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Sak om  Hovedprioriteringer 2013-2015 

 

Innledning 

Våren 2012 har fakultetet hatt fokus på å utarbeide et sett av hovedprioriteringer basert på fakultetets vedtatte 

strategiplan. Hovedprioriteringene er omsatt i punkter og styre blir invitert til å diskutere disse punktene, og 

prioritere punktene som fakultetet skal arbeide videre med i forhold til årsplan 2013-2015. 

 

Saksprosess og videre framdrift 

-29. februar: Strategiseminar  

-Arbeidsgruppe bestående av Kirsten Sandberg, Giuditta Cordero-Moss, Daniel Kjelling og Randi Rørlien 

ble nedsatt etter strategiseminaret for å arbeide fram en et utkast til hovedprioriteringene.  

- 28. mars. I-ledermøte: utkast til hovedprioriteringer fra arbeidsgruppen ble diskutert. 

- 3. mai. Kontorsjefmøte 

- 23. april. Fakultetsstyremøte: strategidiskusjon 

- Hovedprioriteringene ble sendt ut på høring til instituttene med frist 15. mai.  

- 16. mai. Dekanatet vurderer planprosessen (framdrift og retning for styresaken) 

- 30. mai. I-ledermøte: vurderer planprosessen (framdrift og retning for styresaken) 

- 11. juni. Fakultetsstyremøte: vedtak 

- 19. juni. Universitetsstyret vedtar endelig fordeling og treårig årsplan 

- Oktober: Dialogmøte med UiOs ledelse 

-Primo oktober: Drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 

- 15. oktober. Fakultetsstyremøte: Årsplan behandles 

- November: Strategi og detaljert årsplan innarbeides i UiOs mal.  

-10. desember. Fakultetsstyret orienteres om detaljert årsplan 

-15. desember.  Innsendelse av Årsplan 2013-2015 til ØPA 

 

Oversikt over punktene 

1. Samlokalisering  

Arbeide for samlokalisering i hensiktsmessige lokaler, fortrinnsvis Tullin kvartalet: 

- hensiktsmessige studentarbeidsplasser og møteplasser 

- avklare hvilke enheter/ funksjoner/ grupper som skal sitte hvor 

-bibliotekets plassering 

- organisering av administrative tjenester 

 

 

 



UNIVERSITETET I OSLO 

Avdeling 

 
   

 Side 2 

Internasjonalisering 

2. Legge til rette for at studenter må skrive mer på engelsk 

3. Fortsatt vekt på utvekslingsavtaler.  

4. Integrer den ikke- norske kompetansen i det norske miljøet samt i undervisningen 

5. Bruk av mer internasjonale kilder i forskning og undervisning 

6. Fakultetet vil oppmuntre til at utenlandske forskere lærer seg norsk og norsk rett, og må legge til rette for 

dette.  

7. I undervisningen bør det vurderes å endre læringskravene, fagbeskrivelsene og pensum slik at den 

internasjonale dimensjonen av hvert fag blir hensyntatt som del av den obligatoriske undervisningen. 

 

Bedre utnyttelse av undervisningsressurser 

Interne lærere 

8. Bruke interne lærere i obligatoriske fag og tidlig i studiet 

9. Planlegging av et helt studieår av gangen og fast undervisningsmatrise, som vil gi mer forutsigbarhet for 

studenter og ansatte. Klare kriterier for omberamming av undervisning. 

10. Tydeliggjøre rollene i den faglige oppfølgingen av undervisningsplanleggingen.  

Eksterne lærere 

11. Bevisst bruk av eksterne lærere i undervisning og veiledning 

12. Bedre integrering av eksterne lærer og sensorer ved fakultetet. (Deltagelse i faglige og sosiale 

arrangementer, informasjon, pedagogisk opplæring) 

13. Tilbud om faste kontrakter med eksterne lærere. Organisatorisk tilknytning og 

personalansvar.(Opprettelse av lektorstillinger).  

14. Aura (database for registrering av eksamens- og undervisningsplikt) er fullt integrert som verktøy i 

administrering av undervisnings- eksamensressurser. 

 

Rekruttering 

15. Hvordan klarer vi å rekruttere gode jurister? 

16.  Ivaretagelse av de vitenskapelige assistentene. 

17. Invitere studenter til faglig aktivitet 

18. Tar vare på de som er stipendiater og post doktorer med tanke på fast ansatte. 

19. Fagmiljøene har ansvar for å følge opp stillingsplanen 

Ekstern finansiering av forskningen 

20. Alle forskere og fagmiljøer bør ha som ambisjon å søke prestisjefylte forskningsmidler som tildeles på 

grunnlag av faglig kvalitet. 

21. Fakultetet bør fortsette sitt arbeid for å skape forståelse for at rettslige aspekter er viktige innenfor de 

fleste Forskningsrådets programmer, og at dette bør påvirke utformingen av programmene og behandling av 

søknadene.  

22. Fakultetet bør også jobbe opp mot og spille inn til EUs  7. rammeprogram og det framtidige Horison 

2020. 

23. Profesjonalisere søknadsskrivingen gjennom erfaringsutveksling 

Utdanning 

24. Større satsning på praktiske ferdigheter og juridisk metode: forhandlingssituasjoner, normskapende evner, 

formidlingskunnskaper muntlig og skriftlig, viktig å lære studentene å skrive for ikke-jurister 

25. Det bør utarbeides overordnede retningslinjer for læringskrav 

26. Spesielt de nye studentene trenger oppfølging slik at de får gode studiemetoder og blir integrert i 

studentmiljøet 

Innovasjon 

27. Det er et mål å fremme det verdifulle samarbeidet mellom universitetet og offentlig og privat virksomhet. 

Hvordan kan fakultetet bidra til dette? 

 



UNIVERSITETET I OSLO 

Avdeling 

 
   

 Side 3 

28. Det er ikke bare et spørsmål om å forske på jussen som samfunnsfenomen, men også å trekke inn hvordan 

kunnskap om rettsregler, rettsforhold og rettslige virkemiddel er viktige verktøy i en styrt utvikling av 

samfunnet. 

 

 

Vedtaksforslag:  

1. Styre slutter seg til hovedprioriteringer 2013-2015  

2. Styre ber fakultetet fokusere spesielt på punktene (nr......) i det videre arbeidet med årsplan 2013-2015 

 

Vedlegg:  

- Hovedprioriteringer 2013-2015 

- Lenke til høringsuttalelsene 
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Hovedprioriteringer 2013-2015 

 

Innledning 

29. februar 2012 inviterte dekanatet alle faglige og administrative ledere på fakultet til et 

strategiseminar. I forkant av seminaret ble alle bedt om å sende inn 3 forslag til utfordringer som 

fakultetet bør arbeide samlet for de nærmeste årene. De innsendte forslagene ble bearbeidet og 

sendt ut i forkant av møtet, og dannet grunnlag for diskusjon på strategiseminaret. Etter 

strategiseminaret ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Kirsten Sandberg, Giuditta 

Cordero-Moss, Daniel Kjelling og Randi Rørlien for å arbeide fram et utkast til 

hovedprioriteringene. Utkastet til hovedprioriteringene har våren 2012 vært behandlet i ulike 

instanser ved fakultetet, samt vært på høringsrunde til institutt og senter ved fakultetet. I 

høringsrunden kom det inn mange konkrete høringsinnspill som det er tatt hensyn til. Spesielt 

punktet om internasjonalisering skapte mye engasjement og diskusjon. Vi har mottatt høringssvar 

fra alle instituttene unntatt IKRS, og fra PMR. Saken er også sendt på høring til 

Likestillingsutvalget. I tillegg til innsendte forslag til strategiseminaret har det også blitt tatt inn 

punkter fra fakultetets innspill til Handlingsplan for innovasjon.  

Fakultetets strategiplan 2020, vedtatt i fakultetsstyremøtet 10. juni 2010, ligger til grunn for 

hovedprioriteringene, og disse vil være utgangspunkt når årsplan for perioden 2013-2015 skal 

lages. 

Forslagene som ble sendt inn til strategiseminaret samlet seg under 11 overskrifter; 

internasjonalisering, samlokalisering, undervisning, eksamen, forskning, faglig bredde, forhold 

institutt og fakultet, administrative funksjoner og systemer, omdømmebygging, rekruttering og 

web.  

De punktene det var enighet på seminaret om å jobbe videre med er: Samlokalisering, 

internasjonalisering, bedre utnyttelse av undervisningsressursene, rekruttering og ekstern 

finansiering av forskningen. 
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Samlokalisering 

I fakultetets årsplan for årene 2012-2014 er samlokalisering omtalt særlig under punktene 3.3 og 

tiltak 3.3 A (side 12), 4.1 og 4.1A (side 13). Som årsplanen lyder skal fakultetet "...arbeide for 

hensiktsmessige lokaler for forskning og undervisning, samt gode arbeids- og møteplasser for 

studenten". Ytterligere skal fakultetet "...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 følger av ny studieordning".  

Dekan Hans Petter har oppnevnt en gruppe internt på fakultetet med formål å diskutere relevante 

spørsmål knyttet til nye lokaler og samlokalisering. Formålet med gruppen er å tenke høyt om 

ønsket prosess og resultat, i forkant av at prosessen er kommet så langt at det skal nedsettes 

ordinære brukergrupper med bred representasjon fra alle berørte osv.  

Under strategiseminaret 29.februar 2012 var det entydig stemning for å framheve 

lokaliseringssaken som en av de høyest prioriterte sakene i årene som kommer. I diskusjonen var 

det altså en uttalt enighet om å arbeide for at det blir en samlokalisering i et nytt bygg og i de 

nåværende (gamle) fakultetsbygningene på Karl Johansgate. For å sikre at både de gamle og nye 

lokalene fungerer optimalt gitt våre behov blir det viktig å tilrettelegge for en god prosess slik at 

undervisning, forskning og administrasjon tilgodeses. Det er avgjørende at lokalene må være 

egnede for virksomheten vi bedriver ved fakultetet, og for å sikre dette må det arbeides godt med å 

utarbeide faktagrunnlag, lage behovsanalyser og lignende som gjør at dekanatet gjennom 

oppnevnte brukergrupper kan lage fra overordnede til detaljerte planer for prosessen og det 

ønskede resultat.  

I forbindelse med en samlokalisering - som altså mest sannsynlig innebærer en delvis delt løsning 

med nybygg i tillegg til de nåværende lokalene på Karl Johansgate - vil vi måtte diskutere om det er 

ønskelig eller nødvendig å se på dagens organisering av fakultets ulike aktiviteter. I tillegg til fokus 

på den langsiktige samlokaliseringen og behovet for nye lokaler, bør også det mer kortsiktig 

perspektiv som inkluderer tilbakeflytting til DM tas med. Tilbakeflyttingen åpner mulighet for 

større grad av samlokalisering for hhv NIFS og IFP. 

En samlokalisering gir potensiale for å organisere de administrative tjenestene ved fakultetet på en 

mer formålstjenlig måte som ikke har vært mulig i dag på grunn av de klare begrensninger som 

ligger i dagens bygningsmasse. En samlokalisering kan åpne opp for mange muligheter hvor 

forsknings- og undervisningsbehovene kan støttes opp om på en bedre måte og kanskje til og med 

på en måte som gjør at administrasjonen får anledning til å utvikle seg i en enda mer positiv 

retning. I sammenheng med hvilke virkninger en samlokalisering kan ha for organisering av de 

administrative tjenestene må det nevnes at den pågående prosessen «Internt handlingsrom» ved 

UiO kan få følger for fakultetets administrative tjenester. 

Fakultetet har opprettet en rekke nye forskergrupper som har hvert sitt vertsinstitutt. Ved 

samlokalisering kan det bli behov for å se om denne organiseringen fremdeles er nyttig. Kanskje vil 
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en samlokalisering i seg selv gjøre at det blir enklere å samarbeide på tvers av institutt- og 

faggrenser? Kanskje vil en samlokalisering gjøre at en forskergruppe vil ønske et annet 

vertsinstitutt? Kanskje oppstår behov for nye forskergrupper?  

Fakultetets institutter utgjør solide administrative, faglige og personalpolitiske strukturer som det 

er vanskelig å tenke seg bort fra. Imidlertid vil en samlokalisering gi en mulighet til å tenke nytt om 

disse strukturene – hvis det er ønskelig. 

Det er viktig å sørge for en ivaretagende og god biblioteksfunksjon. 

Hvordan kan vi på best måte ta hensyn til og ivareta ulike behov?  

På fakultetsstyremøtet den 23. april 2012 spilte de eksterne og studentrepresentantene inn i 

forbindelse med samlokalisering at det å samle studentene og studentforeningene i ett lokale vil gi 

bedre studentmiljø. Det er viktig å fokusere på arbeidsmiljø og lokaler for studenter også før de nye 

lokalene kommer. 

 

Internasjonalisering 

Et av målene i Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet er økt internasjonalt samarbeid, 

bl.a. gjennom rekruttering av lærere med utenlandsk juridisk bakgrunn (pkt 3). 

Samtidig må fakultetet forbedre forholdet mellom antall studenter og antall fast ansatte lærerne i 

de obligatoriske fag.  

Gjennom årene har lærere med ikke-norsk faglig bakgrunn ytt en betydelig og verdifull innsats ved 

forskning og undervisning i internasjonale emner. Ikke minst har dette vært et uunnværlig bidrag 

til undervisningen av tilreisende utvekslingsstudenter. Norske studenter har deltatt i 

undervisningen i noen grad, men inntrykket er at færre enn ønskelig har benyttet seg av denne 

anledningen til å sette seg inn i ikke-norsk juss og til å nyte godt av et internasjonalt studentmiljø. 

Dette vil antakelig endre seg når den nye studieordningen nå krever at studentene minst må ha et 

semester utenlandsopphold eller et fullt ut engelskspråklig valgemne. 

Den ressursen som lærere og stipendiater med ikke-norsk faglig bakgrunn utgjør, bør nyttes bedre 

enn i dag ved at disse personene i større grad trekkes inn i undervisningen i obligatoriske fag. Dette 

kan skje ved at de internasjonale aspektene blir tydeligere i hvert enkelt av fagene i masterstudiet. 

En viktig side ved internasjonaliseringen av studiet og av forskningen ved fakultetet er nettopp å 

øke bevisstheten om samspillet mellom de enkelte lands nasjonale rett og mellom nasjonal rett og 

overnasjonal og internasjonal rett. Kunnskap om andre lands rett og overnasjonal og internasjonal 

rett bør derfor bli en del av litteraturen og undervisningen i mer eller mindre alle emner i 

masterstudiet. En situasjon der studiet av norsk rett ble oppfattet som atskilt fra studiet av 

sammenliknende og internasjonal rett, ville innebære en ufullkommen internasjonalisering. 
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En styrket internasjonalisering krever i noen grad nytenkning fra lærerne i de obligatoriske fagene i 

masterstudiet ved at læringskrav, litteratur og undervisningsopplegg åpnes mot andre 

rettssystemer. Samtidig bør lærere og stipendiater med ikke-norsk faglig bakgrunn oppmuntres til 

å sette seg inn i norske rettslige problemstillinger for nettopp å kunne integrere nasjonale og 

internasjonale elementer. Fakultetet skal fremdeles utdanne jurister med solide kunnskaper i 

norsk rett, og målet bør være at disse kunnskapene blir enda bedre ved at de internasjonale 

elementene trekkes inn. 

Internasjonale emner vil også i framtida ha et viktig rom ved fakultet, uavhengig av den skisserte 

sammenkoblingen med nasjonal rett, og det er ikke et spørsmål om å gjøre kunnskap om norsk rett 

til en forutsetning for ansettelse ved fakultetet. På den annen side kan fakultetet ved 

stipendiatansettelser og annen rekruttering stimulere til et innslag også av prosjekter og personer 

som kan bidra til den typen av integrering mellom norsk rett og andre rettssystemer som her er 

beskrevet. 

På fakultetsstyremøtet ble det spilt inn at fakultetet bør øke internasjonaliseringen gjennom større 

vektlegging av språkkunnskaper (i undervisningen, studentene bør skrive engelsk og publisering på 

engelsk), økt fokus på internasjonale rettskilder (via undervisning) og mer spredning på 

utvekslingsavtalene.  

 

Bedre utnyttelse av undervisningsressursene 

Mål 2 i fakultetets strategiske plan 2010-2020 er at Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert 

utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder. Strategi 2 for å oppnå dette er at vi vil 

legge vekt på best mulig utnyttelse av våre samlede personalressurser innen forskning og 

undervisning. I fakultetets årsplan 2012-2014 følges dette opp i tiltak 2.2.B  som sier at fakultetet 

vil arbeide for en klarere prioritering av lærernes undervisningsressurser. 

Dette skal gjennomføres i 2012 gjennom full utnyttelse av Aura (database for registrering av 

eksamens- og undervisningsplikt) og et igangsatt prosjekt for å bedre prioritering og utnyttelse av 

fakultetets undervisningsressurser. 

1) Interne lærere: (ikke spesielt omhandlet i strategisk plan, men i årsplanen, se over) 

På strategiseminaret ble det vurdert som ønskelig i stor grad å bruke interne lærere til obligatoriske 

fag og tidlig på studiet. For å oppnå dette vil vi ta utgangspunkt i lærernes ønske, men om 

nødvendig gi pålegg. Ressursbruken på obligatoriske fag må ses i sammenheng med bruk av 

ressurser på valgfag og internasjonale LLM.  

Det er viktig at fakultetets ansatte blir mer endringsvillige. Vi bør gjøre mindre justeringer i 

fagsammensetning og fagenes innhold hele tiden for å unngå behov for store omveltninger. 
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Det er grunn til å styrke samarbeidet mellom fakultet og institutt. Studiene må bli en mer integrert 

del av instituttlivet. Rollen som studieårsansvarlig bør drøftes og klargjøres.  Fagansvarlige lærere 

må ha ansvaret for hvilke lærere som brukes i faget, eksterne og interne. I dag overlates for mye av 

kontakten til undervisningsadministrasjonen. Kanskje kunne man la hvert fag ha en fagansvarlig 

lærergruppe, som for hvert år oppnevner en av dem som kursansvarlig. Denne ville da ha ansvaret 

for å legge opp det årets undervisning, fremfor én fagansvarlig lærer. PMR kunne arrangere et 

seminar med de studieårsansvarlige og instituttlederne, for å diskutere instituttenes rolle. 

2) Eksterne lærere 

I fakultetets strategiske plan strategi 2 heter det videre: ”Vi skal ha en bevisst bruk av eksterne 

krefter i undervisning og veiledning, som timebetalte og i bistillinger.” Årsplanen tiltak 2.2.c er at 

fakultetet vil arbeide for å inkludere de eksterne lærerne i fagmiljøet ved fakultetet i større grad. 

Blant annet skal det i 2012 etableres e-postliste for de eksterne lærerne og de skal inviteres med i 

Pedagogisk forum. 

På strategiseminaret ble det fremholdt at den praktiske synsvinkel er viktig i jussundervisningen; 

det gir en vekselvirkning med verden der ute. Vi bør se eksterne lærere som en ressurs, ikke som en 

nødløsning.  

Spørsmål som bør utredes nærmere: Bør vi knytte dem fastere til oss, gjennom toer-stillinger 

istedenfor tilfeldig timelærervirksomhet? Bør disse i så fall være midlertidige (4 år), slik at vi har 

fleksibilitet med hensyn til den kompetansen vi ønsker å knytte til oss?  

I lys av kravet om forskningsbasert undervisning: Hvis de skal få fastere tilknytning, bør det 

kanskje også stilles noen akademiske krav til dem. Bør det kreves at de publiserer en artikkel i ny 

og ne? 

Som fast ansatt vil de bli mer integrert i fakultetets virksomhet og være med på det som foregår av 

faglige og sosiale arrangementer. De kan tilbys kurs i praktisk pedagogikk. Men fullt 

personalansvar, med medarbeidersamtaler etc., er det vanskelig å tenke seg at fakultetet 

(instituttene) har kapasitet til.  

Eksterne lærere og sensorer bør verdsettes og integreres ved fakultetet, for eksempel ved et 

nyhetsbrev og mer informasjon. 

 

Rekruttering 

Fakultetets strategi 2010-2020, mål 2, strategi 5: ”Rekrutteringspolitikken skal utvikles slik at vi 

sikrer en god balanse mellom faste stillinger, stipendiatstillinger og postdoktorstillinger.” Ellers 

er det nokså lite å hente i plandokumentene. 
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Mål for rekrutteringen må være å dekke opp våre behov for å drive god forskning og undervisning: 

1) Rekruttering til faste stillinger 

Vi trenger å fange opp de av de gode juristene som har evne og vilje til forskning, og som samtidig 

kan fylle våre behov på undervisningssiden. Disse må vi dyrke frem fra de er vitenskapelige 

assistenter. 

Vi må sørge for å holde på de gode når de er ferdige med doktorgraden, ved å ha 

postdoktorstillinger. Vi må holde kontakten med dem når de i perioder er utenfor fakultetet, ved å 

oppmuntre til skriving og invitere dem til arrangementer. 

Faste stillinger må lyses ut på grunnlag av våre behov kombinert med hvilke mulige søkere som 

finnes. Om internasjonal rekruttering, se punktet om internasjonalisering over. 

Vi må være attraktive, vedr. jobbens innhold, arbeidsmiljø, lønn og andre arbeidsvilkår.  

Hvilke endringer trenger vi å gjøre for å være attraktive for de som er unge i dag? 

2) Rekruttering av gode undervisere 

Det er ønskelig å sørge for rekruttering av gode praktiserende jurister. Se punkt 2 over om bruk av 

eksterne lærere i undervisningen. Men dette er rekruttering til undervisning. Er det riktig å se dette 

atskilt fra rekruttering til forskning? 

 

Ekstern finansiering av forskning – forholdet til Norges forskningsråd 

I mål 3.2 i fakultetets strategiske plan heter det at: «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)». I fakultetets 

årsplan 2012-2014 er dette særlig omtalt i tiltak 3.2A, 3.2B og 3.2 C (side 12 og 13). 

Det juridiske fakultet har fremdeles behov for ekstern finansiering av forskning, og Norges 

forskningsråd er en viktig kilde for slik finansering. Det kan gjelde finansiering av stillinger for 

stipendiater, postdoktorer eller forskere, men i mange tilfeller kan det være like viktig å skaffe 

midler til gjennomføring av prosjekter hvor arbeidet utføres innen forskningsdelen av den enkelte 

ansattes faste stilling. Det kan for eksempel gjelde midler til å arrangere internasjonale 

konferanser, midler til deltakelse i slike konferanser i andre land, midler til samordningsmøter for 

forfattere av felles artikler og bøker osv. 

Fakultetet bør fortsette sitt arbeid for å skape forståelse for at rettslige aspekter er viktige innenfor 

de fleste av Forskningsrådets programmer, og at dette bør påvirke utformingen av programmene 

og behandling av søknadene. Videre bør fakultetet gå inn for at midlene til frie prosjekter økes. De 
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frie midlene utgjør en nødvendig åpning for prosjekter som faller utenfor programmene og 

forskningsinstitusjonenes aktuelle prioriteringer. 

Rettsvitenskap bør gis en egen fagkomité innenfor den frie prosjektstøtten. Når rettsvitenskapen 

plasseres innenfor rammen av «samfunnsvitenskap», blir resultatet ofte at de rettsvitenskapelige 

søknadene vurderes med et utenfra-blikk på retten og rettsvitenskapen, og at fagets egne 

problemstillinger kommer i skyggen av rettens rolle innenfor samfunnsfagene. Dette står ikke i 

motsetning til at rettsvitenskapelig forskning også bør inngå i tverrfaglige prosjekter. 

Fakultetet bør be om et møte med Forskningsrådet for å legge fram synspunkter som disse. 

Fakultetet bør også aktivt benytte mulighetene for å påvirke Forskningsrådets prioriteringer og 

utarbeiding av programmer. 

I tillegg til å jobbe opp mot NFR bør fakultetet også jobbe opp mot og spille inn til  

EUs  7. rammeprogram og det framtidige Horizon 2020. Fakultetet bør bruke muligheten til å 

spille inn til EUs arbeidsprogrammer for på den måten å bedre tilpasse utlysningene for våre 

forskere og på den måten øke andelen av fakultetets EU-midler. 

Internt bør fakultetet arbeide mer systematisk med erfaringene fra søknader om 

forskningsrådsmidler. Målet må være å skrive søknader som er tilpasset Forskningsrådets behov, 

uten at det innebærer å gå på akkord med rettsvitenskapens behov og premisser. 

 

Utdanning 

Disse to punktene var det flere av styremedlemmene som tok opp på fakultetsstyremøte 23.april. 

Punktene passer ikke inn under de eksisterende punktene, så derfor plasseres de under et nytt 

punkt. 

1) Optimalisering av utdanningen med større satsning på praktiske ferdigheter og juridisk metode: 

forhandlingssituasjoner, normskapende evner, formidlingskunnskaper muntlig og skriftlig, viktig å 

lære studentene å skrive for ikke-jurister. 

2) Det bør utarbeides overordnede retningslinjer for læringskrav. 

3) Spesielt de nye studentene trenger oppfølging slik at de får gode studiemetoder og blir integrert i 

studentmiljøet. 

 

Andre punkt 

- Fakultetet bør synliggjøre behovet for gode jurister i forvaltningen 
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Dette er et punkt som ble spilt inn på fakultetsstyremøte 23. april, men som ikke passer inn under 

de eksisterende overskriftene i strategidokumentet. Det blir derfor plassert under et eget punkt. 

 

Innovasjon 

Innovasjon er UiOs strategiske satsning i 2013. Innovasjon er definert som «nye eller vesentlig 

forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i 

bruk for å oppnå samfunnsnytte, herunder verdiskaping», og i universitetets strategi er det lagt 

stor vekt på dialogen med samfunnet.  

Fakultetet bør få i stand en mer systematisk drøftelse av hvordan kontakten med samfunnet rundt 

universitetet kan planlegges og tilrettelegges. Det kan gjelde praktiske spørsmål, som tidsbruk og 

bruk av universitetets ressurser i eksterne oppdrag, og det kan være spørsmål rundt 

interessekonflikter, uavhengig stilling og andre spørsmål av etisk karakter. Innfallsvinkelen bør 

ikke være negativ, slik at det gjelder å begrense aktiviteten mest mulig, men mer den positive: 

Hvordan kan vi fremme det verdifulle samarbeidet mellom universitetet og offentlig og privat 

virksomhet. 

Vi bør også drøfte hvordan eksterne krefter best kan knyttes til forskning og undervisning. Et 

eksempel kan være en nærmere vurdering av ansettelse av praktikere i deltidsstillinger knyttet til 

nærmere fastlagte oppgaver. Ikke minst bør fakultetet prøve å påvirke utviklingen av 

forskningsprogram i forskningsråd, EU og andre organer ved å peke på den rollen jussen har i 

endringsprosesser. Det er ikke bare et spørsmål om å forske på jussen som samfunnsfenomen, men 

også å trekke inn hvordan kunnskap om rettsregler, rettsforhold og rettslige virkemiddel er viktige 

verktøy i en styrt utvikling av samfunnet. 

 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

Fakultetsdirektør      Randi Rørlien 

        forskningsrådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Saksbehandler: 

Randi Rørlien 

22851980, randi.rorlien@jus.uio.no 
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Grensesprengende universitet 
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. 

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. 

Hele 
perioden 

Forsknings-
dekan 
/seksjonssjef 
Adm. 
seksjonen 

Prosess ift. 
Stimuleringsmi
dler følger 
plan. 
 
Følger planen. 

Foreslås 
videreført 

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 
 

2012 Forsknings-
dekan 
/seksjonssjef 
adm. 
seksjonen 

Gjennomføres 
vanligvis ifbm 
kunngjøringer. 

Foreslås 
videreført 

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. 
 

Tiltak 1.3.a 
Fakultetet vil arbeide for å gjøre det lettere å kombinere 
norske og utenlandske 
elementer i jussutdanningen. 
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. 

1.3.a: 
 
 
 
1.3.b:  
Hele 
perioden 
 
 
 
 

Studiedekan 
 
 
 
Forsknings-
dekan 
 
 
 
 
 

Obl. emne i 
engelsk er 
innført. 
 
 
Følger planen. 
 
 
 
 
 

Tiltakene 
1.3. 1 – 1.3.f 
foreslås 
videreført i 
ny strategi 
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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. 
Tiltak 1.3.d 
Fakultetet vil etablere utvekslingsavtaler med 2-3 
fremdragende institusjoner i 
Kina og USA for studenter på masterprogrammet i 
rettsvitenskap. 
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. 
Tiltak 1.3.f 
Fakultetet vil øke andelen av pensumlitteratur på 
engelsk 
 

2012 
/2013 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
Hele 
perioden 
 
 

1.3.c og 
d:Studiedeka
n/seksjons-
sjef studie 
 
 
 
 
 
 
Forsknings-
dekan/seksjo
nssjef adm.  
 
 
 
PMR/seksjon
ssjef studie 

Internasjonal 
uke h-12 
planlegges 
 
 
Kina-tiltak 
forsøkt, USA 
avtale 
revitaliseres 
 
Følger plan 
 
 
 
 
 
?Julie sjekker 

Læringsuniversitet 
Strategi 2 
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 

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. 
Tiltak 2.1.b 

Fakultetet vil sørge for en god kvalitetssikring av 

Hele 
perioden 
 
 
 
 
Hele  
Perioden 

Studiedekan, 
fak. Dir, PMR 
 
 
 
Studiedekan/
PMR, 
seksjonssjef 

Ok 
 
 
 
 
 
Ok 
 

Foreslås 
videreført 
 
 
 
 
Foreslås 
videreført 
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med at studentene gis større krav og 
utfordringer. Forholdstallet lærer/student 
skal bedres vesentlig. 
 
 
 
 
 

studiene og gjennomføre tiltak som bedrer 
læringskvaliteten, og arbeide for økt bruk av 
basisgrupper og annen smågruppeundervisning. 

Tiltak 2.1.c 
Fakultetet vil arbeide for å øke 
studiepoengsproduksjonen på masterstudiet i 
rettsvitenskap.   

 
 
 
 
Hele 
perioden 

studie 
 
 
 
Studiedekan/
fak. Dir. 

 
 
 
 
Bør tiltak 
konkretiseres? 

 
 
 
 
Foreslås 
videreført 

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. 
 
Tiltak 2.2.b 
Fakultetet vil arbeide for en klarerer prioritering av 
lærernes undervisningsressurser 
Tiltak 2.2.c 
Fakultetet vil arbeide for å inkludere de eksterne lærerne 
i fagmiljøet ved fakultetet i større grad 

Fortløpen
de 
 
 
 
 
 
 
2013 

I-ledere, k-
sjefer, 
forsknings-
dekan, 
seksjonssjef 
adm. 
Seksjonen 
 
22b og 22c: 
Studiedekan/
seksjonssjef 
studie 

Stillingsplan 
vedtatt og 
følges opp 
 
 
 
 
 
Prosjekt følger 
plan 
 
 

2.2. a – 2.2. c 
foreslås 
videreført. 

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. 
 

2012 Studiedekan/
seksjonssjef 
studie 

Under arbeid, 
noe forsinket 
ift. Plan. 
Piotprofiler 
vår 2013 

Nei 
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Strategi 2.4. 
Fakultet 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 å tilby eksamen på PC til 
alle eksamenskandidater. 
Tiltak 2.4.b 
Fakultetet vil tilrettelegge for bruk av klikkere og podcast 
i undervisningen. 

2014 Fak. Dir. Følger plan, 
pilot h-2012 

Foreslås 
videreført 

Strategi 2.5. 
Forskerutdanningen skal videreutvikles og være 
fremtidsrettet. Den skal 
bli mer attraktiv for de beste kandidatene 
og bidra til bedre rekruttering av jurister 
med bakgrunn fra andre land. 

Tiltak 2.5.a 
Fakultetet vil foreta en gjennomgang av 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. 

2012 Forsknings-
dekan 
/seksjonssek
sa dm. 
seksjonen 

Gjennomføres 
h-2012 

Avhengig av 
fremdriftspla
n 

Et samfunnsengasjert universitet 
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. 

Tiltak 3.1.b 

Fakultetet vil styrke kontakten med arbeidslivet gjennom 
seminar- og konferansevirksomhet og invitere studenter 
til faglige arrangementer der arbeidslivet er representert. 

Tiltak 3.1.c 
Som en del av prosessen grønn IT og grønt universitet skal 
fakultetet følge opp de sentrale vedtak. 

2012 
 
 
 
 
Hele 
perioden 
 
 
 
Hele 
perioden 

PMR, 
seksjonssjef 
studie 
 
 
I-ledere, 
seksjonssjef 
komm. 
Seksjonen 
 
Seksjonssjef 
IT 

Gjennomført 
 
 
 
Mandat ferdig 
22.5, gruppe 
nedsatt (KS, 
SMH, JSU-
leder) 
 
Følger plan, 
digitale møter 
/eksamen 

Nei 
 
 
 
 
Bør 
videreføres 
 
 
 
Bør 
videreføres 

Strategi 3.2. 
Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig 
forskning skal økes, samtidig som vi arbeider for en 

Tiltak 3.2.a 
Fakultetet vil bygge opp kompetanse på EU-søknader og 
EU-prosjekter 

2013 
 
 

Ass. Fak. Dir. 
 
Ass fak. Dir. 

Følger plan 
 
 

Bør 
videreføres 
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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.b 

Fakultetet vil bidra til at erfaring fra vellykkede 
søknadsprosesser overføres og brukes inn i nye 
søknader 

Tiltak 3.2.c 

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

2013 
 
 
 
Hele 
perioden 
 

 
 
Forsknings-
dekan 

Gjøres i liten 
grad 
 
 
 
Foreløpig ikke 

Bør 
videreføres 
 
 
Bør 
videreføres 

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 
 
 
 
 
 
Tiltak 3.3.b 
Fakultetet vil arbeide for å inkludere JURK og Juss-Buss 
som emner i rettsstudiet, jfr. tiltak 3.1.A 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
Hele 
perioden 

Dekan 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedekan 

I arbeid 
 
 
 
 
 
 
 
Kan strykes se 
3.1.a 

Videreføres 
 
 
 
 
 
 
 
Nei 

Et handlekraftig universitet 
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 
Tiltak 4.1.b 
Fakultetet skal videreføre rehabilitering av Domus Media 

Langsiktig 
 
 
 
 
2014 

Dekan 
 
 
 
 
TA /k-sjefer 

Gjentakelse av 
3.3.1 
 
 
 
Under arbeid 

 
 
 
 
 
Usikkert  
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og Domus Bibliotheca 

Strategi 4.2. 
Det juridiske fakultet skal videreutvikle og 
effektivisere de administrative og tekniske 
funksjonene og bedre samspillet mellom faglige og 
administrative funksjoner. Fakultetet skal øke den 
administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i 
internasjonale forskningsprogrammer. 

Tiltak 4.2.a 
Fakultetet skal ha et tettere samarbeid med teknisk 
avdeling. 
Tiltak 4.2.b 
Revidert stillingsplan for vitenskapelig ansatte legges til 
grunn for langtidsbudsjettet. 
 

2012 
 
 
Hele 
perioden 

Fak. Dir. 
 
 
Seksjonssjef 
adm. 
seksjonen 
 

Følges opp 
 
 
Gjennomført 

Nei 
 
 
Foreslås 
videreført 

Strategi 4.3. 
Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i 
dimensjoneringen av studietilbud og forskning. 
Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal og 
internasjonal arbeidsdeling. Fakultetet skal 
utnytte mulighetene ved nasjonal arbeidsdeling. 
Sterke miljøer skal få muligheter til å utvikle seg 
videre, mens miljøer med kvalitetsmessige 
utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling 
eller avvikling. 

Tiltak 4.3.a 

Fakultetet skal øke kvaliteten i rettsstudiet 
og dimensjonere studiet ut fra tilgjengelige 
ressurser. 

Tiltak 4.3.b 
Fakultetet skal arbeide med implementering av 
kvalifikasjonsrammeverket for fakultetets øvrige 
bachelor- og masterprogrammer og ph.d.-programmet 

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. 

Hele 
perioden 
 
 
 
2012 
 
 
 
2012 

Fak 
dir./PMR/Stu
diedekan 
 
 
Seksjonssjef 
studie 
 
 
Forskningsde
kan 
Seksjonssjef 
adm.  

Se punkt 2.2.b, 
Aura 
 
 
 
Skal gjennom- 
føres 2012, 
forsinket 
 
Prosess er 
igang 
 

Foreslås 
videreført 
 
 
 
Avhengig av 
plan 
 
 
 
 
Videreføres 

Strategi 4.4. 
Fakultetet skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang 
av intern ressursbruk 
 

Tiltak 4.4.a 
Som en del av prosessen internt handlingsrom skal 
fakultetet følge opp de sentrale vedtak. 
 

2013 Fak. dir IHR-prosesser 
internt, UiO-
sentralt, OK 

Foreslås 
videreført 

Strategi 4.5. 
Fakultetet ønsker å dele kunnskap og styrke 
dialogen med samfunnet. Fakultetets egne 

Tiltak 4.5.a 
Fakultetet skal øke synliggjøringen av sin faglige aktivitet 
gjennom publisering i eksterne kanaler som forskning.no i 

Hele 
perioden 
 

Seksjonssjef 
komm. 
Seksjonen 

Ok 
 
 

Videreføres? 
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nettsider er styrket som et godt 
kommunikasjonsmiddel for forskningssamarbeid 
og informasjonsutveksling mot andre fagmiljøer, 
mot studenter og mot bredere målgrupper. 

tillegg til publisering på uio.no 
Tiltak 4.5.b 
Fakultetet vil stimulere til økt deltakelse i 
samfunnsdebatten 

 
Hele 
perioden 

 
I-ledere 

 
Tiltak 
gjennomført? 

 
Videreføres? 

Det gode universitet 
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. 
 

Tiltak 5.1.a 
Fakultetet vil ha fokus på rollen som bygnings- og HMS-
koordinator, og i sterkere grad involvere vernelinjen. 
Tiltak 5.1.b 
Fakultetet skal bidra til at studentarealer tilfredsstiller 
HMS-krav 
 

Hele 
perioden 
 
Hele 
perioden 
 

Seksjonssjef 
adm. 
 
Seksjonssjef 
adm. 

Se punkt 4.2.a 
 
Følges opp, 
tilsatt HMS-
koordinator 

Nei 
 
 
Nei 

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. 

2014 Seksjonssjef 
adm. 

Ikke påbegynt 
Skal vi stryke 
dette 

Utgår? 

Strategi 5.3. 
Fakultetet skal legge til rette for god intern 
organisering av forsknings- og 

Tiltak 5.3.a 
Fakultetet vil oppfordre de vitenskapelig tilsatte til å bidra 
aktivt i faglærergrupper. 

2014 
 
 

I-ledere / 
studiedekan 
Forskningsde

Status? 
 
 

Utgår? 
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undervisningsmiljøer. Fakultetet skal 
videreutvikle vår forskning og undervisning 
gjennom bruk av henholdsvis forskergrupper og 
faglærergrupper. 
 

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. 

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. 

Hele 
perioden 
 
 
 
Hele 
perioden 

kan 
 
 
 
 
I-ledere, k-
sjefer,  
PMR, 
studiedekan 
 
 

Gjennomført 
 
 
 
 
Se punkt 3.1.b. 
Strykes? 

Nei 
 
 
 
 
Nei 

Strategi 5.5. 
Fakultetet skal øke profesjonaliseringen 
og kvaliteten i forvaltnings- og 
støttefunksjonene ved å legge til rette for 
kompetanse utvikling 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 
 

2012 Seksjonssjef 
adm. 

Satt i gang, 
følges opp h-
12 

Videreføres? 

 


