvalitet og 
relevans i rettsvitenskapelig forskning. Vi skal i særlig 
grad legge forholdene bedre til rette for den enkelte 
forsker. Vi skal bedre samfunnets utnyttelse av vår 
kompetanse.  

2. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda 
bedre gjennom tverrfaglig forskning og utdanning både 
med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre øvrige 
fagområder. Vi skal øke vår deltakelse i tverrfaglig 
forskning. 

Vi skal gjøre det lettere å kombinere juridiske fag 
i rettsstudiet med fag ved andre programmer og 
fakulteter. Tverrvitenskapelig juridisk forskning med 
innslag av fag som rettssosiologi, rettsfilosofi- og teori, 
rettsøkonomi og rettshistorie vil være en nødvendig 
del av en respons på de utfordringer rettsvitenskapelig 
forskning står overfor.        

3. Vi skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig 
samarbeid. Vi skal øke vår deltakelse i internasjonale 

nettverk. Vi skal rekruttere flere lærere med utenlandsk 
juridisk bakgrunn til faste stillinger ved fakultetet.

Vi skal arbeide aktivt for økt finansiering til 
rettsvitenskapelig forskning fra Norges forskningsråd, 
European Research Council, EUs rammeprogrammer, 
departementene og fra andre kilder.  

Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal 
profil og samarbeidet med utenlandske institusjoner skal 
økes for større relevans og høyere kvalitet. 

Vi skal gjøre det lettere å kombinere norske og 
utenlandske elementer i jussutdanningen og få flere 
studenter til å benytte de internasjonale faglige tilbud 
fakultetet har etablert, samt bedre integrasjonen mellom 
norske og utenlandske studenter. 

Vi skal øke andelen pensumlitteratur skrevet på andre 
språk enn norsk.
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læringsuniversitetet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

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

Studietilbudet skal utvikles til ledende så vel 
innen rettsvitenskap som i våre andre fag. Tidlig 
i strategiperioden skal fakultetet gjennomføre de 
vedtatte faglige prioriteringene på utdanningssiden, 
særlig med tanke på pedagogisk kvalitet, kobling 
til forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering. 
Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å 
være et fremragende internasjonalt universitet.

Vi skal bedre studiekvaliteten gjennom bedre oppfølging 
av studentene kombinert med at studentene gis større 
krav og utfordringer. Forholdstallet lærer/student skal 
bedres vesentlig.
 
Vi skal synliggjøre fakultetets forskning og engasjere 
studentene mer i faglige debatter og møter ved 
fakultetet.

Vi skal oppmuntre til kritisk tenkning rundt juristenes 
rolle gjennom utvikling av faget ”yrkesetikk”.

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

En viktig strategisk utfordring for perioden er hvor 
stort det juridiske fakultetet skal være. En økning 
av studieplasser krever en vesentlig styrking av 
lærerstaben og av administrativt ansatte og kan ikke 
baseres på bruk av eksterne lærere eller midlertidig 
ansatte. 

Vi skal ha en bevisst bruk av eksterne krefter i 
undervisning og veiledning, som timebetalte og i 
bistillinger. 

Vi skal legge til rette for at studentvitassene trekkes 
mer aktivt inn i de fast ansattes forskning blant annet 
ved ved at deres arbeidsplikt knyttes konkret opp mot 
assistentarbeid for pågående forskningsarbeid.

3. Rettsstudiet skal fortsatt være et profesjonsstudium 
med faglig bredde og dybde. Studiets verdi og anseelse 
skal økes ved å fokusere på faginnhold, undervisning, 
litteratur, eksamensformer og læringsmiljø. 

Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 
internasjonale læresteder.
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Vi skal fullføre prosessen med fornyelse av rettsstudiet 
og gjennomføre denne på en slik måte at det ikke skaper 
kompliserte overgangsordninger.

Det fornyede rettsstudiet skal ha tilstrekkelig grad 
av fleksibilitet slik at det ikke blir nødvendig med 
noen ny studiereform i perioden. Vi vil legge vekt 
på oppfølging av kvaliteten i studiet blant annet ved 
undervisningsevalueringer.

Studiet skal dekke samfunnets behov for gode jurister 
og samtidig innføre studentene i et videre akademisk 
fellesskap.

Vi vil øke studiets internasjonale anvendelsesmuligheter 
gjennom å internasjonalisere studieinnholdet, 
synliggjøre kompetansens anvendelses område og 
bevisstgjøre studentene om internasjonale aspekter.

Fakultetet vil prioritere undervisningsformer som 
gir mulighet for dialog og som gir utfordringer til 
studentene.

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

5. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være 
fremtidsrettet. Den skal
bli mer attraktiv for de beste kandidatene og bidra til 

bedre rekruttering av jurister med bakgrunn fra andre 
land.

Rekrutteringspolitikken skal utvikles slik at vi sikrer en 
god balanse
mellom faste stillinger, stipendiatstillinger og 
postdoktorstillinger.

Vi skal arbeide for bedre integrering av stipendiatene i 
aktive
forskningsmiljøer, forskergrupper og fagmiljøer.

Kvaliteten på ph.d.-programmet skal heves med 
henblikk på bedre
veiledning, midtveisevalueringer og seminarer. Vi skal 
arbeide for økt
nordisk samarbeid om ph.d.-seminarer. Alle 
stipendiatene skal så langt
praktisk mulig ha et kortere eller lengre studieopphold i 
utlandet.



d e t  j u r i d i s k e  f a k u l t e t  -  S t r a t e g i s k  p l a n  2 0 1 0  -  2 0 7

Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets  
store samfunnsutfordringer.

Et samfunnsengasjert universitet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

1. Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal styrkes 
gjennom å bedre kontakten med arbeidslivet 
gjennom studietiden, blant annet ved å videreutvikle 
praksisordningene. Vi ønsker offentlige og private 
virksomheter som aktive deltakere i utvikling og 
evaluering av studieprogrammene. Vi skal legge til rette 
for samfunnsengasjerte og aktive studenter. 

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

3. Vi skal medvirke i UiOs arbeid for å styrke sin profil 
som hovedstadsuniversitet. Byen rundt universitetet og 
forholdet til næringsliv og samfunnsliv i Oslo-regionen 
spiller en avgjørende rolle for UiO. Fakultetet skal 
øke sin synlighet i byen gjennom videreutvikling av 
eiendommer for å finne en mer samlet løsning rundt 
Tullinløkka for de leide lokalene som vi disponerer i Oslo 
sentrum. Synliggjøring og styrking av jusstudentenes 
rettshjelptilbud kan være et praktisk bidrag fra 

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

4. Vi skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern 
ressursbruk. 

5. Fakultetet ønsker å dele kunnskap og styrke 
dialogen med samfunnet. Fakultetets egne nettsider 
er styrket som et godt kommunikasjonsmiddel for 
forskningssamarbeid og informasjonsutveksling 
mot andre fagmiljøer, mot studenter og mot bredere 
målgrupper. 

Et handlekraftig universitet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

Et handlekraftig universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede 
ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte 
kjerneaktivitetene

Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for 
forskning og undervisning, samt gode arbeids- og 
møteplasser for studentene.

2. Vi skal videreutvikle og effektivisere de administrative 
og tekniske funksjonene og bedre samspillet mellom 
faglige og administrative funksjoner. Vi skal øke den 
administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i 
internasjonale forskningsprogrammer.

3. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i 
dimensjoneringen av studietilbud og forskning. Dette 
skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal 
arbeidsdeling. Vi skal utnytte mulighetene ved nasjonal 
arbeidsdeling. Sterke miljøer skal få muligheter til å 
utvikle seg videre, mens miljøer med kvalitetsmessige 
utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling eller 
avvikling.
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StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

Det gode universitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at 
studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt 
arbeids- og læringsmiljø

Strategier for Det juridiske fakultet:

1. Vi skal arbeide for et godt arbeidsmiljø der alle 
medarbeidere får realisert sitt potensial fullt ut. Vi vil 
arbeide for at studentene skal ha et godt faglige, sosialt 
og fysisk lærings- og arbeidsmiljø. Vi vil videreutvikle 
lederskap og legge til rette for medvirkning fra tilsatte 
og studenter.  Arbeidet for bedre helse, miljø og 
sikkerhet ved fakultetet skal styrkes gjennom gode 
rutiner og klare ansvarsforhold. Vi vil kartlegge om 
det er noen grupper av ansatte som føler at de ikke 
kan komme til orde med kritikk og forslag, og legge 
forholdene til rette for en åpen kommunikasjon. 

2. Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper 
ansatte og tilby gode muligheter for profesjonell og 
faglig utvikling. Vi skal utvikle en handlingsplan for 
antidiskriminering.

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

det gode universitetet 

3. Vi skal legge til rette for god intern organisering 
av forsknings- og undervisningsmiljøer. Vi skal 
videreutvikle vår forskning og undervisning gjennom 
bruk av henholdsvis forskergrupper og faglærergrupper.

4. Vi skal fortsatt ha en aktiv likestillings- og 
rekrutteringspolitikk. Vi vil legge til rette 
for rekruttering av studenter og tilsatte med 
minoritetsbakgrunn. 

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

Fakultetsstyret    

 
Møtenr: 4/2011 
Møtedato: 27.10.2011 

Dato: 07.10.2011  

 
Saksnr..: 
J.nr:2011/12844  

Tidligere vedtak/behandling: 

Fakultetsstyret 17.02.2011 «Budsjett 2011» og «Budsjett 2012 – innspill fra Det juridiske fakultet» 

Fakultetsstyret 14.04.2011 «Langtidsbudsjett 2012-2016» 

FORDELING OG HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2012 OG 

LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016 

 

Universitetsstyret behandlet ” Årsplan med ambisjoner og tiltak 2012-2014 - fordeling av antatt 

statsbevilgning 2012 ” i sitt møte 21. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2012 på 217 

071 000 kr. Dette er en nominell økning på 10 045 000 kr fra 2011. Det er gitt en lønns- og 

priskompensasjon på 2,7%.  SSB har beregnet lønnsveksten for 2012 til 4,3% som utgjør ca 8,9 mill kr. 

Forutsatt at dette slår til betyr det at realrammen har økt med ca 1,1 mill kr.  

HOVEDPRIOTERINGER 
Årsplan og strategisk plan gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. I 2011 er studiekvalitet og ny 
studiemodell hovedprioritering. Også i 2012 vil videreutvikling av studiet stå sentralt, i tillegg til 
internasjonalisering som er ny hovedprioritering i årsplanen for 2012. Fakultetet skal også arbeide for å 
finne fleksible lokaler som er hensiktsmessige i forhold til målet om økt studiekvalitet. 
 
Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en foreløpig 
prognose som er under kontinuerlig endring. Stillingsplanen er under behandling. Konsekvensene av 
endringer i stillingsplanen er derfor ikke innarbeidet i budsjettallene. Det er også noe usikkerhet knyttet til 
prognosen for avlagte doktorgrader i langtidsperioden. 
 
Styret bes ta stilling til hovedprioriteringene, budsjettiltak 2012, og intern fordeling. 
 



 2 

 

LANGTIDSBUDSJETT 

Foreløpig prognose for langtidsbudsjettet viser en resultatutvikling som følger:  (tallene er under arbeid) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Isolert resultat 3 mill -9 mill -5,3 mill 6,2 mill 5,3 mill 3,3 mill 

Akkumulert resultat 10 mill 1 mill -4,3 mill 1,9 mill 7,2 mill 10,5 mill 

 
Fakultetet skal innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 2016. 

Styret orienteres om detaljert budsjett for 2012 og langtidsbudsjett for 2012-2016 i møtet 8. desember. 
Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en foreløpig 
prognose som er under kontinuerlig endring.  
 
Vedlegg 2 viser gjeldende versjon av langtidsbudsjettet for perioden 2011-2015. Prognosen for 2011 er på 3 
mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2011 vil da være på ca 10 mill kr. I 
gjeldende langtidsbudsjett er det i 2012 og 2013 underskudd, og i 2014 og 2015 overskudd. Akkumulert 
resultat i 2015 er på ca 7,2 mill kr i overskudd. 
 
Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2010, måltall fom 2011 (tallene er under arbeid): 
 
Samlet studiepoengproduksjon 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Studiepoeng-
produksjon 

3 008 2 688 2 739 2 614 2 801 2 788 2 468 2 400 2 327 2 317 2 317 

 
Tilsettinger/avganger 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SUM 

Antall avganger 
v/70 år 

1 3 3 2 5 3 2 19 

Budsjetteffekt (i 
1000  kr) av 
avganger 

450 900 1 350 450 1 800 1 350 450  

Planlagte 
tilsettinger 

1 6 3 8 5 1 4 23 

 
Avlagte doktorgrader 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Avlagte 
doktorgrader 

9 15 19 14 15 7 15 15 15 15 

 
Publikasjonspoeng 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Publikasjons-
poeng 

245 206 319 312 235 238 238 235 235 235 
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Regnskap 2011 
Inngående balanse pr 1.1.10 var et overskudd på 7 mill kr for basisvirksomheten. Prognosen for 2011 viser 
et forventet akkumulert årsresultat på 10 mill kr i overskudd, jfr. egen sak om regnskap pr 31.08.11.  
 

 
Budsjettiltak 2012 
 

VITENSKAPELIGE STILLINGER 

Universitetsstyrets vedtak 25.11.08 om redusert studenttall uten inntektstap gir oss økonomisk grunnlag 

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

tilsettingstakten, både for faste stillinger og stipendiatstillinger. Dette gjenspeiles i budsjettet, jfr. tabell 

ovenfor. I 2012 planlegges det 8 tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger, mot 2 avganger.  Når det gjelder 

rekrutteringsstillinger så planlegges det tilsetting i inntil 6 stipendiatstillinger våren 2012, og ytterligere 

inntil 5 stillinger høsten 2012, for å oppfylle måltallet. 

 

STUDIEPLASSER 

Fakultetet ble høsten 2010 tildelt 30 nye studieplasser ved masterstudiet i rettsvitenskap. Dette gir en 

økning i opptaksrammen fra 400 til 430, og en økning i fakultetets inntekter og kostnader i 

langtidsperioden. 

Anslag budsjetteffekt (tall i 1000 kr) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Inntektseffekt 663 1 990 3 432 5 104 6 344 

Variabel 

kostnadseffekt 

255 765 1 275 1 785 2 295 

Forutsetninger for beregningene: Vedtak om tildeling av studiepoengsinntekter endres slik at fakultetet får 

effekt av økt studiepoengproduksjon. Kun variabel kostnad er beregnet. Hvis faste kostnader økes, for 

eksempel ved behov for flere lokaler eller flere støttetjenester blir kostnadseffekten større. FoU-kostnad 

knyttet til fast tilsatte er ikke tatt med. Beregning er basert på nåværende ressurstilgang. Hvis nye 

tilsettinger må gjøres for å dekke timebehovet vil kostnadseffekten bli ca 3 ganger større. 
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UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSBUDSJETT 2012 

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. 

Timelærerbudsjettet for 2012 er totalt på ca 8,4 mill kr mot ca 8,0 mill kr i 2011, dvs. på omtrent samme 

nivå. Ny studieordning innføres fra høsten 2011. I 2012 vil det bli noe ekstra kostnader pga at det da tilbys 

dobbelt sett med undervisning innen noen emner, både gammel og ny ordning. I tillegg foreslås det satt av 

noe mer midler til internasjonaliseringstiltak knyttet til studiene. 

Når det gjelder valgemner så er det i budsjettet lagt til grunn at ordningen med at valgemner går enten vår 

eller høst videreføres. Det vil bli klart i løpet av 2012 hvilke profiler det blir, og om og eventuelt hvilke 

valgemner som blir nedlagt. Det er derfor en del usikkerhet knyttet til undervisningsbudsjettet for 2012. 

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 gradvis øke.  

Eksamensbudsjettet for 2012 er totalt på ca 18,3 mill kr brutto mot ca 18,4 mill i 2011, dvs. på omtrent 

samme nivå. Det er budsjettert med noe lavere antall kandidater i 2012. Det er derimot langt høyere antall 

kandidater til valgemner som gir høyere kostnader for valgemner i 2012 enn 2011. Budsjettet for BA og MA 

Kriminologi og Rettssosiologi-emner er justert noe ned på grunnlag av resultater for 2011.  

 

Prognose for antall privatister er justert noe ned i forhold til 2011, og det budsjetteres med at satsen for 

privatistgebyr opprettholdes på samme nivå som i 2011. 

På sikt forventes det at reduksjonen i opptaksramme vil gi lavere eksamenskostnader totalt sett for 

fakultetet. 

Fakultetet skal i fm. iverksettingsplanen for faglige prioriteringer vurdere hvilke tiltak som må gjøres for at 

alle studietilbud skal ha en tilfredsstillende økonomi, jfr. styresak 10.09.09. Gjennomgang av økonomien i 

disse små studiene er i gang, og tiltak er behandlet i programutvalg og iverksatt. Effekten av tiltakene måles 

ved at det foretas en ny gjennomgang av programmene tilsvarende den som nå er gjort. På bakgrunn av 

dette tar styret stilling til eventuelle nedleggelser og endringer i programporteføljen. 

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

For øvrig foreslås en videreføring av aktivitetsnivået i 2011. Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under 

arbeid, og en mer detaljert prognose vil bli lagt frem for styret i møtet 8.desember. 

 

INNSPILL FRA ENHETER TIL BUDSJETT 2012 

 Faste vitenskapelige stillinger 
Det planlegges å tilsette i 8 stillinger i 2012, jfr. oversikten ovenfor. Forventet budsjetteffekt av 

dette i 2012 er ca 3 mill kr i kostnadsøkning. 

 Stipendiatstillinger 
Det planlegges å tilsette i inntil 11 stillinger i 2012, jfr. omtale ovenfor. Dette er en videreføring av 

kostnadsnivået i 2011.  

 Administrative stillinger  
Det foreslås å tilsette 1 ny stilling i fakultetssekretariatet i fm utredning av nye lokaler. 
 

 Investeringer 
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet i 2012 for å utrede mulig innføring av pc-
eksamen. Budsjetteffekt i 2012 vil bli en kostnadsøkning på ca 1,5 mill kr. 

 

 

INTERN FORDELING AV DRIFTSMIDLER FOR 2011 

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

ny intern finansieringsmodell som ble vedtatt fra og med 2010. Fordelingen vil bli justert noe når 

tall for årsverk 2011 foreligger i DBH. 

 
BUDSJETTBALANSE 

Fakultetene skal innen 15.12.11 legge frem et langtidsbudsjett som er i balanse ved utgangen av 
2016. Fakultetet vil ut fra foreliggende tall ikke trenge å gjøre drastiske grep. Imidlertid kan 
situasjonen raskt endre seg og fakultetsledelsen ønsker synspunkter fra styret på hvordan balanse 
skal oppnås, med utgangspunkt i følgende prinsipper:  

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

 Iverksetting av utlysningsplan for faste vitenskapelige stillinger skal prioriteres 
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 Ledige lønnsmidler som følge av permisjoner i vitenskapelige stillinger skal primært brukes 
til saldering av budsjettet 

 
 
Forslag til vedtak 
1. Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2012 og intern fordeling for 2012 

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

 
Vedlegg:  
1. Disponeringsskriv for 2012 for Det juridiske fakultet 
2. Langtidsbudsjett 2011 - 2015 for Det juridiske fakultet  
3. Intern fordeling av driftsmidler 2012 mellom enheter  
4. Undervisningsbudsjett 2012 
5. Eksamensbudsjett 2012 
 

 

 

 

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

 

 

 

 
Saksbehandler: 

Trond Skjeie 



UiO 0 Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 30. juni 2011

Notat

Foreløpig disponeringsskriv for 2012

Universitetsstyret behandlet 21. juni 2011 Årsplan med ambisjoner og tiltak 2012-2014 og fordeling av antatt
statsbevilgning 2012. Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon
for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene i oktober 2011 etter at
universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre i september 2011.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2012 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det
foreløpige disponeringsskrivet beskriver . Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for
eksempel til studieplasser og REVITA) i statsbudsjettet vil disse bli fordelt.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

1. Universitetsstyret vedtar følgende målfor resultatindikatorene pr 31.12.2014:

2.

3•

4•

5•

6.

7•

a. Studiepoeng per heltidsekvivalent -fastsettes høsten 2011 etter gjennomført analyse.

b. Netto gjennomføringstid doktorgrader 3,5 år mot 3,9 år i 2009

c. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter - 8% av totalt antall studenter som
utgjør en vekst på i underkant av 25%

d. Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk -1,3 publikasjonspoeng
som utgjør en vekst på 1o%

e. EU-inntekter (volum) -1oo mill. kroner som utgjør en vekst på 5o% sammenlignet
med gjennomsnittet for de tre siste årene

f. NFR inntekter (volum) - 72o mill. kroner som utgjør en vekst på 1o%

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2012-2014 med de merknader som fremkom i møtet.

Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2012.

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta internfordeling av midler innen de
sentraladministrative avdelinger.

Internhusleien for 2012 justeres med 2,710o lik forventet lønns- og prisstigning.

Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til
budsjettbalanse i 2o16. KHM og TF skal ha budsjettbalanse i 2014

Rektor gisfullmakt til å:



Ui0 :

a. Foreta fordeling i innsatsmidlerfor likestilling, midler til internasjonalisering og
rekruttering.

b. Foreta mindre justeringer au fordelingen

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres.

1.2 Tidsplan for det videre arbeidet med plan- og budsjettprosessen for 2012

2

Frist Aktivitet

1.7.2011 Foreløpig disponeringsskriv sendes enhetene

5.9.-26.9.2011 Plandialoger med fakulteter, museer og sentre. Notat med konkret

møteplan er sendt enhetene. Konkret dagsorden sendes ut senere.

01.10.2011 Frist for innspill til opptaksrammer 2012

Medio oktober 2011 Disponeringsskriv sendes enhetene

15.12.2011 Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2012 og prognose for 2012-

2016

15.12.2011 Frist for registrering av årsbudsjett 2012 i økonomisystemet

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her: hUs://styrinaskart.uio.no.

Veileder og rutiner for budsjettering 2012 er lagt ut her:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk planleggin /

1.3 Årsplan 2012-2014

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2012-2014. Årsplanen skal være rullerende, med
årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. 12011 var studiekvalitet hovedprioritering.
Studiekvalitet utgjør nå sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i hele perioden.
Internasjonalisering er hovedprioritering i 2012 og de prioriterte tiltakene er integrert i eksisterende tiltak i
årsplanen. Når det gjelder forskningskvalitet, er tiltakene knyttet til strategier for publisering av høy kvalitet
og konkurransearenaer med særskilt høy kvalitet spisset. Studiekvalitetstiltakene er dreid i retning av
internasjonalisering. I tillegg er de fleste tiltakene fra 2011 opprettholdt, men oppdatert i forhold til innhold
og frister. Hovedprioritering i 2013 er innovasjon, mens hovedprioritering i 2014 avklares i løpet av høsten
2011.

Forventninger til alle enheter:

Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no
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• Alle enheter skal ha tiltak som fremmer internasjonalisering

• Alle fakulteter skal gjennomføre tiltak for å bedre studiekvaliteten

• Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av
strategien

• Alle enheter skal gjennomgå og iverksette tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder,
særlig høyt prioritert er EU-inntekter

• Alle enheter skal prioritere prosess for internt handlingsrom (IHR)

• Alle enheter har ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne
forvaltningskrav

For øvrig er fakultetene ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale
årsplaner. Når det gjelder spesifikke føringer for det enkelte fakultet, vil universitetsledelsen diskutere dette
med fakulteter, museer og sentre i plandialogene og disse føringene vil bli beskrevet og konkretisert i
disponeringsskrivet til den enkelte enhet.

1.4 Fordeling av antatt statsbevilgning for 2012

I arbeid med fordelingen har det vært en hovedprioritering å skjerme enhetene i størst mulig grad for kutt.
Dette er viktig for ikke å redusere enhetenes handlingsrom mer enn høyst nødvendig. Handlingsrom på
enhetene er avgjørende for gjennomføring av faglige prioriteringer og Strategi2020. Styrets vedtak innebærer
at nivået for midlertidige satsninger opprettholdes på 180 mill. kroner slik som vedtatt i 2011, av disse er 40
mill. kroner fordelt til nye midlertidige satsinger. Vedtaket om nye varige aktiviteter krever tilsvarende kutt
ved enhetene på 27 mill. kroner. Fordelingen på den enkelte enhet omtales i punkt 2.4.

1.5 Ambisjoner for 6 utvalgte resultatindikatorer pr 31 .12.2014

Universitetsstyret har vedtatt ambisjoner på UiO-nivå pr 31.12.2014 for 6 utvalgte resultatindikatorer. De
valgte indikatorene kjennetegnes av at resultatene er sentrale for UiOs kjerneaktivitet, at UiO ved egen hjelp
kan påvirke resultatet og at resultatene påvirker UiOs og fakultetenes økonomi.

Universitetsstyret vedtok som referert innledningsvis følgende ambisjoner for de utvalgte
resultatindikatorene pr 31.12.2014:

1. Studiepoeng per heltidsekvivalent - fastsettes høsten 2o11 etter gjennomført analyse.

2. Netto gjennomføringstid doktorgrader 3,5 år mot 3,9 år i 2oo9

3. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter - 8% av totalt antall studenter som utgjør en vekst på
i underkant av 25%

4. Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk - 1,3 publikasjonspoeng som utgjør en
vekst på lo%

5. EU-inntekter (volum) - ioo mill. Kroner som utgjør en vekst på 50% sammenlignet med
gjennomsnittet for de tre siste årene

6. NFR inntekter (volum) - 720 mill. kroner som utgjør en vekst på lo%

Universitetsledelsen vil diskutere enhetenes ambisjoner, og hvordan den enkelte enhet kan bidra til at UiO

skal nå sine overordnede mål, i plandialogen i september. Fakultetene skal i sine lokale årsplaner fastsette

Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no



M e

sine ambisjoner for de 6 indikatorene. Universitetsledelsen vil følge opp ambisjonene i styringsdialoger og

virksomhetsrapporteringer fremover.

2 SPESIFIKKE FØRINGER - DET JURIDISKE FAKULTET (JUR)

4

2.1 Langtidsplan/prognoser 2012-2016

Det er et krav til alle fakulteter og tilsvarende enheter om å oppnå budsjettbalanse. Alle enheter følges opp

tertialvis og enheter som har en økonomisk risiko føles særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer

økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Universitetsstyret har forutsatt at fakultetene og tilsvarende

enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2016. Dersom enhetene akkumulerer

underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse. TF og KHM må som følge av dette oppnå

budsjettbalanse innen utgangen av 2014. Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for

godkjenning innen 15.desember 2011.

Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten - ikke bare

bevilgning på post 50. Kvaliteten i enhetenes 5-årige prognoser er fortsatt ujevn. Enhetene må derfor arbeide

aktivt med å heve nivået slik at prognosene gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den

økonomiske utviklingen.

2.2 Bevilgning post 50 for 2012

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd

på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet. Fakultetets bevilgning for 2012 er på 217,071 mill. kroner.

Statstilskuddet fra Kl) vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2012.

Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer

universitetsdirektøren gir i dette brevet og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i oktober

2011. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til

vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2012 på 2,7%. Lønnsdelen av

kompensasjonen er beregnet til 3,7%. SSB har beregnet lønnsveksten for 2012 til 4,3%. Fordi kompensasjon

fra Kl) historisk har ligget lavere enn faktisk lønnsvekst, er det lagt til grunn en kompensasjon i fordelingen

som ligger lavere enn SSB sine anslag. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker med 0,94% i 2012, fra

11,15% til 12,09%. Endringer i satsen fra SPK hensyntas ikke i forslag til statsbudsjett. Samlet gir dette en

underdekning på lønnskostnader på 1,5%1

1 I budsjetteringsverktøyet Buddy anbefales det at enhetene legger inn lønnssats på 3,6 %. Denne er basert på

anslagene fra SSB , gitt at overhenget fra 2011 er håndtert ( dvs basert på lønnsnivå ved utgangen av 2011). Endringene

i SPK inngår i påslagene for de sosiale kostnader.

Saksbehandler:
Marianne Løken
22856157, marianne .loken@admin. uio.no
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Enhetene har fått en generell rammereduksjon på ca. 0,7% (satsinger og øremerkinger er holdt utenfor

beregningsgrunnlaget), for JUR utgjør dette en reduksjon på 1,559 mill. kroner i 2012. Styret har vedtatt at

internhusleien skal økes med 2,7%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2012.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre

seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger som i 2011 i enhetenes ramme på varig basis.

Bevilgingene til internhusleie er regulert for de enheter som har arealendringer som påvirker rammene for

2012. De konkrete endringene spesifiseres i punkt 2.4.

Det er avsatt 41 mill. kroner til forskningsinfrastruktur over 1 mill. kroner (utstyrsklasse 1) i 2012. Dette er

en midlertidig økning i 2012 på 15 mill. kroner. Forskningsadministrativ avdeling er ansvarlig for utlysing av

midlene.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2012 på 6 ,5 mill. kroner . Midlene

er foreløpig ikke fordelt.

Det er fra 2012 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Midlene skal brukes til å styrke

UiOs evne til å hente inn de beste forskerne gjennom å bistå enhetene økonomisk i startfasen, eksempelvis til

økte driftsmidler eller utstyr. Det skal høsten 2011 legges en plan med retningslinjer for bruk av midlene.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i

ledelsesvurderinger tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2.

tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplantiltak, mens 3. tertial har et strategisk

langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Universitetsledelsen vil følge opp fakultetets arbeid med gjennomføring av aktivitet og økonomistyring i

dialogmøter og virksomhetsrapporteringene.

2.3 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person

med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel

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

forsvarlig. Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi

viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) skal

gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer
gitt i årsplanen.

Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no
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2.4 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2012 med oremerkinger (i hele 1000)

JUR - Fordeling 2012 - Inntekter per hovedaktivitet
Utdanning 2012 2011 Endring

Basis
Studieplasser 93 789 98 273 -4 484

Resultater

Studiepoeng 65 343 63 223 2 119

Mastergrader 0 0 0

Satsinger 0 500 -500

Total 159 131 161 996 -2 865

Forskning
Basis

Stipendiater fulltid - før 2009 27 669 26928 741

Stipendiater fulltid - fra 2009 871 848 23

Stipendiater deltid - nye 0 0 0

Postdoc fulltid - før 2009 5 139 5004 136

Postdoc fulltid - fra 2009 0 0 0

Postdoc deltid -nye 0 0 0

Forskningslab 0 0 0

Forskningsdrift 0 0 0

ERC 1600 0 1600

Forskningsområde 0 0 0

Resultater
Avlagte Dr.grader 3 963 3963 0

NFR-midler 1 929 1825 103

EU-midler 1108 1249 -141

Publikasjonspoeng 6 668 6449 219

Total 48 946 46 266 268 1

Annet

Basis
Tilpasning 8 993 -1 236 10 229

Total 8 993 -1 236 10 229

sum totalt 217 071 207 026 10 045

Måltallet for stipendiater og postdoc i 2012 er hhv . 39 og 6 . Det vil bli vurdert inndragning av midler som

følge av eventuell manglende måloppnåelse.

6

Fakultet har fått tilslag på 1 ERC-Advanced Grants og 1 ERC Starting Grants, dette utløser en bevilgning på

tisammen 1,6 mill. kroner (0,8 mill. kroner til hver) som følge av at toppforskning er eget kriterium i

finansieringsmodellen. Midlene tildeles fakultetet som en del av den totale rammen, dvs. de er ikke

øremerket. Fakultetet får med dette ansvar for å ivareta ønsket kompetanse som bygges opp gjennom

disse satsingene.

Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, mariannedoken@admin.uio.no
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Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet:

Tilpasningselementet 2012 - JUR
Tilpasning 2011 -1236

Pris- og IØnnsjust. -33

Arealendringer -420

Studieplasskutt 9 070

Bortfall studiepoengsinnt. 3 171

Rammekutt -1559

Tilpasning 2012 8 993

Spesifikasjon av arealendringer (beløp i 1000 kroner):
•
•

•

Professorboligen overføres til Teknisk avdeling:
JUS studentene inkl. Frokostkjelleren a/s
overføres fra Teknisk avdeling:
Mindre tekniske endringer (Court Adlers gt. og
Arbiens gt.):

-1.210

518

-25

Netto endring 420

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende

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

7

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Seksjon for plan og
økonomisk styring.

Med hilsen

ĝg,
unn-Elin Aa. Bjørngboe

universitetsdirektør Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no



VEDLEGG 1 LANGTIDSBUDSJETT JUR FAK BASIS 2011-2015

LANGTIDSBUDSJETT JURIDISK FAKULTET BASISVIRKSOMHET PR 5.4.2011

Sum av beløp År

Artsklasse 2011 2012 2013 2014 2015

Driftskostnader 57 443 764               56 436 764     56 552 764     56 700 764     56 700 764        

Inntekter -226 282 617            -232 450 723 -232 046 558 -236 599 818 -238 789 943     

Overført fra i fjor -7 072 000                -                   -                   -                   -                      

Personalkostnader 175 072 000             175 668 000   178 980 000   176 324 000   176 898 000      

ISOLERT RESULTAT Totalt 6 233 147                  -345 959         3 486 206       -3 575 054      -5 191 179         

AKKUMULERT RESULTAT Totalt -838 853                    -1 184 812      2 301 394       -1 273 660      -6 464 839         
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Det juridiske fakultet Fordeling av driftsmidler 2012 - (Alternativ 1 i ny budsjettmodell)

Fordeling av post 50 midler til instituttene - drift 

Til fordeling: Ramme 7 679 970

Overføring til UB 1 785 000

Disponibelt 2012 5 894 970

Prisstigning Kutt 2009

stip

faste vit 

/ post 

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

Overføring 

til UB 2009 10 %

Totalt 2012 

etter 

overføring 

og kutt 

2009

IKRS 3,00 11,70 3,00 17,70 13,0 % 329 694 0 320 000 198 914 848 609 22 912 -225 000 54 453 592 068 -98 737

IFP 16,60 25,20 6,60 48,40 35,5 % 901 537 80 000 800 000 847 984 2 629 522 70 997 -667 000 101 867 1 931 652 428 618

NIFS 3,00 8,10 3,00 14,10 10,4 % 262 638 0 200 000 599 861 1 062 499 28 687 -368 000 46 647 676 540 -259 096

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

IOR 8,90 21,80 11,00 41,70 30,6 % 776 738 0 440 000 749 913 1 966 651 53 100 -525 000 98 556 1 396 194 -1 235

SMR 3,00 6,50 4,80 14,30 10,5 % 266 363 0 160 000 603 327 1 029 690 27 802 0 45 484 1 012 008 137 809

SUM 34,50 73,30 28,40 136,20 100,0 % 2 536 970 223 000 1 920 000 3 000 000 7 536 970 203 498 -1 785 000 347 006 5 737 162 207 359

Kommentarer til tabellen

Stillinger:

Antall stipendiater og faste vitenskapelige / post doc er basert på DBH pr 26/10/10

Eksternfinansierte er basert på DBH pr 26/10/10 stip og post.docs

Incentiv:

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

er gjennomsnitt av  avlagte dr  i perioden 2008, 2009 og 2010. sats for viderefodeling er 120' som er ca 33% av KD-sats

Inst ant

IKRS 2,67

IFP 6,67

NIFS 1,67

IOR 3,67

SMR 1,33

SUM 16,00

Publikasjoner er basert på andel av gjennomsnitt av publikasjoner DBH-tall for perioden 2008-2010

Inst andel 2008 2009 2010 Gj.snitt

IKRS 6,6 % 23,6 20,6 13,2 19

IFP 28,3 % 85,2 80,5 79 82

NIFS 20,0 % 76,3 54,8 42 58

IOR 25,0 % 85,1 76,8 54,5 72

SMR 20,1 % 49 79,4 45,7 58

SUM 100,0 % 319,2 312,1 234,4 289

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

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

Kutt: Viser kutt som ble gjort i endelig ramme 2009

Nom endring: Endring i kroner fra 2011 til 2012

nom 

endring 

2011-2012

stillinger incentiv

sum post 

50

O:\Budsjett\Årsbudsjett\2012\fordeling post 50 2012.xlsx Side 1



BUDSJETT 2012 UNDERVISNING OPPSUMMERING

Antall timer Kostnad kr Undervisning Oppgaver

/kollokvier

År 1 1 246 2 480 945 1 603 950 876 995

År2 1 814 3 219 100 1 972 100 1 247 000

År 3 1 419 2 477 514 1 230 514 1 247 000

År 4 1 275 2 101 043 1 231 043 870 000

Alle år 5 754 10 278 602 6 037 607 4 240 995

Undervisning valgemner 2 332 850

Internasjonale master 500 000

Emneleveranser 426 000

Veiledning 2 157 375

Internasjonalisering 315 000

Kriminologi og rettssosiologi 260 000

Diverse undervisning 530 000

Ekstern kostnad 8 423 930



Det juridiske fakultet

Eksamen

Budsjett 2012
 

Emne TiltakskodeAnt kand. Ant. Ord. Ant. Priv. Sats

Ant 

sensorer

Kostn pr 

kandiat

Sensur 

kostnad

Andel 

interne

Sum 

kostnad 

eksterne

Sosiale 

kostnader

Totale 

kostnader

Eksamen 1. avdeling, gammel ordning 693100 350 100 250 754 2 1 508 527 800 10 % 475 020 133 006 608 026

Eksamen 1. studieår, 1. semester 693100 550 370 180 377 2 754 414 700 10 % 373 230 104 504 477 734

Eksamen 1. studieår, 2. semester 693100 550 370 188 377 2 754 414 700 10 % 373 230 104 504 477 734

Eksamen 2. avdeling, gammel ordning 693200 350 100 250 754 2 1 508 527 800 10 % 475 020 133 006 608 026

Eksamen 2. studieår, 1. semester 693200 400 400 377 2 754 301 600 10 % 271 440 76 003 347 443

Eksamen 2. studieår, 2. semester 693200 400 400 377 2 754 301 600 10 % 271 440 76 003 347 443

Eksamen 3. avdeling, gammel ordning 693300 330 110 220 754 2 1 508 497 640 10 % 447 876 125 405 573 281

Eksamen 3. studieår, 1. semester 693300 400 400 377 2 754 301 600 10 % 271 440 76 003 347 443

Eksamen 3. studieår, 2. semester 693300 400 400 377 2 754 301 600 10 % 271 440 76 003 347 443

Eksamen valgemne 3. år 2. semester 693300 400 400 266 2 532 212 800 20 % 170 240 47 667 217 907

Eksamen 4. avdeling, gammel ordning 693400 270 120 150 754 2 1 508 407 160 10 % 366 444 102 604 469 048

Eksamen 4. studieår, 1. semester 693400 460 460 266 2 532 244 720 10 % 220 248 61 669 281 917

Eksamen 4. studieår, 2. semester 693400 460 460 266 2 532 244 720 10 % 220 248 61 669 281 917

Exfac 693009 500 500 500 377 2 754 377 000 10 % 339 300 95 004 434 304

Masteroppg 30 SP 693001 450 450 3 192 1 3 192 1 436 400 20 % 1 149 120 321 754 1 470 874

Masteroppg 60 SP 693004 50 50 7 980 1 7 980 399 000 20 % 319 200 89 376 408 576

Eksamen 4. studieår, JUS4121 og JUS422 693400 450 450 266 2 532 239 400 10 % 215 460 60 329 275 789

Valgemner lavere grad 691020 1 200 1 200 266 2 532 638 400 20 % 510 720 143 002 653 722

Valgemner høyere grad, inkl. valgemner 4. studieår692020 1 500 1 500 266 2 532 798 000 20 % 638 400 178 752 817 152

Språkeksamener 693008 35 35 523 2 1 046 36 610 20 % 29 288 8 201 37 489

ERASMUS (se over) 699001      0 0 0

Emneleveranser til andre fak. ny tiltaksk. 400 400 377 2 754 301 600 20 % 241 280 67 558 308 838

Internasj. Mastergrader 692504 200 200 377 2 754 150 800 20 % 120 640 33 779 154 419

DRI 692107 250 250 377 2 754 188 500 20 % 150 800 42 224 193 024

BA KRIM/RSOS 691010 700 700 350 2 700 490 000 20 % 392 000 109 760 501 760

MA KRIM/ROS (se over) 692106 0 20 % 0 0 0

klager 690004 650 850 000 10 % 765 000 214 200 979 200

utsatt prøve 690005 30 30 35 000 10 % 31 500 8 820 40 320

Sum 11 735 9 855 1 010 907 10 639 150 9 110 024 2 550 807 11 660 831

Sum kostnader sensur 10 639 150 9 110 024 2 550 807 11 660 831

vakter og studentrepr. 690012 3 200 000 3 200 000 896 000 4 096 000

Diverse driftskostnader 690000 300 000 300 000 84 000 384 000

Tilsynssensor 691315 75 000 75 000 21 000 96 000

Bokkontroll 690016 80 000 80 000 22 400 102 400

Eksamen 2012 14 294 150 12 765 024 3 574 207 16 339 231

Kostnad pr kand 1 218

Privatistinntekter 699000 5 370 000

1.-3.avd 720 6 000 4 320 000

4.avd. 150 7 000 1 050 000
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Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 
 

Saksnr: 5 

Sakstype: Vedtakssak 

J.nr: 2011/1194 

Møtenr: 4/2011 

Møtedato: 27.10.2011 

Notatdato: 17.10.2007 

Saksbehandler: Eirik Haakstad 

 

Sakstittel: Nominering av eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15 
 

I Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 3, fremgår det at fakultetsstyret skal ha to 

eksterne representanter med to personlige vararepresentanter oppnevnt av rektor etter forslag fra 

fakultetsstyret. Dette er i henhold til Normalregler for fakulteter, § 2.2. 

 

I møtet 9.12.2010 nominerte fakultetsstyret en valgkomité bestående av professor Knut Kaasen, professor 

Kristian Andenæs, professor Marit Halvorsen (ble erstattet med Dag Michalsen), seksjonssjef Randi Saunes 

og student Roy-André Sørheim. Valgkomiteen ble oppnevnt av universitetsstyrets tilsettingsutvalg i møte 

8.2.2011. 

 

Valgkomiteen inviterte 7.6.2011 fakultetets ansatte og studenter til å komme med forslag til kandidater. 

 

Fakultetet mottok 21. september i år følgende forslag til eksterne styrerepresentanter fra valgkomiteen: 

 

- Advokat Jan Einar Barbo (partner Advokatfirmaet BA-HR) med advokat Siri Teigum (partner i 

Advokatfirmaet Thommessen) som personlig vararepresentant 

- Lagdommer Ellen Mo (Borgarting lagmannsrett) med ekspedisjonssjef Rolf Einar Fife 

(Utenriksdepartementet) som personlig vararepresentant 

 

 

Forslag til vedtak:  

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15: Jan Einar Barbo 

med Siri Teigum som personlig vara og Ellen Mo med Rolf Einar Fife som personlig vara. Forslagene 

oversendes rektor for oppnevning. 

 

Vedlegg:  

1. Kandidatenes CV 

2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridisk fakultet, §§ 1-8 

3. Normalregler for fakulteter, § 2 

 



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Eksamensseksjonen 
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass, 
0130 Oslo 
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate 
47, 0162 Oslo 

Telefon: 22 85 95 00 
Telefaks: 22 85 96 58 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: Fakultetsstyret  

Møte 4/2011 – 27. oktober – SAK 6A 

  

Dato: 
07.10.2011    

 

Deres ref.:    
Vår 
ref.:2008/1679    

 

Overgang fra enheten undervisningstime til klokketime for 

registrering av undervisningsplikt og fradrag i undervisnings- og 

eksamensregnskapet    

 

Det juridiske fakultet går over fra enheten undervisningstime til klokketime gjeldende for 

undervisningsplikt og fradrag i undervisnings- og eksamensregnskapet.  

Overgangen fra undervisningstimer til klokketimer vil i det vesentlige ikke medføre endringer 

hverken i undervisningsplikten eller størrelsen på fradrag  for verv, oppgaver, sensur eller 

veiledning. 

Bakgrunnen for overgangen er innføringen av et nytt system for undervisnings- og 

eksamensregnskap. Systemet AURA er et felles samarbeidsprosjekt for Det juridiske fakultet, Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet og Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.    

Fordi undervisningsplikten nå tallfestes i klokketimer er det vedtatt et revidert reglement for 

godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken, der fradragene oppgis i klokketimer. 

Se vedlagte reglement.  

I omregningen fra undervisningstimer til klokketimer er omregningsfaktoren for undervisning lagt 

til grunn. Fradrag for stilling/verv rundes opp/ned til nærmeste 0,5. Fradrag for 

oppgaveretting/sensur rundes av til nærmeste desimal.   

Reglementets struktur og oppbygning er også revidert. Mye av friteksten er flyttet eller fjernet og 

nye tabeller er lagt inn. Hensikten er å gjøre reglementet mer forståelig.   

Det vil bli sendt ut et brev til de vitenskapelige ansatte ved fakultet med informasjon om endringen 

og kontaktinformasjon til saksbehandlere som kan besvare eventuelle spørsmål ansatte måtte ha 

vedrørende overgangen til klokketimer.  
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Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 

 

  

mailto:k.s.slatta@jus.uio.no
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Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og 
eksamensbanken  

Vedtatt av fakultetsrådet 13. desember 1994 med senere korrigeringer, sist endret etter dekanvedtak 

21.09.11. 

Innholdsfortegnelse  

 1. Formål  

 2. Beregning av undervisningsåret  

 3. Undervisnings- og eksamensplikt  

o 3.1 Prosentfordeling arbeidsoppgaver for lærere  

o 3. 2 Undervisning- og eksamensplikt i klokketimer   

o 3.3 Forberedelsesfaktor for undervisning  

o 3.4 Særskilt om eksamensplikt  

 4. Fradrag undervisning  

o 4.1 Fradrag for stilling og verv  

o 4.2 Fradrag for oppgaveretting, veiledning masteroppgaver og undervisning på valgemner (MiR)  

o 4.3 Fradrag for bedømmelser  

o 4.4 Andre fradrag  

o 4.5 Søknad om fradrag for andre undervisningsoppdrag 

 5. Fradrag eksamen (MiR)  

 6. Tilleggsregler for IKRS  

 7. Tilleggsregler for AFIN  

 8. Begrensninger av innskudd i undervisnings- og eksamensbanken  

 9. Overføring fra eksamensbanken til undervisningsbanken  

 10. Uttaksregler undervisning   

o 10.1 Uttak av timebanken  

o 10.2 Innskudd i timebanken  

o 10.3 Uttak inntil 38,5 timer  

o 10.4 Uttak inntil et halvt semesters undervisningsplikt  

o 10.5 Uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer 

 11. Uttaksregler eksamen  

 12. Forskningstermin  

 13. Sykdom 

https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc1
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc2
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc3
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc4
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc5
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc6
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc7
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc8
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc9
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc10
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc11
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc12
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc13
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc14
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc15
https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/arbeid/undervisningsbank.html#toc16
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1. Formål 

Formålet med undervisningsbanken er over tid å sikre en jevn fordeling av de ansattes arbeidsplikt på 

undervisning og forskning i henhold til gjeldende regler. Uttak av godskrevne timer skal derfor benyttes til 

forskning. 

2. Beregning av undervisningsåret 

Undervisningsåret beregnes til 12 måneder. 

3. Undervisnings- og eksamensplikt 

3.1 Prosentfordeling arbeidsoppgaver for lærere 

Se 08/1679  

  Professor 
Professor II 

20 % 

Første-

/amanuensis 
Stipendiat 

Post.doc 25 

% 

Post.doc 10 

% 

Forskning  47,5 30 47,5 70 70 85 

Undervisning 40,3 65 40,3 25 25 10 

Eksamen 7,2 - 7,2 - - - 

Administrasjon 5 5 5 5 5 5 

Klokketimer i 

året  
1695 t 339 t  1695 t 1695 t 1695 t 1695 t 

3. 2 Undervisning- og eksamensplikt i klokketimer  

Stilling pr. semester  Kommentarer 
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Stilling pr. semester  Kommentarer 

Professor 
284 t undervisning, 

61 t eksamen 

Som en del av eksamensplikten er det pålagt sensurere 2 

masteroppgaver a 30 stp. el. tilsvarende hvert semester, utover de 

masteroppgaver der man selv er veileder. Se 2010/3423 sak 4 

Professor II 110 t undervisning   

Første-

/amanuenser 

341,5 t 

undervisning, 61 t 

eksamen 

Som en del av eksamensplikten er det pålagt sensurere 2 

masteroppgaver a 30 stp. el. tilsvarende hvert semester, utover de 

masteroppgaver der man selv er veileder. Se 2010/3423 sak 4 

Post.doc m 25 

% plikt 
212 t Se 08/1679 

Post.doc m 10 

% plikt 
85 t Se 08/1679 

Stipendiater 1695 t* *Timene er totalt for den fireårige ansettelsesperioden 

Justert plikt i henhold til alder  

Stilling 60-61 62-64 65-70 

Professor 
276,5 t undervisning, 59,5 t 

eksamen 

270,5 t undervisning, 58,5 t 

eksamen 

266 t undervisning, 58 t 

eksamen 

Første- 334 t undervisning, 59,5 t 328 t undervisning, 58,5 t 323,5 i undervisning, 58 t 
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Stilling 60-61 62-64 65-70 

/amanuenser eksamen eksamen eksamen 

Undervisnings- og eksamensplikt regnes ut fra prosentfordeling i arbeidsoppgaver. I dette reglement har vi 

avrundet antall timer plikt til nærmeste halvtall av hensyn til lesevennlighet, prosentfordelingen er det som er 

gjeldende og vises i undervisningsregnskapet.    

3.3 Forberedelsesfaktor for undervisning 

Forberedelsesfaktor er lik for all type undervisning, se 2011/7242 sak 1 

Ved deltagelse av flere lærere i samme undervisning reduseres forberedelsesfaktor til 2/3 på hver.   

3.4 Særskilt om eksamensplikt  

Eksamensplikten kan etter avtale med fakultetets eksamensavdeling fordeles ved deltagelse enten hvert 

semester, annet hvert eller minst tredje hvert semester. Administrasjonen holder oversikt over når den enkelte 

lærer normalt står for tur til å delta i eksamen, og varsler den enkelte lærer om deltakelse før neste eksamen. 

Uteblir slik varsel, påvirker dette likevel ikke vedkommende lærers plikt til å delta i den aktuelle eksamen. 

Eksamensplikten er lik også for lærere i ikke-juridiske fag. For lærere som får mindre eksamensdeltagelse, gjelder 

en utvidet undervisningsplikt innen masterstudiets fag som tilsvarer underskuddet. For lærere som får større 

eksamensdeltagelse, gjelder en rett til godskriving i undervisningstimer. Se også punkt 9 om overføring av timer 

fra eksamensregnskapet til undervisningsregnskapet. 

Lærere kan søke fritak for plikt om masteroppgavesensur de semestre man er veileder for 4 studenter eller flere 

som skriver 30 stp. masteroppgave, eller er veileder for 2 studenter eller flere som skriver 60 stp. 

masteroppgaver. Se 2010/3423 sak 4 

4. Fradrag undervisning 

Det er kun undervisning som er godkjent i fakultetets undervisningsplan som kan belastes undervisningsplikten og 

godskrives banken. 

4.1 Fradrag for stilling og verv 

Stilling/verv 
Fradrag i klokketimer 

pr. semester 
Kommentar 
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Stilling/verv 
Fradrag i klokketimer 

pr. semester 
Kommentar 

Mentorfradrag for professor/II 57,6 t  
Allerede tatt inn i undervisnings- og 

eksamensplikt for professorer i 3.2 

Dekan 

Fullt fritak 

for undervisning og 

eksamen 

  

Prodekaner 
153,5 t undervisning 

og fullt fritak for eksamen 
  

Instituttledere ved IKRS, IOR og IFP 192 t 

Fritaket kan også brukes til fradrag i 

eksamensplikt dersom dette er forsvarlig i 

forhold til eksamensavviklingen 

Instituttleder ved NIFS 173 t 

Fritaket kan også brukes til fradrag i 

eksamensplikt dersom dette er forsvarlig i 

forhold til eksamensavviklingen 

Nestledere ved IKRS, IOR, IFP og NIFS 38,5 t 

Fritaket kan også brukes til fradrag i 

eksamensplikt dersom dette er forsvarlig i 

forhold til eksamensavviklingen 

Direktør ved SMR 

Fullt fritak for 

undervisning 

og eksamen 
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Stilling/verv 
Fradrag i klokketimer 

pr. semester 
Kommentar 

Daglig leder EU-rett og SERI 19 t   

Avdelingsleder Filab 38,5 t   

Fagansvarlig Filab 19 t   

Leder for likestillingsutvalget 15,5 t   

Medlem i PFF 

Modul 1 og nestleder: 27 

t 

Modul 2 og 3: 19 t 

Modul 4: 27 t 

  

Stipendiatrepresentant i PFF og i FU 

som innstillingsorgan 
17 t   

Studieårsansvarlige lærere MiR 77 t   

Programleder for internasjonale 

mastergrader 
38,5 t   

Utenlandsansvarlig (undervisning) 19 t   

Hovedkoordinator/er for masteroppgaver 

(privatrettlisge/offentligrettlige fag) MiR  
19 t* *i tillegg 0,4 t pr. oppnevnte veileder 

Fagspesifikke koordinatorer, 

masteroppgaver, MiR 
- 

0,4 t pr. oppnevnte veileder, likevel slik at 

det gis en minste uttelling på 4 t 

Kontaktperson praksisordning - 0,2 t pr. praksisrapport 
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4.2 Fradrag for oppgaveretting, veiledning masteroppgaver og undervisning på 

valgemner (MiR) 

Aktivitet Fradrag i klokketimer Kommentar 

Retting av 

fakultetsoppgaver 
0,8 t pr. oppgave   

Retting av kursoppgaver 0,8 t pr. oppgave   

Retting og kommentering 

obligatorisk oppgave 
0,8 t pr. oppgave   

      

Veiledning 

masteroppgaver:  
    

30 stp, individuell 13,5 t   

30 stp, gruppe 2 studenter 22,5 t   

60 stp, individuell 26,5 t   

60 stp, gruppe 2 studenter 44,5 t   
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Aktivitet Fradrag i klokketimer Kommentar 

Valgemner 

Som annen 

undervisning men 

maks 77 t* 

*Undervisning på valgemner er maks 20 

undervisningstimer. Godskriving utover dette krever 

forutgående godkjenning fra PMR 

4.3 Fradrag for bedømmelser 

For eksterne medlemmer i bedømmelseskomiteer gjelder egne satser 

Aktivitet Fradrag i klokketimer Kommentar 

Doktorgradsbedømmelser  46 t   

1. opponent 23 t   

2. opponent 11,5 t   

      

Retting av essay på PhD-

programmet  
    

For oppgaver inntill 10 sider 1,5 t pr. oppgave   

For oppgaver inntil 20 sider 2,3 t pr. oppgave   
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Aktivitet Fradrag i klokketimer Kommentar 

      

Stillingsbedømmelser      

For søkere til professorater 19 t pr. søker uten noe maksimum   

For søkere til 

førsteamanuensis 
9,5 t pr. søker uten noe maksimum   

For søkere til post.doc. 6 t pr. søker uten noe maksimum   

For søkere til 

stipendiatstilling 

4 t i grunntimetall, deretter 2 t pr. søker som blir 

innstilt (intervjuet eller grundig omtalt i 

bedømmelsen). Det gis 8 t per masteroppgave 

(60 stp.) dersom disse må karaktersettes som 

del av bedømmelsesprosessen   

  

Opprykk   

De samme satser gjelder 

forutsatt ordinær bedømmelse. 

Dekan har fullmakt i særskilte 

tilfeller til å beslutte avvik fra 

denne bestemmelsen. 

  

4.4 Andre fradrag 



 12 

 

Aktivitet 
Fradrag i 

klokketimer 
Kommentar 

Delt. på ped.kurs for nytilsatte 

lærere 
70 t   

Administrasjon av 

sommerskolen 
- Etter søknad 

Oppgaver for nasjonal 

institusjon for 

Menneskerettigheter 

- 

Inntil 50 % fritak for undervisnings-/eksamensplikt. Skriftlig avtale 

inngås minimum en gang pr. år mellom direktør og ansatt ved 

SMR 

Mentor for kvinnelige 

stipendiater 
4 t   

Forelesninger for 

doktorgradskand. 
- Som annen undervisning 

Veiledning av 

doktorgradskand. 
30 t* 

*Inntil 30 t pr. semester i 4 år pr. kandidat, timene fordeles 

mellom hoved- og biveileder. Veiledningen skal ikke overskride 

150 klokketimer for hele doktorgraden. 

Ramme for I-leders fullmakt 

til å tildele godskriving knyttet 

til større admin. oppgaver ved 

eget institutt 

IKRS, NIFS 

og SMR: 69 t 

IOR: 167 t 

IFP: 184,5 t 

Enkeltoppgaver som skal godskrives må være minst av en slik 

størrelse at de krever 25 t innsats. I-leders fullmakt omfatter kun 

oppgaver for instituttet, fellesoppgaver for fakultetet skal 

vurderes av dekanen. 

Fradraget skal godkjennes av I-leder i forkant, og det er ikke 

mulig for I-leder å gå utover de rammer her satt for instituttet. I 

beregningen av fradraget skal det legges til grunn at den aktuelle 
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Aktivitet 
Fradrag i 

klokketimer 
Kommentar 

oppgaven belastes likt på forskning- og undervisningsplikten. 

Eks.: en admin. oppgave som krever en tidsbruk på 40 t kan 

maks gi et fradrag på 20 t i undervisningsregnskapet. 

Skrive lærebøker 0 Det gis ikke fradrag i undervisningsplikten for å skrive lærebøker 

4.5 Søknad om fradrag for andre undervisningsoppdrag 

Etter særskilt søknad kan Programutvalget for Master i Rettsvitenskap (PMR) gi rett til godskriving for andre 

undervisningsoppdrag som det er naturlig at fakultetets lærere utfører 

5. Fradrag eksamen (MiR) 

Fradrag eksamen  
Fradrag i 

klokketimer 

Faglig eksamensleder for 1.- 4. studieår og avdeling 57,4 t 

Utarbeidelse av praktikumsoppgave 1.- 4. studieår/avdeling (per oppgave) 15,5 t 

Utarbeidelse av HHH-oppgave 1.- 4. studieår/avdeling (per oppgave) 15,5 t 

Utarbeidelse av oppgave til ex.fac 7,5 t 

Utarbeidelse av kontrollspørsmål 1. - 4. studieår/avdeling (per oppgave) 4 t 

Utarbeidelse av sensorveiledning til praktikum 1. - 4. studieår/avdeling (per oppgave) 11,5 t 



 14 

 

Fradrag eksamen  
Fradrag i 

klokketimer 

Utarbeidelse av sensorveiledning til teorioppgave 1. - 4. studieår/avdeling (per oppgave)   7,5 t 

Utarbeidelse av sensorveiledning til hele dag 1/semester 1. - 4. studieår/avdeling (per 

emne) 
19 t 

Utarbeidelse av sensorveiledning til hele dag 2/semester 1. - 4. studieår/avdeling (per 

emne) 
15,5 t 

Utarbeidelse av sensorveiledning valgemner (per emne) 7,5 t 

  

Sensur 1.- 4. studieår/avdeling, valgemner, ex.fac og 

emneleveranser 

Fradrag i 

klokketimer 
Kommentar 

Sensur av 5- og 6-timers eksamen 1,1 t pr besvarelse 
Gjelder også klager og utsatt 

prøve 

Sensur av 4-timers eksamen  0,8 t pr besvarelse 
Gjelder også klager og utsatt 

prøve 

  

Masteroppgaver       
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Masteroppgaver       

Oppgavetype 
Antall 

studenter  

Fradrag Intern sensor 

(veileder)  

Fradrag Intern sensor (ikke 

veileder)  

30 stp. individuell 1 3 t 6 t 

60 stp. individuell 1 - 11,5 t 

30 stp. gruppe 2 4,5 t 8,5 t 

30 stp. gruppe 3 6,5 t 13,5 t 

60 stp. gruppe 2 - 23 t 

60 stp. gruppe 3 - 34,5 t 

60 stp. gruppe 4 - 46 t 

60 stp. gruppe 5 - 54 t 

  

Egnethetsprøve Fradrag i klokketimer 

Sensur av skriftlig og muntlig pr. kandidat 11,5 t 
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Egnethetsprøve Fradrag i klokketimer 

Utarbeidelse av halvdags oppgave 4 t 

6. Tilleggsregler for IKRS 

Veiledning Fradrag i klokketimer 

Veiledning KRIM2101 Fordypningsoppgave i kriminologi/KRIM2201 Prosjektoppgave i 

kriminologi (20 stp) 
7,5 t pr. student 

Veiledning av studenter på Prosjekt- og metodeseminar, KRIM4002/RSOS4002 (10 stp) 7,5 t pr. student 

Veiledning masteroppgave (kriminologi og rettssosiologi) 
27 t fordelt på 3 

semestre 

  

Valgfag/spesialfag Fradrag i klokketimer 

Retting av øvingsoppgaver 0,8 t pr. oppgave, intet maksimum for godskriving 

  

Undervisningsledelse - 

emneansvarlige 

Fradrag i 

klokketimer 
Kommentar 
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Undervisningsledelse - 

emneansvarlige 

Fradrag i 

klokketimer 
Kommentar 

Programleder 77 t 
Antall timer må holdes under oppsikt og økes dersom det er 

rimelig ut fra faktisk arbeidsmengde   

Emneansvarlig for kurs på 10 

stp (uansett studienivå) 
19 t 

Inkludert bl.a. undervisningsplanlegging og helhetsansvar for 

kurset, veiledning av seminarledere, arbeid med 

pensumrevisjoner, oppdatering av Fronter, utarbeidelse av 

eksamensoppgaver, ansvar for kursevaluering 

Emneansvarlige for kurs på 

20 stp 
27 t 

Inkludert bl.a. undervisningsplanlegging og helhetsansvar for 

kurset, veiledning av seminarledere, arbeid med 

pensumrevisjoner, oppdatering av Fronter, utarbeidelse av 

eksamensoppgaver, ansvar for kursevaluering 

  

Eksamen  

Eksamensformer Fradrag i klokketimer Klagebehandling 

Essay 5-6 s 1,5 t pr. essay 4 t pr. klage 

Essays 10 s 2,3 t pr. essay 4 t pr. klage 

Heldags skoleeksamen (8 t) 1,5 t pr. oppgave 4 t pr. klage 

Skoleeksamen (6 t) 1,1 t pr. oppgave 4 t pr. klage 
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Eksamensformer Fradrag i klokketimer Klagebehandling 

Kortere skoleeksamen (4 t) 0,8 t pr. oppgave 2 t pr. klage 

Prosjektbeskrivelse 5 s 0,8 t pr. oppgave 2 t pr. klage 

Fordypnings/prosjektoppgave 20-30 s 6 t pr. kandidat 7,5 t pr. klage 

Masteroppgave (maks 130 s) 15,5 t pr. oppgave   

Presentasjon av oppgitt tema MA 2 t pr. presentasjon   

Muntlig eksamen pr dag (inntil 8 kand.) 11,5 t   

Muntlig tilbakemelding etter skriftlig eksamen 4 t pr. student (skal vurderes nærmere)   

  

Annet Fradrag i klokketimer 

Opptakskomitè master 7,5 t 

Komiteleder, opptakskomitè master 11,5 t 

Sentrale universitetsverv Etter søknad til instituttleder 
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7. Tilleggsregler for AFIN 

  

Aktivitet Fradrag i klokketimer 

Veiledning    

Veiledning i tilknytning til metodeundervisningen i Oppgaveskolen på 

FINF5001 
7,5 t pr. student 

Veiledning av masterstudenter på FINF5001 31 t fordelt på 3 semestre 

Veiledning av DRI3001 Prosjektarbeid (20 stp) 7,5 t pr. student 

    

Retting av obligatoriske oppgaver   

DRI 7,5 t pr. gruppeoppgave (5 studenter) 

FINF 7,5 t pr. gruppeoppgave (5 studenter) 

    

Undervisningsledelse - emneansvarlige   
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Aktivitet Fradrag i klokketimer 

Programleder DRI 38,5 t 

Programleder FINF 38,5 t 

    

Eksamen    

Skoleeksamen 6 t 0,8 t pr. besvarelse, 1,9 t pr. klage 

Skoleeksamen 4 t 0,5 t pr. besvarelse, 1 t pr. klage 

Prosjektoppgave DRI3001 
3,8 t pr. kandidat (inkl. muntlig), 3,8 t pr. 

klage 

Masteroppgave (maks 130 s) 11,5 t pr. oppgave inkl. muntlig 

Muntlige presentasjoner DRI 0,6 t pr. presentasjon 

    

Annet    
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Aktivitet Fradrag i klokketimer 

Opptakskomitè master 4 t 

  

8. Begrensninger av innskudd i undervisnings- og eksamensbanken 

Innskudd i undervisnings- og eksamensbanken er begrenset oppad til to semesters undervisnings- og/eller 

eksamensplikt. Se dekanvedtak 28.06.06 

Dette gjelder ikke stipendiater eller andre midlertidig ansatte. Disse kan ikke opparbeide seg et overskudd utover 

den totale undervisningsplikten for stipendiatperiode/ tilsettingsforholdet 

Lærere som har innestående timer utover to semester undervisnings- og/eller eksamensplikt kan ikke øke dette 

tallet. PMR kan i særlige tilfeller dispensere for eksamensplikt. Administrasjonen sender ut ferdig utfylt regnskap 

som viser saldo i undervisnings- og eksamensbanken, lærerne må selv vurdere sitt forhold til rammene i regler for 

godskriving og uttak av undervisningsbanken. 

Administrasjonen sender ut ferdig utfylt regnskap basert på de opplysninger de på utsendelsestidspunktet er i 

besittelse av. Læreren er selv ansvarlig for å kontrollere at opplysningene er riktige. Dersom regnskapet ikke 

returneres til administrasjonen vil de ferdigutfylte opplysningene legges til grunn. Undervisnings- og 

eksamensregnskapet avsluttes semesteret etter undervisningen/eksamen er utført, og det er ikke anledning til å 

korrigere opplysninger i regnskap som ligger mer enn ett semester tilbake i tid. 

9. Overføring fra eksamensbanken til undervisningsbanken 

Læreren kan overføre inntil 38,5 timer fra eksamen til undervisning i regnskapet per semester. 

  

For ansatte ved IKRS gjelder inntil videre ingen begrensning i adgangen til å overføre timer fra 

eksamensregnskapet til undervisningsregnskapet. 

  

Stipendiater har ikke eksamensplikt, og kan normalt ikke brukes i eksamensarbeidet. Stipendiater som blir 

oppnevnt som veileder for masteroppgave må få innvilget godskriving av veiledningen i undervisningsbanken etter 

søknad til Studiedekanen før oppdraget påtas. 

10. Uttaksregler undervisning  

10.1 Uttak av timebanken 
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Uttak av timebanken medfører tilsvarende økning av forskningsplikten. Den enkelte lærer er selv ansvarlig for å 

oppfylle sin forskningsplikt. 

10.2 Innskudd i timebanken 

Innskudd i timebanken gir ikke krav på timegodtgjørelse i penger og det gis dermed ikke betaling for undervisning 

utover undervisningsplikten. 

10.3 Uttak inntil 38,5 timer 

Lærerne kan ta ut inntil 38,5 timer pr. semester, såfremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig. 

10.4 Uttak inntil et halvt semesters undervisningsplikt 

Studieårsansvarlig kan godkjenne uttak inntil et halvt semesters plikt såfremt det finnes undervisningsmessig 

forsvarlig. Lærere som underviser ved flere studieår må ha godkjenning fra alle studieårsansvarlige som berøres. 

10.5 Uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer 

De lærere som ønsker uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer må søke PMR innen 1. august for 

påfølgende vårsemester, og innen 1. februar for påfølgende høstsemester. Søknaden bør imøtekommes så fremt 

det finnes undervisningsmessig forsvarlig. 

11. Uttaksregler eksamen 

Innskudd på 61 timer utover ordinær eksamensplikt gir rett til forskyvning av full eksamenplikt med et semester 

etter søknad. 

12. Forskningstermin 

Forskningstermin omfatter fritak fra undervisningsplikt og eksamensplikt. Fritaket omfatter aldri mer enn ett 

semesters plikt, dvs. 284 t undervisning og 61 t eksamen for en professor og 341,5 t undervisning og 61 t 

eksamen for første-/amanuensis. 

  

Fritak for eksamensdeltakelse i andre tilfeller forutsetter tungtveiende grunner og avgjøres av PMR.  

13. Sykdom 

Lærere som fremlegger sykemelding får fradrag for alle undervisningstimer i sykdomsperioden. 
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Fredag 14. oktober 2011 valgte Det juridiske fakultetet følgende dekanat for perioden 01.01.12-31.12.15: 

- dekan: Professor Hans Petter Graver, Institutt for privatrett 

- prodekan for studier: Professor Kirstin Sandberg, Institutt for offentlig rett 

- prodekan for forskning: Professor Kåre Lilleholt, Institutt for privatrett 

 

Det forelå ikke forslag til flere kandidater til noen av vervene, og valget ble gjennomfør som forenklet valg 

etter § 9-11 i Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. 

 

Samme dag ble også følgende vitenskapelig ansatte i faste stillinger valg til representanter i fakultetsstyret for 

perioden 01.01.12-31.12.15: 

 

Faste representanter: 

- Professor Ole Andreas Rognstad, Institutt for privatrett 

- Professor Marit Halvorsen, Institutt for offentlig rett.  

Vararepresentanter: 

1. Professor Liv Finstad, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  

2. Professor Ole Kristian Fauchald, Institutt for offentlig rett.  

3. Professor Kirsti Strøm Bull, Institutt for privatrett.  

4. Professor Bård Anders Andreassen, Senter for menneskerettigheter. 

 

Det forelå etter to forslagsrunder heller ikke her forslag til flere enn én kandidat til hvert verv. 

 

Valg av teknisk-administrativ representant med to rangerte vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 

01.01.12-31.12.15 gjennomføres som elektronisk valg i uke 44. Følgende kandidater er foreslått: 

 

- Rådgiver Per Arne Krumsvik, Kommunikasjonsseksjonen 

- Rådgiver Kristin Steen Slåttå, Studieseksjonen 

- Seniorkonsulent Per Jørgen Ystehede, Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

 

Med hensyn til valg av vitenskapelig ansatt i midlertidig stilling med to rangerte vararepresentanter til 

fakultetsstyret for perioden 01.01.12-31.12.12 er det oppstått noen uklarheter vedrørende nominasjonen av 

kandidater. Fakultetets valgkomité og valgstyre undersøker forholdene, og vil foreslå fremgangsmåte og 

eventuelt ny tidsplan så snart er nominasjonen er avklart. 
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 Saksnr..: 2011/11927MTHEODOR 

Instituttstrukturen ved Det juridiske fakultet 

 

Det er et viktig spørsmål for fakultetet om instituttstrukturen ved fakultetet er optimal. De 

overordnede hensyn bør være at de administrative enhetene har en størrelse som sikrer robuste 

miljøer og reduserer sårbarhet  i forhold til fravær eller avgang. I sin evaluering av juridisk 

forskning peker Forskningsrådet på viktigheten av at fagmiljøer ikke er for små, og fremhever i den 

forbindelse særlig Senter for europarett. I tillegg er det slik at mange av de administrative 

oppgavene knyttet til administrasjon og rapportering er ganske uavhengig av størrelse, slik at 

belastningen for små enheter er like stor som for større. Av denne grunn er store forskjeller i 

størrelse enhetene mellom ikke hensiktsmessig. 

I denne forbindelse ønsker fakultetet særlig å se på grensene mellom Institutt for privatrett og 

Nordisk institutt for sjørett. Institutt for privatrett er i dag det største instituttet på fakultetet  og  

har en størrelse som kanskje overstiger det som er heldig i forhold til faglig enhet og muligheten for 

en god personalledelse. Nordisk institutt for sjørett på sin side fremstår kanskje som på grensen av 

kritisk masse, både når det gjelder administrative funksjoner og muligheten for faglig ledelse. Dette 

gjelder også Senter for Europarett som administrativt er lagt inn under Nordisk institutt for sjørett.  

Instituttene har lang tradisjon for både faglig og administrativt samarbeid, og  det er mange felter 

hvor det også er faglig overlapp mellom de to instituttene. Instituttene har i tillegg vært lokalisert i 

samme bygg (DM) og i samme etasje,  og i planene for tilbakeflytting til DM har det vært lagt til 

grunn at begge instituttene skal ha tilhørighet i DM.  

Fakultetet ønsker å vurdere nærmere mulighetene for en utbygging av Nordisk institutt for sjørett 

til et institutt som omfatter transportrett, energirett og norsk og europeisk markedsrett. Dette vil gi 

en faglig enhet som bygger videre på den eksisterende profilen ved instituttet. Det er mange miljøer 

ved Institutt for privatrett som faglig sett vil kunne inngå i en slik organisatorisk enhet. Samtidig er 

det mange miljøer og personer som til tross for at det arbeides med problemstillinger knyttet til 
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transport-, energi- eller markedsrett likevel naturlig har en sterk tilknytning til den øvrige 

privatretten. 

Beslutning om oppbyggingen av et institutt som det nevnte vil reise spørsmål både om hvilke 

fagmiljøer og personer som skal inngå,  hensiktsmessig organisering av administrative funksjoner, 

navnespørsmål og lokaliseringsspørsmål. I første omgang er det særlig viktig å avklare omfanget i 

forhold til fagmiljøer og vitenskapelig personale. Organisering av administrative funksjoner og  

eventuelle endringer i forhold til institutt-tilhørighet,  vil best kunne avklares etter at det faglige 

omfanget er fastlagt. Spørsmålet om lokalisering er det neppe hensiktsmessig å ta endelig stilling 

til for fakultetets lokalisering over noe lengre sikt er endelig avklart, selv om fakultetsledelsen 

selvsagt vil være åpen for mindre midlertidige løsninger. 

Spørsmål om omorganisering er gjenstand for drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene. 

Endelig beslutning vil bli truffet av fakultetsledelsen etter diskusjon i fakultetsstyret. Fakultetet ser 

det som ønskelig med innspill fra instituttene i en tidlig fase av prosessen. Vi antar at det først og 

fremst er de to instituttene og miljøene som blir direkte berørt som har interesse av å uttale seg. 

Fakultetsledelsen ønsker at instituttene involverer de berørte og aktuelle fagmiljøene med sikte på 

å komme med innspill til hvilke fag og personer som mest hensiktsmessig bør inngå i et slikt nytt 

utvidet institutt som omfatter transportrett, energirett og norsk og europeisk markedsrett. Vi ber 

om innspill fra instituttene sendes til Mari Theodorsen innen 1. november. 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver 

dekan 

Mari Theodorsen 

rådgiver 

 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Mari Theodorsen 

22859358, mari.theodorsen@jus.uio.no 
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Til fakultetsstyret 27. oktober 2011 

Fra Senter for menneskerettigheter v/Nils Butenschøn 

 

Sak: Status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra SMR. 

Rollen som nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som tilligger SMR i hht kgl. res. av 

21.09.2001 , er i støpeskjeen både substansielt og organisatorisk. Det har vært flere møter mellom 

UiO-ledelsen, Juridisk fakultet og SMR i perioden 2010-2011 om SMRs rolle som Nasjonal institusjon 

(NI). Utanriksdepartementets eksterne gjennomgang av NI leverte sin sluttrapport i mars 2011. Den 

anbefalte utskillelse av NI fra universitetet. SMRs styre ga tilsvarende anbefaling til 

universitetsledelsen, nærmere bestemt at utskillelsen bør være gjennomført innen utgangen av 2012. 

På møte 16.mai sa rektor seg enig i denne konklusjonen og dette er senere bekreftet skriftlig i form 

av epost fra rektor til UD 2. juli.  

Problemstillingen er i korthet at SMRs mandat som NI med vekt på oppbygging av nasjonal 

kompetanse for forskning, rådgivning, undervisning og informasjon om menneskerettigheter ikke 

lenger er sammenfallende med den internasjonale utviklingen av nasjonale institusjoner. FNs Paris-

prinsipper som ligger til grunn for akkreditering av slike institusjoner blir nå tolket langt strengere, 

med vekt på tilsyn, klagebehandling og overvåkning av myndighetenes 

menneskerettighetsforpliktelser. 

Siden 2007 har SMRs rolle som NI hatt finansiering over en øremerket bevilgning på statsbudsjettet 

(6,3 mill. kr for 2012). Denne bevilgningen finansierer i dag flere faste ordinære universitetsstillinger 

og tilfører SMRs basisbudsjett ca. 2 mill. kr per år. Denne bevilgningen vil i utgangspunktet bortfalle 

ved utskillelsen av NI. Dersom dette bortfallet ikke blir kompensert vil det få drastiske følger for SMR 

som i utgangspunktet har svært få faste vitenskapelige stillinger. Universitetsledelsen har derfor 

forpliktet seg til å be om forhandlinger med de relevante departementene med sikte på 

kompensasjon. Det sentrale i denne sammenheng er SMRs samfunnsoppdrag gitt av Stortinget ved 

opprettelsen i 1987 og den sentrale rollen SMR i dag har utover NI-funksjonen, spesielt som faglig 

bidragsyter i Norges internasjonale menneskerettighetsarbeid.  

På møtet i mai tydeliggjorde rektor behov for avklaring av økonomiske og personalmessige 

konsekvenser av en utskillelse av NI fra Universitetet. SMR fikk assistanse fra universitetsledelsen til å 

opprette en arbeidsgruppe for å utføre dette arbeidet. Arbeidsgruppen består av representanter fra 

OPA, ØPA og SMR med personalansvarlige ved SMR og Juridisk fakultet som observatører. 

Arbeidsgruppen legger frem resultatet for SMRs direktør innen utgangen av oktober. Materialet blir 

et viktig utgangspunkt for en avklaring av ansvarsfordeling mellom UiO sentralt, fakultetet og SMR, 

samt som grunnlag for UiO-ledelsen i forhandlingene med myndighetene.  

 



SAK 6 e) 

Re-akkreditering av SMR som NI 

SMRs søknad om re-akkreditering som NI ble behandlet av det internasjonale koordineringskomiteen 

for NIer (ICC) ved dens underkomite for re/akkreditering (SCA) 23.mai 2011. Vi mottok skriftlig 

tilbakemelding 09.juni som følger: 

- Behandlingen av vår søknad ble utsatt til oktober 

- NI i sin nåværende form, ble ikke ansett å oppfylle Parisprinsippene 

- Gitt vår uttrykte vilje til å utvikle en strategi for nødvendige forbedringer innen utgangen av 

2012, la SCA føringer for regjeringens og SMRs strategiarbeid, herunder: 

o Regjeringen bør umiddelbart iverksette en inkluderende konsultativ prosess 

o Lovhjemmel, helst grunnlov, for NI uavhengig av valg av organisasjonsmodell 

o Loven må sikre uavhengig NI med nødvendige ressurser og kapasitet 

o Regjeringen i nær konsultasjon med SMR, må utarbeide en plan for interim perioden, 

herunder sikre at øremerket bevilging går direkte til NI-arbeid 

o SMR skal videreføre og styrke arbeidet med overvåking, dokumentasjon og 

påvirkning  

En foreløpig rapportering på disse fem punktene ble sendt SCA innen fristen 4.juli 2011. Ytterligere 

informasjon om arbeid med en strategi i samarbeid med regjeringen, vil være avgjørende for utfallet 

av behandlingen av vår søknad i slutten av oktober. 


	sakskart-271011
	sak-1
	sak-2v2
	sak-2
	sak-2-fremlegg
	sak-2-vedlegg1
	12 JUR  per august 2011
	Institutt for kriminologi og rettssosiologi  per august 2011
	Institutt for privatrett  per august 2011
	Nordisk institutt for sjørett  per august 2011
	Institutt for offentlig rett  per august 2011
	Norsk senter for menneskerettigheter  per august 2011
	Det juridiske fakultet felles  per august 2011
	Studieprogram JUR  per august 2011
	Stedkoder avsluttet JUR  per august 2011

	sak-2-vedlegg2
	sak-2-vedlegg3

	sak-2-vedlegg4

	sak-3
	sak-3-fremlegg
	sak-3-vedlegg1
	sak-3-vedlegg2
	Forside_årsplan_ 2012-2014
	Vedtatt_Årsplan 2012-2014_endelig_230811

	sak-3-vedlegg3

	sak-4
	sak-4-fremlegg
	sak-4-vedlegg1
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7

	sak-4-vedlegg2
	sak-4-vedlegg3
	sak-4-vedlegg4
	sak-4-vedlegg5

	sak-5-fremlegg
	sak-6a
	sak-6b
	sak-6c
	sak-6d
	sak-6e

