
Høringsinnspill til sak om Hovedprioriteringer 2013-2015  
 

Sak om Hovedprioriteringer 2013-2015 ble sendt ut på høring til fakultetets enheter med høringsfrist 

15. mai. Fakultetet fikk høringsinnspill fra IOR, IFP, SMR og NIFS. Alle høringsinnspill er samlet i dette 

dokumentet.  

 

Høringssvar fra Institutt for offentlig rett – Det juridiske fakultets plan- og 

strategiarbeid 2012 

Av ulike grunner ble dette strateginotatet ikke tilstrekkelig tidlig sendt på høring blant IORs ansatte 

før i tilknytning til Instituttrådsmøte der dette burde vært behandlet etter forutgående høring. Dette 

tar jeg ansvaret for, slik at IOR ikke kan gi noen samlet tilbakemelding, basert på en åpen drøfting. 

I utgangspunktet synes jeg slike dokumenter i begrenset grad virker styrende på etterfølgende 

prosesser, og tok kanskje lett på det høringsutkastet som etter hvert ble utarbeidet av meg og sendt 

til Instituttets ansatte i mail av 23. mai. Det var også mangfoldiggjort til Instituttrådets møte 22. mai 

uten at det kom umiddelbare reksjoner på innholdet. 

Strategidokumentet har – særlig vedrørende spørsmålet om i hvilken grad og på hvilken måte 

internasjonaliseringsutfordringen skal møtes av fakultetet – blitt møtt med stort engasjement blant 

mange av instituttets vitenskapelige ansatte. Jeg viser til vedlegget som avspeiler et engasjement der 

det store flertallet fant flere av formuleringene i utkastet uheldige, enkelte uttalelser til dels 

krenkende og dels diskriminerende i forhold til fakultets ansatte med utenlandsk bakgrunn. 

Professor Baillet og førstemanuensis Voigt har også henvendt seg direkte til dekanatet, mens denne 

høringen ved instituttet har pågått (høringsfrist 29. mai), og dekan Graver har i egen mail sendt 

følgende tilbakemelding til dem, noe han har orientert instituttleder om, i mail 24. mail: 

”Kjære Cecilia og Christina 

Tusen takk for viktige innspill. Vi har ikke fått tid til å drøfte dem i detalj ennå, men jeg vil 

uten videre si at dere tar frem viktige perspektiver. Det synes også klart at enkelte avsnitt i 

utkastet har fått en utforming som ikke er heldig. Det er helt klart at de erfaringene vi så 

langt har med internasjonal rekruttering viser at fakultetet har fått dyktige medarbeidere 

som gjør en verdifull innsats og utgjør en stor og viktig ressurs for fakultetet. 

 

Vi tar med oss dette i den videre prosessen og imøteser også instituttenes kommentarer. 

 

Vennlig hilsen Hans Petter” 

Jeg finner at det er vanskelig å omforene de ulike innspill som er kommet. Dette er heller ikke egnet 

for flertallsavgjørelser, men omforente vurderinger der det samtidig må sikres at Fakultetet både 

imøtekommer det selvsagte krav om at norsk rett – også i en internasjonal kontekst – ivaretas 

gjennom undervisning og forskning. Samtidig må både undervisning og forskning vektlegge at vi lever 



i en verden der også jussen endrer seg i takt med både den alminnelige internasjonaliseringen og 

med internasjonale rettslige bindinger mv. 

Det synes som om noen av uttalelsene/formuleringene i det første utkastet til strategidokument fra 

fakultetet ikke virket samlende, men framsto som uriktige og problematiske av mange av instituttets 

vitenskapelige ansatte. Det erkjennes også av dekanen i mailen som er sendt direkte til Cecilia og 

Christina, og jeg ser at det er foretatt vesentlige endringer i det foreliggende utkastet.  

I tillegg pekes det i bidragene i vedlegget på sentrale utfordringer for fakultets undervisning og 

forskning når det skal ses i sammenheng utfordringene som rettens internasjonalisering fører med 

seg. 

Denne utfordringen er vel så stor for fakultetet som for instituttene, og det som er pekt på hva 

gjelder undervisningen, også i innspillene, er jo en primær fakultetsoppgave med vår nåværende 

organisering. 

Vedrørende rekruttering har det hele tiden vært enighet om utlysningstekstene til fast vitenskapelige 

stillinger ved IOR, og det skismaet som spores i høringsuttalelsene mellom ”norsk rett” 

og ”internasjonal rett”, og vektlegging av det ene og andre, har ikke kommet på spissen i noen 

ansettelsessak til nå, verken ved utlysning, bedømming, eller den etterfølgende ansettelsesprosessen. 

Instituttrådet behandlet nylig utlysningsteksten for nye faste vitenskapelige stillinger uten at det 

framkom særlig uenighet vedrørende de faglige kravene, verken ved to åpne instituttlunsjer der 

saken sto på dagsorden, eller ved Instituttrådets behandling forrige uke. 

Av disse grunner utformer ikke lederen noen forsøksvis samlende betraktninger om 

strategidokumentet, men videreformidler de innspillene som er kommet, og som dels allerede er 

imøtekommet gjennom de endringer som er foretatt i høringsutkastet som skal fremmes for 

Fakultetsstyret i førstkommende møte. 

 

 

Mvh 

 

Aslak Syse 

1 vedlegg 

VEDLEGG 

Ulike innspill fra forskere ved IOR til fakultets utkast til strategidokument 

 

1. Fra professor Cecilia Baillet, nestleder IOR: 

Den 23. mai kom følgende innspill rettet til alle ansatte ved IOR: 



I am fundamentally opposed to the following paragraphs in the strategy document. 

First:  

“Flere av stipendiatene/lærerne med utenlandsk bakgrunn som vi har ved fakultetet har 

gjennom årene etablert nye valgfag med internasjonal profil. Dette er ikke nødvendigvis den 

beste vei for å få deres kompetanse integrert i det norske studiet: For det første er det en 

forsvinnende liten andel av de norske studentene som tar disse fagene, og for det andre bidrar 

ikke dette til at de utenlandske lærerne deltar i den obligatoriske undervisning.” 

The trend in legal education is the reduction of obligatory courses and the diversification of electives.  

Some of the electives created by the foreign researchers, such as myself and Christina Voigt, are 

actually among the most popular electives – serving both international and Norwegian students.  The 

concept that few Norwegians take these courses is false, as the courses are popular with Norwegian 

students and lawyers within the administrative agencies, NGOs, etc.  This is especially true given that 

the reforms that will be adopted will allow Norwegian students to take more electives.  Foreign 

researchers also contribute obligatory courses, and to the extent they may be limited it may be due 

to the fact they are often pulled into committee work and administrative positions.  The phrasing of 

the above paragraph is speculative, controversial, and promotes a discriminatory view of foreign 

researchers. 

 

The next paragraphs are also extremely problematic: 

”En forutsetning for en vellykket internasjonalisering av forskningen og undervisningen synes å 

være at forskningen som befatter seg med de internasjonale kilder har som en av 

målsetningene å vise hvordan de internasjonale kilder henger sammen med og hvordan de 

påvirker norsk rett. Fra et slikt perspektiv kan internasjonale kilder lettere integreres i den 

forskning som ellers finner sted på fakultetet og i undervisningen. 

For å oppnå en slik integrasjon av utenlandske ressurser, kan det tenkes at en bevisst 

rekrutteringspolitikk kunne hjelpe, samtidig som det ville være nødvendig å åpne 

undervisningens innhold. 

Rekrutteringsmessig kan man for eksempel i utlysningene kreve at phd-stipendiater belyser i 

sine prosjekter hvordan deres (internasjonale) tema relaterer seg til norsk rett. Dette kan føre 

til at utenlandske forskere strukturerer sin forskning slik at den har relevans også for norsk rett. 

På den måten kan denne forskningen lettere bli en del av den norske faglige debatt, samt bli 

integrert i den forskningsbaserte undervisningen. Dette forutsetter at de utenlandske forskere 

er villig til å sette seg inn i norsk rett (og språk). I lys av den utstrakte bruk av ressurser som en 

stipendiatstilling medfører for fakultetet, virker det ikke urimelig at fakultetet kan forvente av 

stipendiatene de anstrengelser som er nødvendige for at stipendiatene kan engasjere seg i 

fagmiljøet. Dette kan virke skremmende for enkelte potensielle søkere, slik at fakultetet kan 

risikere å få færre søknader fra utlandet. Det spørs om dette er en stor ulempe, når de søkerne 

som blir silt ut er søkere som ikke er interessert i å sette seg inn i norsk rett og følgelig må 

antas å være vanskelige å integrere i det norske fagmiljøet og i undervisningen.” 



Norway is a small country and to require researchers to link their research to Norway or Norwegian 

Law is actually limiting the potential researchers can have in an age of globalization.  There are a 

plethora of issues that require perspectives beyond borders, such as climate change, mass migration, 

world poverty, etc.  To require tomorrow´s researchers to stay within borders is backwards and not 

likely to raise Norway or UiO´s stature as contemporary, innovative researchers.  As an example, my 

own Phd is based on the problem of internal displacement and uses Guatemala as a case study.  The 

thesis was featured by the UN in a FAO conference and received positive response from the World 

Bank and USAID.  The latter agency actually flew me to Ecuador to present the thesis.  Under the 

current language of the proposed strategy, my study would never have been approved and I would 

not have been able to contribute to the faculty in course creation, Masters program management, or 

bring in publishing points by writing books for Cambridge, Brill, or Routledge, etc.  There is room for 

researchers of different perspectives- national, regional, and/or international orientation.  The 

current language of the document is offensive and discriminatory.  It is backward-oriented and 

insufficient to contribute to a serious discussion of the research goals of the law faculty in the next 

decade. Foreign researchers should not be required to prove their allegiance to Norway or the 

Norwegian language.  We actually need their academic competence and fluency in the languages of 

research, which include English, German, and French (aside from the Scandinavian languages).  There 

are some researchers who will engage in academic debates in Norway, and others that will engage in 

academic debates on line in Opinio Juris, EJIL Talk!, Intl Law Grrls, and other forums.  We cannot have 

a geographic restriction on research, because that is inimical to the academic spirit.  A mere review 

of other law schools will find that they seek out the best researchers, irrespective of nationality and 

without a requirement of national allegiance.  They are expected to pursue academic excellence as 

this is the actual purpose of a university.   

To the extent that we have been limited in our international stature, in part this may be due to the 

reluctance of staff to engage internationally.  Instead of blaming the foreign academics, perhaps it 

would be healthy to create benchmarks for measuring degree of international exposure, such as 

publication in international journals, guest lectures, attendance of international conferences, etc. I 

suggest that research candidates should be asked what international experience they can bring to 

the faculty- international networks, experience running international moot court competitions, 

experience with international journal/book publication, etc.  This is the type of approach which will 

ensure that we lift the faculty to the next level. 

 

2. Fra førsteamanuensis Christina Voigt 

Christina Voigt sendte følgende mail til instituttleder 23. mai>: 

Jeg vil gjerne komme med to innspill: 

1. For kort frist: Plan- og Strategiarbeid frem mot 2020 spiller en viktig 

rolle for fakultetets utvikling og betydning i fremtiden. Av den grunn er 

det kritikkverdig at høringsfristen er såpass kort. Dokumentet ble sendt 

onsdag, 23.mai 2012, kl 12.30, med frist tirsdag, 29.mai 2012. Dette gir 

3,5 dager høringsfrist. Alle vitenskapelige ansatte bør få mulighet til å 



sette seg inn i dokumentet og gi innspill. En så kort frist over pinsehelgen 

vil ha den effekt at noen ansatte blir fratatt denne muligheten. 

 

2. Internasjonalisering: Strategien (eller fravær av den) for 

internasjonalisering gir grunn til bekymring.  

 

Ifølge UiOs strategidokument er målet for 2020 følgende: ”I 2020 skal 

UiO være langt mer synlig, attraktivt og engasjert på den internasjonale 

arenaen enn i dag. Det globale perspektivet på universitetets rolle, ansvar 

og faglige virksomhet er i sterkere grad enn tidligere lagt til grunn for 

denne internasjonaliseringsstrategien. Målet for UiO som et 

grensesprengende universitet gir et samlende uttrykk for disse 

ambisjonene: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende 

forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal 

samarbeidspartner.” (UiO’s Handlingsplan for Internasjonalisering) Dette 

perspektivet er ikke gjenspeilet i fakultetets Plan- og Strategiarbeid.  

Tvert imot, i dokumentet fremstilles stipendiater og lærere med utenlandsk bakgrunn som et 

problem, mer enn alt annet. Man kan få inntrykk at fakultetets internasjonaliseringsstrategi 

strever mot mindre, ikke mer, internasjonalisering. Det finnes ingen omtale om hva disse 

læringskreftene faktisk kan bidra med for å fremme internasjonaliseringen. 

Internasjonalisering betyr mer enn å ansette flere utlendinger. Internasjonalisering betyr at 

deres faglig utenlandske bakgrunn og internasjonale orientering preger det norske miljøet og 

gjør det mer synlig i internasjonale fora.  

Fakultetets strategiske plan 2012-2020 gjentar at ”Universitetet i Oslo skal fremme 

grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal 

samarbeidspartner”. Det er av den grunn og i denne sammenheng at fakultetet skal 

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

Ved å kreve at både stipendiater/lærerene med utenlandsk bakgrunn tilpasser sin 

kompetanse til det norske miljøet fraskriver fakultetet seg ansvaret til å bli et 

konkurransedyktig og attraktivt læringssted, også i fremtiden. En snever rekrutteringsstrategi 

vil virke frastøtende for noen -  kanskje de beste -  potensielle søkere.  

Videre vil lærerne som per i dag har en internasjonal profil oppfatte denne politikken som 

begrensende for sin forskningsfrihet. Å holde en høy internasjonal profil krever en veldig stor, 

tidskrevende og kontinuerlig innsats. Noe av den internasjonale profileringen vil 

nødvendigvis gå tapt ved et sterkere nasjonalt fokus. For øvrig danner det et feilaktig bilde 

når dokumentet sier at stipendiater og lærere med utenlandsk bakgrunn og internasjonal 

profil ikke deltar i den obligatoriske undervisningen. For det første er det ingen sammenheng 

mellom etableringen av valgfag med internasjonal profil og manglende deltakelse i den 

obligatoriske undervisningen. Så vidt meg kjent deltar alle fagansvarlige for internasjonale 

valgfag også i undervisningen av obligatoriske fag. For det andre er en internasjonal profil 



ikke et fenomen som er forbeholdt kun utenlandske lærere. Også enkelte norske lærere har 

et sterkt internasjonalt fokus og har etablert valgfag med internasjonal profil. Ved å fokusere 

utelukkende på ikke-norske lærere og omtaler dem som en utfordring  fremstår 

strategidokumentet som diskriminerende. 

Plan- og strategidokumentet bruker hyppig ordet ’integrering’ uten å forklare hva som ligger i 

begrepet. Integrering går sannsynligvis begge veier og krever åpenhet og mottakelighet 

for ”det andre” fra begge sider. Mens utenlandske vitenskapelig ansatte bør kunne delta i 

den norske juridiske debatten, bør man også kunne forvente større åpenhet og interesse fra 

det ”norske miljøet” for det inter- eller transnasjonale forskningsarbeidet som både 

utenlandske og enkelte norske lærere gjør. Denne gjensidigheten av integreringskonseptet 

bør gjenspeiles i dokumentet. 

Videre er det feilaktig at ”det er en forsvinnende liten andel av de norske studentene som tar 

disse fagene” [valgfag med internasjonal profil]. Internasjonalt fokuserte valgfag har i de siste 

semestrene tiltrukket seg et større antall norske studenter. Dette skyldes delvis strukturelle 

endringer, men også økt interesse i internasjonale emner. Empiriske data viser at studentene 

oppfatter det å ha en internasjonal spesialisering som konkurransefortrinn. I tillegg er det et 

større antall studenter som sikter mot internasjonale yrker. Dette er en viktig trend som bør 

bety mye for en kunnskapsbasert fremtid for Norge. Fakultetet selv erkjenner det i sin 

strategiske plan hvor det står at: ”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.” For å lykkes med å få flere jusstudenter til å ta internasjonale fag, bør kvantiteten 

og særlig kvaliteten av disse fagene holdes på et høyt nivå. Forsknings- og 

rekrutteringsstrategien som skissert i strategidokumentete leder derimot til en utvikling i 

motsatt retning. 

Jeg ber instituttets ledelse om å fremme et kritisk standpunkt til strategien skissert i 

fakultetets plan- og strategiarbeid, utkast fra 30.3.2012 og å jobbe for en helhetlig og 

langsiktig strategi for fakultetet som virkelig gjenspeiler UiO’s mål om et grensesprengende 

universitet. I denne sammenheng er det viktig at ansatte med utenlandsk juridisk bakgrunn 

anses som en ressurs og en merverdi, og ikke som et krevende problem.  Fakultetets 

internasjonaliseringsstrategi skal føre til at fakultetet skal bli mer synlig, attraktivt og 

engasjert på den internasjonale arenaen enn i dag. For å få det til må det satses mer – og ikke 

mindre – på kunnskap om internasjonale rettslige fagfelt. I en samtale med UiOs rektor og 

UiO’s forskningsadministrative direktør for noen dager siden falt følgende ordene: ”For å slå 

Cambridge eller Oxford kan vi ikke kjempe på deres ”hjemmebane” [dvs de fagfelt hvor de 

har vært historisk sterke]. For å bli sett internasjonalt må vi gjøre noe nytt og annet.”  

Fakultetet og instituttet har en sjanse til å få det til. 

 

3. Fra stipendiat Froukje Maria Platjouw  

I mail per 23. mai skrives følgende til instituttleder:’ 



Som stipendiat med utenlandsk bakgrunn ønsker jeg herved å bidra med et innspill som består av tre 

punkter.  Disse punktene er knyttet opp til fakultetets beskrivning av utfordringer under 

temaet ’Internasjonalisering’  i notatet daterende fra den 30.3.2012.  

Introduksjon 

Fakultetet uttrykker bekymringen for at utenlandske ansatte/stipendiater ikke er nok integrert i det 

norske systemet for å kunne oppfylle behovet for lærere i obligatoriske fag. Det settes spørsmålstegn 

ved om fakultetets forslag vil kunne løse dette problemet uten å innskrenke fakultetets prestige på 

internasjonalt nivå.  De tiltak som fakultetet foreslår anses som uegnet for behovene fakultetet føler.    

Det norske jusstudiet er et relativt ’lukket system’. Dette vil si at studenten i stor grad ikke har 

muligheten å oppta valgfag før i den sisten delen av studiet. Dette kontrasterer med mange andre 

land hvor jusstudiet er bygget opp som Bachelor-Master, med forkskjellige varianter å velge fra helt 

fra begynnelsen av studiet. 

Etablering av nye valgfag 

Det at jusstudiet er et relativt lukket system som stort sett satser på det norske rettssystemet 

medfører at utenlandske ansatte er fristet til å etablere nye valgfag med internasjonal profil. I tillegg 

bør det understrekes at en del av de nye fag er emner som har vært tilbudt på andre universiteter i 

utlandet i flere år. Dette er et tegn på at fakultetet følger utvilklingen i internasjonal rett og kan bare 

anses som positivt for fakultetet. 

Problemet at for lite norske studenter tar opp disse fag reiser ikke spørsmålet om at denne 

utviklingen er en fordel eller en ulempe for fakultetet. Istedenfor kan det stilles spørsmålstegn ved 

fakultetets strategi når det gjelder jusstudiet. Den 5-årige jusstudiet med stor fokus på det norske 

systemet danner en stereotype forestilling om den kompetanse den ’ideelle utdannede studenten’ 

burde ha.  Denne forventingen om stor kunnskap på det norske rettssystemet prøves å oppfylle ved 

at studenten læres seg mest mulig om det norske systemet, særlig også med tanke på videre 

karrieremuligheter ved fakultetet.  Samtidig anses de engelskspråklige valgfag med internasjonal 

profil kanskje som interessent hvis studenten har ’tid til overs’, men ikke som en investering i 

utdanningen som jurist i Norge. 

Lærere i obligatoriske fag 

Ønsker fakultetet seg flere kompetante lærere i de obligatoriske fag, kan fakultetet utlyse 

lærerstillinger uten forskningsvirksomhet.  I utlandet finnes det mange ’university lecturers’ som 

løser dette problemet. Dette er et mindre skremmende alternativ enn å tilbakeholde utenlandske 

ansatte fra å bruke sine kvalifikasjoner og kompetanse på å forske på litt mer globale 

problemstillinger, sørge for at fakultetet følger med internasjonale rettsutviklinger, bygge 

internasjonale nettverk og så videre.   

Ressursspørsmålet – en investering for begge parter 



Fakultetet mener at ”I lys av den utstrakte bruk av ressurser som en stipendiatstilling medfører for 

fakultetet, virker det ikke urimelig at fakultetet kan forvente at stipendiatene de anstrengelser som 

er nødvendige for at stipendiatene kan engasjere seg i fagmiljøet”. 

Jeg ønsker å understreke at selv om fakultetet mener utenlandske stipendiater bruker en del 

ressurser, så er det for de utenlandske stipendiater også en investering å kunne forske ved fakultetet.  

Det kreves vilje, innsats og tilbøyelighet for å kunne infiltrere seg i det norske systemet, og lære seg 

det norske språket, og tilpasse seg til arbeidsmiljøet. 

Selv om man behersker norske språkkunnskaper og man er engasjert og integrert, finnes det likevel 

jurister som interesserer seg for rettlige problemer i mer globalt forstand.  Rettsystemet har blitt et 

system hvor landegrenser er krysset og rettslige problemer står i nær forbindelse med hverandre. 

Det norske systemet kan ikke ses isolert fra resten av verden. 

Så når de utenlandske ansatte først har blitt en del av fakultetet, investert i å få det til, bidratt til 

internasjonal forskning gjennom publisering av artikler og papers, representert fakultetet i utlandet, 

er det ikke urimelig å forvente at fakultetet setter pris på dette.   

Det bes herved om at fakultetet revurderer forholdet mellom eventuelle tiltak og ønsket resultat. 

 

4. Fra stipendiat Eve de Coning 

I mail til instituttleder 23. mai anføres følgende: 

I would like to second Cecilia's comment below and say that the strategy document is enlightening 

also to understand current policy towards international stipendiats at the university.  

Hun har i en etterfølgende mail presisert at de etterfølgende kommentarene ikke ønskes 

offentliggjort, og de er derfor utelatt i denne oppsummeringen av høringsinnspill. 

 

5. Fra professor Inge L. Backer 

I mail 25. mai skriver Backer følgende: 

Tidsfristen tillater ikke noen grundigere tilbakemelding på høringsutkastet. 

 

Jeg finner grunn til å advare mot overdreven internasjonalisering og en nedprioritering av norsk rett 

og norsk språk som følge av dette, og deler derfor ikke de hovedsynspunktene som Cecilia Bailliet og 

Christina Voigt har gitt uttrykk for. Rekrutteringsmessig synes det nå grunn til å være mer forsiktig 

med å prioritere utenlandske søkere som ikke har rimelige forutsetninger for å bidra til en 

vitenskapelig behandling av og undervisning i norsk rett. Jeg er stort sett enig i høringsutkastets 

forslag på dette punkt. 

 

Internasjonaliseringen av samfunnsliv, regelproduksjon og rettsanvendelse har imidlertid med rette 



hatt konsekvenser for jusstudiet og fakultetets virksomhet. Det er generelt grunn til å stimulere 

studenter til semesteropphold i utlandet og det bør gis et tilbud om engelsk (og gjerne tysk og fransk) 

juridisk språkbruk. Ett slikt kurs kunne være obligatorisk eller valgemne for masterstudentene. Det er 

fortsatt grunn til å styrke integreringen av den internasjonale bakgrunn (konvensjoner og relevant 

internasjonal rettspraksis) i fremstillingene av forskjellige norske rettsdisipliner, selv om omfanget 

her kan variere betydelig. Hovedtyngden av fremstillingen vil uansett ligge på det norske 

rettskildematerialet som gjennomfører de internasjonale forpliktelsene, siden utgangspunktet er at 

nasjonal gjennomføring er nødvendig og det primære grunnlaget for rettsanvendelsen ved norske 

domstoler og rettsanvendelse for øvrig. På denne bakgrunn er jeg skeptisk til å endre læringskrav og 

fagbeskrivelser slik det foreslås i høringsutkastet - forslaget kan her gi inntrykk av et tiltak som har til 

hensikt å gjøre det mulig å trekke sterkere inn i undervisningen de lærerne som ikke har noen 

bakgrunn i norsk rett. Men man må holde dette opp mot det som er hovedansvaret for fakultetet i 

utdanningssammenheng: å gi utdanning i norsk rett. 

 

Etter min mening er det nå lite behov for å styrke fakultetets kompetanse i folkerett generelt. 

Derimot er det andre sider ved en internasjonalt rettet rettsvitenskap som har ligget nede og bør 

styrkes: internasjonal privatrett og komparativ rett. Dessuten består internasjonalisering ikke bare i 

det vi henter inn utenfra, men også i det vi gir ut til det internasjonale sdamfunn. Det er emm et klart 

behov for et standardverk på engelsk som gir en oversikt over norsk rett, rettet mot og tilpasset et 

internasjonalt publikum. Fakultetet bør ta et initiativ for å få det til. 

 

 

6. Fra professor Jo Stigen 

I mail 26. mai skriver Stigen følgende: 

  

Jeg vil bare melde at jeg har sansen for Cecilias innvendinger. Jeg synes også det er problematisk at 

strategiplanen ikke i tilstrekkelig grad fremhever den internsajonale rettens betydning i seg selv, men 

istedet fokuserer på den internasjonale rettens betydning for norsk rett. Satt på spissen synes det 

som om man ser på den internasjonale rettens betydning som begrenset til en kilde til forståelse av 

norsk rett. Med så mange viktige folkerettslige spørsmål på agendaen i dag, hvor norsk rett som i 

realiteten er helt uten betydning, er det uheldig at fakultetet ikke klarere fremhever vårt ansvar for å 

fostre spisskompetanse på den internasjonale retten.  

  

Når det gjelder rekruttering, bør det ikke være noe avgjørende poeng om utenlandske søkere knytter 

sine prosjekter til norsk rett. Det er ikke nødvendigvis nok å integrere utenlandske forskere i den 

forskningen som allerede finner sted på fakultetet. Vi bør være mer åpne for å legge til rette for 

forskning som ikke bare har tydelig relevans for norsk rett, men for forskning som har betydning for 

verden og for Norge som internasjonal aktør. Å si at søkere fra utlandet skal "sette seg inn i norsk rett 

og språk" er et uheldig signal.  

  

Og når det gjelder integrering i fagmiljøene, som selvsagt er viktig, har vi allerede et sterkt 

internasjonalt miljø på fakultetet som vil ønske velkomne, og ha rom til, søkere som ikke knyter sin 



forskning til norsk rett. 

  

Det er vel som Aslak sier slik at skismaet norsk rett/internasjonal rett ikke har kommet på spissen i 

noen ansettelses sak ennå, men det er uansett viktig at motforestillinger til strategiplanen kommer 

fram. 

  

7. Fra professor Geir Ulfstein 

I mail 25. mai skriver Ulfstein følgende: 

Jeg er enig med dem som mener at strategidokumentet ikke i tilstrekkelig 

grad anerkjenner den positive betydningen av rekrutteringen av ansatte 

med utenlandsk bakgrunn. Disse kan gi nye perspektiver i forskningen, i 

innholdet i undervisningen og i utformingen av nye undervisningsformer. 

 

Det er riktig at det byr på utfordringer å integrere de utenlandsk 

ansatte i den obligatoriske undervisningen. I denne sammenhengen er det 

bra at dokumentet framhever ønskeligheten av å se på læringskrav m.v. i 

de obligatoriske fagene for å gjøre dem med internasjonalt rettet. Og 

dels kan det stilles krav til at de utenlandsk ansatte lærer seg 

tilstrekkelig norsk og norsk rett til å bidra i denne undervisningen. 

 

Det bør ikke stilles noe generelt krav om at stipendiater skal inkludere 

elementer av norsk rett i sitt arbeid. Det er nok av emner som gjelder 

internasjonal rett (traktatrett, internasjonale organisasjoner m v), som 

fakultet bør ha kompetanse på, og som ikke nødvendigvis inkluderer norsk 

rett. Når det gjelder rekruttering til faste stillinger, har det i de 

siste utlysningene vært brukt en formulering om forholdet til Norge og 

norsk rett som, så vidt jeg kjenner til, har fungert godt. 

 

8. Fra professor Frederik Zimmer 

I mail 27. mai skriver Zimmer følgende: 

I dokumentet heter det bl.a. 

«En forutsetning for en vellykket internasjonalisering av forskningen og undervisningen synes 

å være at forskningen som befatter seg med de internasjonale kilder har som en av 

målsetningene å vise hvordan de internasjonale kilder henger sammen med og hvordan de 

påvirker norsk rett. … 

Rekrutteringsmessig kan man for eksempel i utlysningene kreve at phd-stipendiater belyser i 

sine prosjekter hvordan deres (internasjonale) tema relaterer seg til norsk rett.»  



Denne formuleringen synes jeg legger en betenkelig streng føring på problemstillinger for 

forskningsprosjekter. Et prosjekt som for eksempel tar sikte på å behandle et rendyrket 

europarettslig spørsmål uten å diskutere forholdet til norsk rett, vil da – om jeg forstår det riktig – 

falle utenfor. Et eksempel kan være europarettslige spørsmål knyttet til skattlegging av 

grenseoverskridende aksjeutbytteutdelinger, men uten at prosjektet tar opp hvordan norsk rett 

passer inn i bildet. Utenfor faller formodentlig også analyser av begreper i OECD mønsteravtale for 

skatteavtaler. Et par av de fineste doktoravhandlinger i skatterett gjelder slike spørsmål (Arvid Aa. 

Skaars avhandling om begrepet fast driftssted i 1991 og Andreas Bullens om sider ved 

internprisingsspørsmålet fra 2010). Begge bruker riktignok bl.a. norsk materiale, men kunne i og for 

seg ha vært skrevet uten det (og vært like gode).  

Det er mulig at formuleringen ikke tar sikte på slike spørsmål, for de nevnte problemstillingene er 

åpenbart relevante (også) for norsk rett via EØS-avtalen og skatteavtalene. Men formuleringen kan 

oppfattes slik. Og jeg synes den er for streng også for prosjekter som ikke har en slik tilknytning til 

Norge. Det er således tankevekkende at amerikanske rettsforskere har levert meget interessante og 

originale analyser av europaskatterett. Menneskerettslige spørsmål vil ha liten relevans for Norge der 

det ikke kan reises berettiget tvil om at Norge oppfyller de krav som stilles. Om norske rettsforskere 

gjør en innstas på arenaer som ikke har noe med norsk rett å gjøre, må det etter min mening være 

ikke bare akseptabelt, men storartet.  

Spørsmålet om slike føringer for forskningsprosjekter må holdes atskilt fra to andre spørsmål: For det 

først spørsmålet om hvor mye internasjonalt stoff som skal inn i lærestoffet for studentene. For det 

annet spørsmålet om hvilke krav som skal stilles til dem som får fast ansettelse ved fakultetet. I slike 

ansettelsesprosesser kan det være gode grunner til å stille som vilkår at vedkommende kan 

undervise i norsk rett.  

Jeg har med interesse lest reaksjonene fra forskere ved instituttet med utenlandsk faglig bakgrunn. 

Fakultetet bør etter min mening overveie disse synspunktene grundig i den videre prosessen.  

 

9. Fra professor Inger-Johanne Sand 

I mail 28. mai skriver Sand følgende: 

For det første vil jeg framheve, som notatet gjør, at arbeidet med samlokalisering er viktig. Samtidig 

er dette ambisiøse planer som det vil ta litt tid å realisere, og der mange aktører er involverte. 

Spredningen av fakultetet i så mange ulike bygg og områder er et stort problem allerede med 

henblikk på utvikling av fag- og arbeidsmiljø og felles møtesteder både for studenter og ansatte. Også 

i perioden fram til en samlokalisering bør det tenkes på tiltak som kan redusere de uheldige sidene 

ved oppsplittingen av fagmiljøene, for eks i form av flere felles møtesteder eller arrangementer.  

Avsnittet om internasjonalisering har fått en uheldig utforming på flere punkter. For det første er det 

et felles problem at forholdstallet mellom lærere og studenter er alt for høyt, og at det er vanskelig å 

finne en god balanse mellom undervisning i valgfag og obligatoriske fag. Her må det arbeides med å 

få flere stillinger og planlegge bruken av de ressurser vi har bedre. Det blir helt feil å framstille det slik 

at stipendiater og lærere med utenlandsk bakgrunn er mer et problem enn en løsning, og at 

engelskspråklige valgfag er et problem. Det er flere av oss som også har norsk bakgrunn som har 



opprettet engelskspråklige valgfag for å imøtekomme en faglig og forskningsmessig utvikling. Med 

vedtaket fra i fjor om at alle juss-studenter som ikke har utenlandsopphold, skal ha minst ett 

fremmed-språklig valgfag i sin mastergrad, så vil vi etter hvert få flere norske studenter også på disse 

fagene. Det er også viktig å ha en god fremmedspråklig portefølje av fag som kan tilbys de 

innreisende utenlandske studenter. Det kan også være lærere med norsk bakgrunn som har mye 

valgfagsundervisning. Alle lærere bør delta i undervisningen i de obligatoriske fag, og ha en god 

balanse mellom det og valgfagsundervisning, veiledning mv, men det må håndteres gjennom en 

bedre planlegging av bruken av undervisningsressursene. Det er det igangsatt prosjekter for å få til 

på en bedre måte enn i dag.   

For det andre er det selvsagt viktig at forskning og undervisning i de mange ulike former for 

internasjonal og europeisk rett i dag også handler om hvordan norsk rett påvirkes, men det må 

fortsatt også være en viktig oppgave å delta i den internasjonale forskningsfronten i internasjonal og 

europeisk rett innenfor mange ulike områder som markedsrett, menneskerettigheter, klima- og 

miljørett osv. Det må derfor fortsatt være slik at stipendiat- og post.doc-søkere også kan komme med 

prosjektforslag som gjelder internasjonal og europeisk rett uten at det alltid skal relateres direkte til 

norsk rett. Forskere ved fakultetet bør selvsagt forholde seg til både debatter om norsk rett og delta i 

diskusjoner og konferanser internasjonalt. Det er det også veldig mange som gjør, i mange ulike fora, 

både av de med norsk og de med utenlandsk bakgrunn. Det er en mistenkeliggjøring av ansatte med 

utenlandsk bakgrunn i notatet som etter mitt syn både er grunnløs og svært uheldig.  

Forslagene om å bedre den internasjonale dimensjonen i fagbeskrivelser og pensum støttes. Det er 

viktig også å lese noe faglitteratur på engelsk.       

 

10. Fra professor Ole Kr. Fauchald 

I mail 29. mai skriver Fauchald følgende: 

Ettersom jeg har arbeidet mye med folkerett og engelskspråklige fag ved fakultetet, ønsker jeg å 

komme med noen kommentarer til avsnittet om internasjonalisering i strategidokumentet. 

 

På et overordnet nivå er det essensielt at de elementer i dokumentet som presenteres som faktiske 

premisser stemmer med virkeligheten. 

 

– Såvidt jeg har på det rene har følgende ikke vært noen klar prioritering ved fakultetet som 

korresponderer med utsagnet: "målsetningene om økt internasjonal rekruttering". Det har snarere 

vært et spørsmål om man i det hele tatt skulle utlyse stillinger slik at de synliggjøres for ikke-nordiske 

søkere. Noen aktiv rekruttering av internasjonale søkere til faste stillinger har såvidt meg bekjent ikke 

funnet sted. At det har skjedd en betydelig rekruttering av internasjonale forskere til midlertidige 

stillinger er såvidt jeg kan se mer et resultat av at man her har vært mer åpen for å utlyse på engelsk. 

I mange tilfeller har man hatt få interessenter til stillingene, særlig der disse utlyses innenfor 

forskningsprosjekter. 

 

– Stipendiater kan ikke opprette nye emner. Det er kun fast ansatte som har adgang til dette. Vi har 

hatt svært få fast ansatte med utenlandsk bakgrunn, og jeg kan ikke se at vi har dokumentasjon for at 



de engelskspråklige fagene i større grad har vært initiert av slike lærere enn av norske lærere. De 

engelskspråklige fagene ble utviklet da fakultetet ble med i Erasmussamarbeidet, og har siden blitt 

styrket som et ledd i en prioritering av utveksling av studenter med utenlandske institusjoner. 

Rekruttering av utenlandske forskere er ved fakultetet er en naturlig konsekvens av dette 

samarbeidet. At utenlandske forskere i midlertidige stillinger prioriterer å undervise på engelsk må 

være fullt ut akseptabelt, all den tid det er svært begrenset mulighet for rekruttering inn i faste 

stillinger. De utlendinger som er fast ansatte har i stor grad også undervist i det obligatoriske studiet, 

men fakultetet kan bli bedre i å legge til rette for og motivere til slik deltakelse i undervisningen. 

 

– Et spørsmål som reises i dokumentet er om internasjonalisering skal prioritere forskning i "ren" 

internasjonal rett, eller om man skal prioritere at forskningen i internasjonal rett relateres til norsk 

rett. Jeg er skeptisk til at fakultetet skal vedta klare prioriteringer for forskningens innhold. Hvis man 

skal fremme internasjonalisering mener jeg det vanskelig kan sies noe generelt om den ene varianten 

av internasjonalisering bør prioriteres foran den andre. Begge deler er viktig. Jeg tror ikke vi kan si at 

vårt fakultet ligger spesielt langt framme i publikasjon av "ren" internasjonal rettsforskning. Jeg tror 

heller ikke fakultetet ligger spesielt godt an mht. forskning på forholdet mellom nasjonal rett og 

folkeretten. Begge deler bør etter mitt syn styrkes på bakgrunn av den utviklingen retten har hatt de 

siste tiårene, og det er etter mitt skjønn ikke dokumentert noe behov for å prioritere det ene foran 

det andre. 

 

– Strategien synes å forutsette at en stipendiat som har tatt graden hos oss uten å ha relatert seg til 

norsk rett er av lavere verdi for fakultetet enn de som har drevet med "ren" internasjonal rett eller 

sett på internasjonal rett i forhold til andre lands nasjonale rettssystemer. Dette er jeg 

grunnleggende uenig i. Gitt at fakultetet langt fra har noen ambisjon om å rekruttere noen vesentlig 

del av alle stipendiater som er innom, har jeg vondt for å se holdbarheten og verdien av denne 

uttalelsen. Der det er spesielle forhold som tilsier det, bør man selvsagt kunne stille krav om 

innholdet i et konkret prosjekt, men ellers ser jeg ingen grunn til å ha noen generell prioritering i 

strateginotatet av PhD-prosjekter som må inneholde norske komponenter. Etter min oppfatning vil 

dette være et klart tilbakeskritt i forhold til den internasjonaliseringen vi tross alt har oppnådd ved 

fakultetet de siste årene. 

 

– Etter mitt skjønn innebar undervisningsreformen en svekkelse av de "rene" internasjonalrettslige 

fagene i den obligatoriske undervisningen. Det er viktig at dette kompenseres ved å arbeide 

systematisk for å styrke de internasjonalrettslige perspektivene ved de nasjonalrettslige fagene. Det 

må legges opp en klar strategi for å få til dette, noe som tidligere har vist seg vanskelig, jf. 

erfaringene med arbeidet for å integrere menneskerettigheter i øvrige fag. Strategien kunne med 

fordel vært klarere på dette punktet. 

 

– Det er viktig og positivt at norske studenter nå skal ta minst ett engelskspråklig valgemne. Det bør 

legges til rette for at det gis tilstrekkelig og god nok undervisning i de engelskspråklige emnene, 

særlig i lys av de utfordringer studentene møter i disse emnene mht. språk og sammensetningen av 

studentgruppene 

 

 



 
 Høringssvar fra Institutt for privatrett- det juridiske fakultets plan- og 
strategiarbeid 2012  
 
Det vises til notat til enhetene 11.4.12 vedr ovennevnte høring.  
Institutt for privatrett har sendt utkastet til strateginotat til alle ansatte, og har avholdt 
allmøte om temaet 4.5.12 med det formål å belyse saken og få avklart eventuelle spørsmål. De 
som har ønsket å komme med innspill til strateginotatet ble bedt om å levere dette skriftlig, 
og det kom inn 2 slike innspill innen fristen.  
 
Vi oppsummerer nedenfor hovedpoengene i disse 2 innspillene:  
 
Det ble stilt spørsmål ved at strateginotatet plukker ut enkelte området i fakultetets 
strategiske plan. Hva med de andre punktene i planen, vil de bli nedprioritert? Det er 
ønskelig med en avklaring av dette. Videre bemerkes det at tiltakene først og fremst retter seg 
mot fakultetet som produsent av studiepoeng, og det er ønskelig å avklare om dette 
innebærer en langsiktig omprioritering av forholdet mellom forskning og undervisning eller 
en omprioritering av forholdet mellom internasjonalisering og tverrfaglighet.  
 
Samlokalisering: Det ble påpekt at notatet ikke tar tilstrekkelig hensyn til forskningsgrupper 
og faggrupper, og at det er ønskelig at også forskningsgruppeledere må få komme med sine 
innspill.  
 
Det oppleves som uklart hva som tenkes med felles bibliotek. Overveies det om 
spesialbiblioteker kan lokaliseres i fagmiljøene?  
 
Internasjonalisering: Det ble påpekt at innføring av den internasjonale dimensjonen i 
obligatoriske fag forutsetter en betydelig endring i dagens opplegg, og at dette kan være 
krevende.  
 
Det ble videre fremhevet at den internasjonale dimensjonen er ikke bare et spørsmål om å 
forholde seg til ikke-norske tekster, men også til dels et spørsmål om mer tverrfaglighet i 
ordinær juridiske virksomhet, og en noe mer liberal profesjonstilknytning.  
 
Bedre utnyttelse av undervisningsressursene: Utsagnet «Det er viktig at fakultetets ansatte 
blir mer endringsvillige» kan misforstås og bør omformuleres. Videre oppfattes det som 
uklart hva man sikter til med at for mye kontakt mellom interne og eksterne lærere overlates 
til administrasjonen, da enkelte faglærere opplever at de i stadig større grad overtar 
administrative oppgaver. 2  



Ifm med rekruttering av eksterne er det viktig å ivareta kravet til forskningsbasert 
undervisning. Det etterlyses klargjøring av hvilken type II-stillinger man tenker på, og en 
avklaring av hva som er forskningsbasert undervisning.  
 
Rekruttering: Når det gjelder rekruttering av stipendiater bør fakultetet fokusere på å 
rekruttere norske søkere og som hovedregel vektlegge norsktilknytning som et av flere 
momenter i tilsettingsprosessen.  
 
Ekstern finansiering av forskning: Viktig at fakultetet prioriterer møte med Forskningsrådet.  
 
 
Med hilsen  
 
Giuditta Cordero-Moss  
instituttleder  

Eli Knotten  
Kontorsjef 

 

 

 

Innspill fra Senter for menneskerettigheter til fakultetets plan- og strateginotat  

SMR støtter fakultetets målsetning om økt internasjonalisering. Vi mener imidlertid at enkelte 

elementer i strateginotatet er potensielt problematiske i så måte, og at de beskrevne virkemidlene 

kan tenkes å få negative konsekvenser for SMRs virksomhet. 

Som fakultetet er godt kjent med, er store deler av SMRs virksomhet internasjonalt rettet. Senterets 

forskning angår i stor grad internasjonale forhold, vi har ansvaret for et internasjonalt 

masterprogram (Theory and Practice of Human Rights), og en betydelig del av SMRs øvrige 

virksomhet (dvs. annen virksomhet enn forskning og undervisning) er knyttet til internasjonale 

programmer. Våre lærere deltar også i fakultetets ordinære undervisning, men det er svært viktig for 

SMR at den vitenskapelige staben er kompetent til å bidra i vår internasjonale virksomhet. I SMRs 

forskningsstrategi for 2012-2014 er det blant annet fremhevet som et satsningsområde at det skal 

sikres “synergi i samspillet mellom internasjonale programmer og forskningˮ, og det fremheves i 

Senterets visjon at SMR “skal videreutvikle sin … internasjonalt anerkjente posisjon som et flerfaglig 

forsknings- og undervisningssenterˮ.  

Vi er skeptiske til strateginotatets påstand om at vellykket internasjonalisering forutsetter at en 

målsetning ved internasjonalt rettet forskning skal være å “vise hvordan de internasjonale kilder 

henger sammen med og hvordan de påvirker norsk rettˮ. Dette kan potensielt skape bindinger (eller 

forutsetninger) for forskningen som ikke uten videre er forenlig med en målsetning om internasjonalt 

rettet, og internasjonalt anerkjent, forskning. Vi er også svært skeptiske til å stille krav om at “phd-

stipendiater belyser i sine prosjekter hvordan deres (internasjonale) tema relaterer seg til norsk rettˮ. 

Vi frykter at dette kan svekke fakultetets, og SMRs, evne til å tiltrekke seg dyktige utenlandske 

kandidater. Strateginotatet påpeker selv dette, men vi er ikke uten videre enige i den beskrivelsen 

notatet gir av faktum. Det trekkes en kobling mellom kandidaters evne til å beskrive koblingen til 



norsk rett i sine prosjekter, og deres vilje til å sette seg inn i norsk rett og delta i fagmiljøet. Vi mener 

det ikke kan trekkes en slik kobling. Vår erfaring er helt klart at våre utenlandske stipendiater er 

svært aktive i fagmiljøet, helt uavhengig av om deres egne forskningsprosjektet er gitt en eksplisitt 

tilknytning til norsk rett. Det er uansett viktig for SMR at våre vitenskapelige ansatte også deltar 

aktivt i det internasjonale fagmiljøet, og vi mener dette hensynet i for liten grad kommer til uttrykk i 

strateginotatet. SMR er opptatt av å bevare, og styrke, vår internasjonale anerkjennelse, og vi frykter 

at et økt nasjonalt fokus kan gå på bekostning av dette. 

 

 

 

Høringssvar fra Nordisk institutt for sjørett til Fakultetets plan- og 

strategiarbeid 

 

NIFS  viser til fakultetets brev med anmodning om en høringsuttalelse til fakultetets utkast til 

strategiplan. NIFS hadde faglunch 3 mai, hvor utkastet ble diskutert.  NIFS kan i det store og 

hele slutte seg dokumentet slik det fremgår, men vi er usikre på forholdet mellom 

strategidokumentet og årsplanen.    

Forøvrig har vi en del enkeltstående kommentarer til de enkelte punktene: 

Samlokalisering  

Dette punktet fokuserer på den langsiktige samlokaliseringen og behovet for nye lokaler. Vi 

synes man bør inkludere et mer kortsiktige perspektiv  og  inkludere  tilbakeflyttingen til 

Domus Media i 2013. Tilbakeflyttingen åpner mulighet for større grad av samlokalisering for 

hhv NIFS og IfP.  Det er viktig å få til en ryddig og demokratisk prosess for å sikre effektiv 

utnyttelse av DM.  

Vi savner også en bredere omtale av biblioteksfunksjonen.  At  målet på sikt er et felles 

bibliotek for hele fakultetet løser ikke spørsmålet om biblioteksfunksjonen  frem til dette blir 

en realitet.  For NIFS er nærheten til et bibliotek som dekker våre fagområder av helt 

vesentlig betydning. Dette først og fremst for forskere og studenter som brukere av 

biblioteket, men det  er også viktig for våre eksterne finansieringskilder at de ser hva de 

betaler for ved  et ”synlig” bibliotek.  En løsning av dette bør være en prioritert oppgave.  

I femte avsnitt tar man opp spørsmål om organisering og lokalisering av de administrative 

enhetene, og muligheten for  ”alternativ administrativ organsiering”.  Flere på NIFS tolket 

dette slik at man gjenopptar debatten om  sentralisering av administrasjonen på tross av at 

det tidligere er konkludert med at  instituttadministrasjonene skal videreføres. Vi  mener at 

strategiutkastet på dette punktet skaper unødvendig usikkerhet, og  foreslår derfor at det 

presiseres at det ikke er hensikten å ta opp igjen denne diskusjonen.  



I  7 avsnitt heter det at ”Fakultetets institutter utgjør tilsynelatende solide, 

administrative….” . Vi mener at instituttstrukturen er robust og at ” tilsynelatende” bør 

strykes. 

Internasjonalisering 

Vi synes de forslag som stilles opp her virker fornuftig, og slutter oss særlig til de tiltakene 

som nevnes i de tre siste avsnittene.  Mange av disse er allerede satt i verk hos oss.    

En del av spørsmålene og forslagene i forhold til internasjonalisering ligger allerede i den nye 

studieordningen. Ved å gjentas her kan man få større gjennomslagskraft, spesielt i forhold til 

generasjonsskiftet vi nå ser flere steder på universitetet. 

Bedre utnyttelse av undervisningsressursene 

Under punkt 1 om interne lærere heter det  at det er ønskelig å skape mer”liv og røre” rundt 

studieårsansvarlig. Vi skjønner ikke hva som menes med dette.   

Vi støtter imidlertid tanken om en fagansvarlig lærergruppe.   

Vi er usikker på behovet for å diskutere instituttenes rolle i undervisningen. Det er ikke lenge 

siden en arbeidsgruppe diskuterte dette.  

Vi  mener ambisjonen om fast tilknytning for eksterne lærere gjennom toer stillinger bør 

tones noe ned.  Det er muligens aktuelt i forhold til noen, men vi har lite tro på dette som et 

generelt tiltak.  

Rekruttering: 

Her etterlyser vi en fokusering på rekruttering gjennom et godt miljø for vit assene og 

bevissthet om å kommunisere det som er attraktivt og positivt ved det akademiske liv.   Det 

er vanskelig for oss å konkurrere med det private eller det offentlige i forhold til lønn til de 

beste kandidatene, eller med prestisje og administrativ støtte til den enkelte , og må derfor 

fremheve andre fordeler.   

Forholdet til Norges forskningsråd 

Vi slutter oss helt til det som sies om forholdet til Norges forskningsråd, og mener dette 

absolutt bør være en del av fakultetets strategi.  

 

Med hilsen 

 

Trine-Lise Wilhelmsen 

instituttleder 

 



Tilbakemeldinger fra representantene i Programrådet for master i 
rettsvitenskap  
 
JSU har følgende kommentarer 
 
Sender kommentarene i mail. JSU skulle ynskje følgjende punkter også var representert i 
strateginotatet. 
 
Vennleg helsing 
Ørjan N Skår 
 
Utdanning 
- Større variasjon i evalueringsmetodene ved fakultetet: muntlig eksamen, case vurdering, 
mappevurdering. 
 
Fakultetet er kritisert av Nokut for einsidige vurderingsformer og mangel på praktisk trening. 
 
- Fordeling mellom de som skriver læringskrav, de som holder undervisning og skriver læringsbøker. 
 
- I større mon opplyse studenter og reklamere for faglunsjer og faglige arrangement ved fakultetet 
 
- I større mon ha alternative hovedlitteraturkjelder som belyser læringskravene i dei enkelte fag. 
 
Betre utnytting av læringsresurser 
 
- Ei meir heilsleg kursing av kursleiarar - for eit meir einskapleg pedagogisk opplegg på tvers av de 
ulike kurs.   
 
- Oppmode til tettare kontakt mellom vitskaplig tilsette og studentar 
 
- Betre evaluering av undervisninga. 
 
 
Tilbakemelding fra representant for LLMs I PMR; Cecilia Bailliet:  
 
 
The Faculty Strategy document should highlight our LLM programs as a primary tool in achieving 
internationalization.  The LLM Programs at the Law Faculty provide a rich opportunity for our 
international research to be applied in teaching.  We have four programs: Maritime Law, Public 
International Law, Theory and Practice of Human Rights, and Information and Communication 
Technology.  Norwegian and international researchers interact with Norwegian and international 
students while discussing some of the most contemporary issues in globalization at present and using 
innovative teaching methods.   
 
Within these programs, students have been able to participate in legal writing classes and Moot 
Court Competitions, honing their oral advocacy and legal writing skills and actually winning an 
international competition at The Hague this year.  
 
Additionally, these programs provide forums in which we can actively recruit guest lecturers from 
prestigious institutions and universities (see University of Coimbra below as an example).  We have 
been successful at conducting video seminars profiling our faculty, such as the interview series with 



international judges, this should be expanded.  
 
The graduates of the LLM programs become UiO’s Ambassadors- disseminating the value of UiO 
education as they embark upon their careers in practice or academia around the world. The quality 
of their education reflects on the faculty’s status abroad.  The Faculty Strategy document should 
recognize the particular value of these programs and aspire to enable more Norwegian students to 
partake in them.  Norwegian students will be better prepared for regional and international job 
markets by taking these classes.  The Faculty Strategy should seek to guarantee that the LLM 
programs maintain a competitive level in the international educational market- ensuring that we 
receive the best students by providing a high quality education. 
 
Moot Courts, Clinical Education and Legal Writing 
 
A review of comparative legal education reveals that public law schools that are not as richly 
endowed as their private counterparts, succeed in providing a cost-effective quality education when 
they adopt classes on legal writing, clinical programs (such as Juss Buss and Jurk), moot court, and 
internships/externships.1  The notion is that the student body requires greater emphasis on writing 
and oral advocacy skills in order to succeed in class and in the workplace upon graduation.  Further, 
moot courts permit faculty and others to identify gifted students early on in order recruit for 
research positions or career development.   
 
Writing classes are usually provided to students in their first year. At present, the private law firms in 
Oslo offer writing methodology classes to our students.  The law faculty should invite the lawyers to 
give the lectures in conjunction with the faculty, not separate.   
 
The new elective profiles should be given the possibility to develop international moot court 
electives in trade, investment, and human rights law, as well as clinics (such as an Environmental Law 
Clinic in which students can work on cases to be submitted to the court).  The faculty should consider 
hiring a coordinator to develop moot court programs, solicit funding from law firms, and coordinate 
practice sessions.   
 

 
Continuing Legal Education 
 
This relates to innovation.  The law faculty has an enormous potential to offer continuing education 
seminars for judges, lawyers, and other interested persons on topics such as international human 
rights, international criminal law, EU law, maritime law, etc.  International Organizations, such as 
UNHCR, would like to partner with us to provide seminars on specialized topics to practitioners.  The 
faculty could charge fees for course participation and this would bring us closer to the administrative 
agencies, firms, and courts. 
 
On ”Vurdere om antall valgfag med internasjonal profil skal reduseres 
begrunnelsen er at det er få av de norske studentene som tar valgfagene” 
 
This statement is false.  We have many Norwegian students in our international electives, contrary to 
what is written in the policy document.  They are Norwegian law and social science students, as well 
as practitioners from the administrative agencies, law firms, and NGOs. 
 

                                                        
1 See William M. Sullivan, Anne Colby, Judith Welch Wegner, Lloyd Bond & Lee S. Schulman, Educating 
Lawyers: Preparation for the Profession of Law (The Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching). 



 The Faculty can improve the educational program by reducing the number of obligatory courses, as 
is the trend in legal education around the world.  Obligatory courses should be evaluated according 
to whether the topics would be better addressed in elective formats with smaller classes in order to 
pursue innovative teaching methods. 
 
On ”Fakultetet vil ha forventinger til at utenlandske forskere lærer seg norsk og norsk rett, og må 
legge til rette for dette. Det kreves at Ph.D studenter belyser i sine prosjekter hvordan deres 
internasjonale temaer relaterer seg til norsk rett.” 
 
This passage is discriminatory, anti-academic, and actually runs opposite to the trend in legal 
research around the world.  We have a need for excellent research across the board- national, 
regional, and international in orientation.   
 
Faculty/Student Ratio 
 
Perhaps the most important point that should be placed in the document is that the faculty should 
prioritize reducing the professor to student ratio, 70 professors to 4,475 students.  This is 
unacceptable.  The faculty will never be able to improve the quality of teaching or research as long as 
this does not change. 
 
 
Please see the comparative examples I provide below of international strategy language that may 
serve as a model for the Faculty. 
 
 
  



Artikler  
 

Fra Harvard Gazette  
 
Spotlight on the international 
Harvard deans, others probe rising import of overseas study, research, recruitment 
 
Campus leaders from an array of internationally oriented organizations gathered to discuss 
challenges raised by the changing nature of global education, the increasing competition to train 
future leaders, and the best ways to coordinate Harvard’s involvements abroad. 
 
During a Feb. 4 workshop called “Strategic Decision-Making in International Affairs,” sponsored by 
the Office of the Vice Provost for International Affairs at the Center for Government and International 
Studies, the deans of Harvard Law School (HLS) and Harvard Business School (HBS) laid out some of 
the challenges facing the University in this era of increasing globalization. They were joined by Jorge 
Dominguez, the vice provost for international affairs, who offered the University’s viewpoint, David 
Hunter, dean for academic affairs at the Harvard School of Public Health (HSPH), and Beth Simmons, 
director of the Weatherhead Center for International Affairs. 
 
HLS Dean Martha Minow said that although the School has always been active internationally, 
globalization demands a deeper commitment to sweeping legal education. Increasingly, markets are 
globalized, meaning that business litigation is as well. There are realignments both within and among 
nations, meaning that legal systems are changing. Climate change and pollution require global 
approaches even as the digital revolution binds people closer. The result of all this is that major law 
firms have overseas offices, Minow said, and topics that once might have been considered purely 
local often have a global aspect. 
 
That’s why Minow has made increasing the international focus of the Law School a priority. After a 
recent curricular review, the School now requires students to take an international law class in their 
first year, and many of the School’s courses have a global aspect to them. Half of the School’s 28 
clinics where students gain hands-on experience have an international dimension. In addition, Minow 
said, HLS has 10 formal exchange programs with law schools abroad and 25 informal programs. 
International law, Minow said, used to be considered a separate field. Today, it is increasingly an 
aspect of many areas. Minow said law schools are being established in other countries and are 
competing with HLS for students. 
 
HBS Dean Nitin Nohria described a similar dynamic at work among business schools. Nohria said such 
schools are being established rapidly in China, India, and other nations. Although HBS has research 
centers in various countries, it shouldn’t try to compete with all of these new schools for students, 
most of whom will move into the local business community. HBS, he said, probably won’t be able to 
understand local business environments as well as the schools located there do. HBS’ strength, he 
said, will be to understand what’s going on around the world in business, to identify trends and 
provide analysis and leadership on a global basis. 
 
Nohria said the global environment for business schools is changing rapidly. In the past century, HBS 
focused on the American business model, which, because of U.S. strength in global markets, brought 
international students here to understand better how this system works. This century, however, will 
see a true globalization of business, Nohria said, so HBS must change to reflect that. 
 
Such shifts are already under way. In addition to having seven research centers that provide support 
for faculty efforts overseas, HBS’ teaching cases have become more international, with a third 



containing such a component. First-year students are required to have an international experience 
during the winter break. Half of HBS faculty say they spend a third of their time on global research. 
 
“Our edge is … that we can bring to anyplace in the world the best global thinking,” Nohria said. “If 
we can do that, I think the best and the brightest from around the world … will still choose to come to 
us.” 
 
For the last 20 years, international students have come to Harvard in increasing numbers, according 
to Jorge Dominguez. The enrollment of international students has risen from 1,600 to 4,300. Today 
China ties with Canada for having the most students from abroad at Harvard, both with 541. South 
Korea beats out the United Kingdom for third place, while India beats Germany for fifth. Other 
countries with many foreign students at the University include Singapore, Japan, Australia and 
Turkey, Dominguez said. 
 
Dominguez credited the work of faculty and students long before he took his post in 2006 for 
broadening the international student mix. Harvard hires the best and brightest to its faculty 
regardless of their nationalities, and faculty members conduct research in many nations on many 
topics. In addition, students have been increasingly encouraged to incorporate international 
experience into their studies. 
 
“A majority of seniors, on the eve of their commencement, say they’ve had significant international 
activity. That’s very different from even 10 years ago,” Dominguez said. 
 
But Minow said there still are questions about what are the appropriate relationships to have with 
other institutions, about whether the Law School should be figuring out its strategy alone or in 
collaboration with other Harvard Schools, and how important a study abroad component should be 
for law students. 
 
Though Nohria cautioned against imposing too many requirements on faculty members and students 
because that might blunt the energy and creativity of their international efforts, Dominguez said 
some type of coordination is needed. When he took office as vice provost for international affairs, 
Dominguez said, nobody knew exactly where faculty members and students were working overseas. 
Violence in Lebanon shortly afterward highlighted the danger of that ignorance and hampered the 
University’s efforts to get its affiliates out safely. 
 
Today, Dominguez’s office maintains a database on Harvard’s international activities, viewable on 
the Harvard Worldwide website, which is maintained by exhaustively combing faculty sites for 
information. 
 
“No professor wants to be told what to do, but we do need to figure out a way to be more effective,” 
Dominguez said. 
 
To that end, President Drew Faust has convened a working group on international strategy, chaired 
by Nohria and with representatives from each School, to examine what Harvard is doing today, how 
well that’s working, and what it should do in the future. 
 
 
  



Fra University of Exeter sine nettsider:  
 
‘International’ at the University of Exeter Law School 
 
The University of Exeter is at the forefront of global collaboration and is actively pursuing this as a 
strategy. The Law School is integral to this international approach which is clearly evidenced in our 
teaching and research. We believe in engaging with partners overseas in order to provide both 
students and staff with unrivalled opportunities in a number of leading universities across Europe, 
North America and Asia. 
 
The Law School offers a dynamic environment in which to study and we attract an increasing number 
of students from a range of countries globally, at undergraduate and postgraduate levels. Our 
multicultural academic teaching staff come to Exeter from around the world and this is reflected in 
the international nature of our research. 
 
At undergraduate level we are able to offer a number of innovative degrees allowing international 
study, including our pioneering Maitrise (Master 1)/Magister programmes. Students who have 
studied abroad demonstrate initiative, independence, motivation and, depending on where you 
choose to study, may also gain a working knowledge of another language – all qualities employers 
are looking for. 
 
At postgraduate level we offer a range of taught courses with an international focus, including 
European Law, International Business Law and International Human Rights Law. 
 
At the Law School we believe in ensuring students develop outstanding employment prospects during 
their time at Exeter. We offer a variety of study tours which allow you to see first-hand the workings 
of EU or UN institutions. You will have the opportunity to attend sessions and discussions, engage 
with speakers as well as network with members. 
 
The Law School is pleased to offer a number of international work placements. We have developed 
links with five law firms in China, all of which offer internships and welcome applications from Exeter 
law students.  As well as help establish placement opportunities, we also provide assistance to 
students searching for their own placements and internships and benefit from extensive international 
contacts and alumni. 
 
During 2011, the University of Exeter again hosted our three week . The Law Summer School is 
designed to offer a unique introduction to some of the key aspects of English, European and 
International Law. In addition it aims to provide an insight into British and European culture and 
thought with an opportunity to reflect on some of the key themes in the current global agenda. 
 
The Law School has a long-standing partnership with China University of Political Science and Law 
(CUPL).  CUPL is regarded as a top-ranked university for Law in China.  The two institutions recently 
signed an agreement which will see CUPL students spend the second year of their Chinese Master's 
degree completing a full LLM at the University of Exeter.  Students from CUPL are currently 
benefitting from Exeter's legal and financial expertise by studying the LLM International Commercial 
Law. For the last three years, Exeter students studying Law and the Social Sciences have gone to CUPL 
for a tailor-made Summer programme. Members of Exeter's academic faculty have accompanied 
them so as to develop research links.   
 
. 
 
  



Fra nettsiden til Universidade Católica Portuguesa (Lisbon) - Católica Global School of Law om LLMs:  
 

The Law School  

 

Católica Global School of Law of Portuguese Catholic University (Universidade Católica 

Portuguesa) in Lisbon is a leading European law school: a transnational centre of teaching and 

research, bringing together global faculty and global students.  

The Program  

Católica Global School of Law offers two innovative LL.M. programmes:  

 

- LL.M. Law in a European and Global Context, directed to recent graduates. 

Law is changing. Lawyers increasingly need to operate in the context of a plurality of jurisdictions 

and be comfortable working with different legal sources, in courts as outside courts and even in 

the legislative process. At the same time, economic and social integration increases the 

multinational character of lawyers’ daily practice. This has also give rise to an emerging 

international market for legal services. To respond to these trends, a new type of lawyer is 

needed; it is no longer sufficient to be trained exclusively in one domestic legal system. Rather, a 

truly international legal education is required, one in which courses are specifically tailored to 

meet the challenges of this pluralism of legal sources and jurisdictions. This is the purpose of this 

Master/LLM Degree in Law in a European and Global Context. 

The programme adopts the approach to teaching that Joseph Weiler has coined of “Total Law, an 

approach that makes a bold pedagogical and intellectual break with traditional ways of teaching 

law. The students enrolled in this programme will be challenged with classroom demands with 

which most will be unfamiliar. It will require a sustained level of very high commitment, 

preparation and engagement. But the rewards will be rich: both in intellectual excitement and 

professional formation. 

 

- Advanced LL.M. in International Business Law, directed to lawyers with professional 

experience. 

It is an intensive, advanced program, directed specifically to those who seek an active and 

international professional practice of Business Law. It offers an innovative approach to 

transnational, Anglo-American and European business law, taught by top European and 

American faculty, and covers a wide range of topics, such as: common law contracts, 

comparative and uniform contract law, financial products, services and regulation, commercial 

and investment arbitration, corporate law and securities regulation, competition law, international 

energy transactions, EU internal market, intellectual property and international taxation.  

LL.M. classes have a dual nature, emphasizing both practice and theory. Serious preparation 



outside of class is required. Class discussion is encouraged and will be factored into the students' 

final grade. 

 

 

Please find further information at our website www.fd.lisboa.ucp.pt/english  

The Faculty  

 

The LL.M. faculty consists of a world class selection of law professors from Católica Global 

School of Law and from the most prestigious American and European. Leading lawyers are also 

featured. 

 

Joseph Weiler (NYU), Jan Dalhuisen (Católica, KCL, Berkeley), Miguel Poiares Maduro (EUI), 

Raymond Nimmer (Houston), Rosa Greaves (Glasgow), James Boyle (Duke), Andrea Biondi 

(KCL), Piet Eeckhout (KCL), Martijn Hesselink (Amsterdam), Neil Walker (Edimburgh), Mattias 

Kumm (NYU, Humbolt/Berlin), Damian Chalmers (LSE), Alain Verbeke (Leuven, Tilburg, 

Harvard), Petros Mavroidis (Columbia), Eric Posner (Chicago) and Armin von Bogdandy are 

among the faculty of the programmes.  

 

 

University of Leuven: Moot Court 

International Moot Court Competitions  

The law faculty of the Catholic University of Leuven promotes students' participation in 

international moot court competitions, as it is a unique opportunity for students to acquire 

some international and creative experience. Besides that, it contributes to the strong 

international reputation of the faculty. The students are coached by the Institute for 

International Law (Jessup, Telders, Pictet, Manfred Lachs, Elsa-WTO), the Institute for 

Human Rights (Cassin), the Institute for International Trade Law (Vis) the Institute for 

European Law (ELMC) and the en het Institute for Tax Law (European and International Tax 

Moot Court). In recent years, we have participated in: 

 Jessup - Manfred Lachs - Pictet - Telders - WTO Elsa 

European Law Moot Court (ELMC) 

http://www.llm-guide.com/link/http:/www.fd.lisboa.ucp.pt/english
http://www.law.kuleuven.be/humanrights/
http://www.law.kuleuven.be/humanrights/
http://www.law.kuleuven.be/ipr/eng/
http://www.law.kuleuven.be/int/europees/
http://www.law.kuleuven.be/int/europees/
http://www.law.kuleuven.be/fisc/
http://www.law.kuleuven.be/iir/eng/teaching/moots/jessup.html
http://www.law.kuleuven.be/iir/eng/teaching/moots/lachs.html
http://www.law.kuleuven.be/iir/eng/teaching/moots/pictet.html
http://www.law.kuleuven.be/iir/eng/teaching/moots/telders.html
http://www.law.kuleuven.be/iir/eng/teaching/moots/elsa.html
http://www.law.kuleuven.be/eur/en/mootcourts


Cassin - Inter-American Human Rights Moot Court 

Willem C. Vis 

European and International Tax Moot Court 

 

Some participants at the VRG Alumni Meeting 2006. From left to right: Dries Cools, Thomas 

Bedert, Jos De Wachter, Ludwig Ureel, Jan Wouters, James Roffee, Martin Lycka, Sten 

Verhoeven  

If you are interested in participating in a moot court competition, please send an e-mail 

to: mootcourts@law.kuleuven.be More information concerning the competitions in which 

our faculty participates, as well as about others, can be found on the following pages: 

 Concours (de procès simulé en droit international) Charles-Rousseau   
 Concours Européen des Droits de l’Homme René Cassin  
 Concours Jean-Pictet   
 ELSA Moot Court Competition on WTO Law  
 European and International Tax Moot Court 
 European Law Moot Court Competition  
 International Negotiation Competition for Law Students 
 Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 
 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 
 Telders International Law Moot Court Competition  

http://www.law.kuleuven.be/iir/eng/teaching/moots/cassin.html
http://www.law.kuleuven.be/ipr/eng/visteam/
http://www.law.kuleuven.be/eutax/
http://www.law.kuleuven.be/iir/eng/institute/Sten_Verhoeven.html
http://www.rfdi.net/
http://www.concourscassin.org/
http://www.concourspictet.org/
http://www.elsa.org/emcc
http://www.law.kuleuven.be/eutax/
http://www.elmc.org/
http://law.creighton.edu/inc2007/
http://www.spacemoot.org/
http://www.ilsa.org/jessup
http://www.telders.leidenuniv.nl/


 Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot  
 Links to other moot courts 

  

Sponsors 

Participating in international moot court competitions is a costly activity. The Leuven Law 

Faculty is therefore very grateful for the support it received in the past from the following 

sponsors: 

Stibbe  -  VRG Alumni  - Pleitfonds Faculty of Law  -  Allen & Overy  -  EuBelius - Baker & 

McKenzie -  Coca Cola Enterprises Belgium  -  Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton - 

Linklaters & Alliance  - Nauta Dutilh - Loyens & Volkmaars  -  Larcier  -  Lawfort  -

  Intersentia   

 

http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html
http://lawschool.westlaw.com/shared/marketinfodisplay.asp?code=so&id=20&subpage=5&mainpage=17
http://www.stibbe.be/
http://www.vrgalumni.be/
http://www.allenovery.com/
http://www.eubelius.com/
http://www.bakerinfo.com/
http://www.bakerinfo.com/
http://www.cokecce.com/
http://www.cgsh.com/
http://www.debandt.com/
http://www.nautadutilh.be/
http://www.loyens.be/
http://www.larcier.be/
http://www.lawfort.be/
http://www.intersentia.be/


Strategidokumentet 

Kommentarer fra PFF : 

PFF drøftet utkastet av strategidokumentet i sitt møte 05.06.2012. PFF er spesielt opptatt av 

rekruttering. Valgemneprofilene kan bli et virkemiddel for rekruttering av norske jurister. Videre bør 

en arbeide mer systematisk med rekruttering av utenlandske søkere, for eks. gjennom 

forskernettverk.  

Det er behov for opplæring i søknadsskriving. Opplæringen bør også omfatte skriving av søknad til 

stipendiatstilling.  

 

 


