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Regnskapet for 2. tertial 2012 legges med dette frem for styret. Saken består av prognose for 
årsresultatet, styringskarttall med tilhørende kommentarer for basisregnskapet, og tilsvarende for 
fakultetets eksternt finansierte virksomhet. Ledelsesrapporten utarbeidet for universitetsledelsen 
inngår også som del av saken. 
 
BASISVIRKSOMHET 
 
Regnskapet for basisvirksomheten hittil i år gir et isolert overskudd på 6,8 mill kr, og akkumulert 
på 20,2 mot opprinnelig budsjettert 18,3. Prognosen for årsresultatet ble etter 1. tertial vurdert til 
15,6 mill kr i akkumulert overskudd, en oppjustering fra 7,5 i opprinnelig årsbudsjett. Oppjustering 
er i all hovedsak gjort på inntektssiden med en økning på 9 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. 
Personalkostnader er ca. 4 mill kr lavere enn forventet pr 2. tertial og skyldes lavere forbruk på 
variabel lønn. Det forventes at dette vil reduseres noe gjennom 3. tertial bl.a. som følge av økte 
eksamenskostnader. Kostnader til fastlønn er omtrent som budsjettert pr 2. tertial. Det samme 
gjelder driftskostnader. Prosjektavslutninger er gjort med et netto bidrag på ca. 1 mill kr til 
basisvirksomheten. 
 
Det er ingen kjente forhold som tilsier vesentlige endringer i årsprognosen for fakultetet totalt sett 

pr 2. tertial, men noen endringer på grunnenhetenes resultater er innarbeidet. 
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Resultat pr enhet 
Tall i 1000 kr 

 Regnskap pr 2. tertial Prognose årsresultat 

IKRS -1 100 -1 125 

IFP -4 059 -2 849 

NIFS -493 -894 

IOR -134 12 

SMR -1 010 -2 500 

Felles -13 417 -8 642 

Totalt -20 213 -15 998 

 
 
EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET 
 
Eksternt finansierte prosjekter utgjør ca. 1/3 av fakultetets totaløkonomi, med en omsetning på ca. 
170 Mill kr i 2012. I langtidsperioden forventer to av instituttene; IKRS og IOR en nedgang i antall 
prosjekter. Ved IOR er det to prosjekter som forventes avsluttet med underskudd og et prosjekt 
med usikkerhet om fremtidig resultat. Ved SMR er det usikkerhet knyttet til avvikling av Nasjonal 
institusjon og effekt på basisvirksomheten av dette. 
 

 

Vedlegg: 

1. Ledelseskommentar 2. tertial 
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Ledelsesvurdering 2.tertial 2012 

1. Innledning 

Generelt har fakultetet god styring av virksomheten og kontroll over utviklingen. 

Fakultetet er godt i gang med gjennomføringen av tiltak for internasjonaliseringsåret 2012, og fakultetet har 
gjennomført tiltak for å bedre studiekvaliteten blant fakultetets studenter. Læringsmiljøundersøkelsen - hvor jus 
kom dårlig ut i enkelte tilfeller - er under diskusjon ved fakultetet, og det vil bli laget en oppfølgingsplan. 

Digital eksamen gjennomføres som prøveprosjekt høsten 2012. Alle studenter ved emnet JUS4211 Prosess og 
strafferett skal avlegge skoleeksamen på PC dette semesteret. 

Fakultetet har mange eksternt finansierte forskningsprosjekter og en høy søknadsaktivitet. De siste årene har 
fakultetet fått de fleste av sine midler til ekstern finansierte prosjekter fra NFR. Fakultetet har likevel en 
opplevelse av at juridisk forskning ofte faller mellom NFR satsningsområder, og at uttellingen ikke står i samsvar 
med arbeidsmengden knyttet til søknadsprosessen.  I tråd med UiOs strategi 2020 jobber fakultetet med en 
dreining mot EU for å øke andelen av EU finansierte forskningsprosjekter. Fakultetet fokuserer i tillegg på andre 
eksterne finansieringskilder, og har for eksempel søkt om midler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen om et 
prosjekt i Ocean Law.  

Samlokalisering av fakultetet er fakultetets største utfordring. Sak legges frem for universitetsstyret høsten 
2012. Fakultetet sliter med arbeidsmiljøproblemer knyttet til rehabilitering av sentrumsbygningene. 

2. Vurdering  av status 

 

a.  Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 

  
 Hvordan er styrets vedtak om reduserte opptaksrammer fulgt opp? JUR og SV bes om å redegjøre for dette; 

med hensyn til reduksjon i studenttallet og iverksetting av tiltak for bedret studiekvalitet.  

Antall studieplasser totalt for Master i rettsvitenskap er pr. i dag på 430 studieplasser pr. år. Fakultetet har 
tidligere fått en reduksjon i studieplasser. Det overbookes en del for å fylle ubenyttede studieplasser, ettersom 
oppmøtet erfaringsmessig de senere årene er på mellom 64 – 67 %. Det er en del frafall underveis i studiet, og 
derfor færre som uteksamineres enn det antall studenter som tas opp. Utviklingen viser at overbooking har vært 
helt nødvendig for å holde antall uteksaminerte kandidater oppe i forhold til opptaksrammen. Samtidig ser vi en 
økning i antall privatister, og det forventes et fortsatt stort antall men med en gradvis reduksjon frem til 
privatistordningen er utfaset i 2017. 

Fakultetet fortsetter arbeidet med utviklingen av rettsstudiet med utgangspunkt i studieordningen som trådte i 
kraft høsten 2011. Fakultetet er i gang med å etablere nye retningslinjer for kvalitetssikring av studiene. 
Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som bl.a.  arbeider for å sikre en bedre prioritering og utnyttelse av  
fakultetets undervisningsressurser. Som ledd i dette vil vi bla se på en bedre utnyttelse av stipendiatenes 
arbeidsplikt. I tillegg arbeider fakultetet med en mer forutsigbar undervisningsplanlegging  for ett år av gangen. 
Det er stort fokus på rekruttering av vitenskapelig tilsatte som kan dekke undervisningsbehovet. Fakultetet har 
samlet alle undervisnings- og eksamensdata for interne og eksterne lærere i databasen Aura, noe som gir en mer 
helhetlig oversikt enn tidligere. Det arbeides i tillegg med en videreutvikling av Aura. Planleggingen og 
gjennomføringen av prosjekt Digital eksamen for høsten 2012 går etter planen. 
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Fakultetet viderefører ordningen med basisgrupper, for å sikre en bedre lærerkontakt for studentene. Det er 
vanskelig å skaffe interne lærerkrefter til basisgruppene. Fakultetet fortsetter sitt arbeid med å utvikle 
valgemneprofiler, og det er lagt opp til fire profiler med oppstart vår 2013. Fakultetet vil etterhvert utvikle flere 
valgemneprofiler. I hver valgemneprofil kan studentene velge mellom 3-5 valgemner. 
 
Fakultetet fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for bruk av klikkere og podcast i undervisningen, og det er 
kjøpt inn flere klassesett med klikkere. Ordningen med bruk av klikkere og podcast er populær blant studentene, 
og det vil bli fokusert på å øke bruken av dette. Fakultetet vil også installere flere Smartboard-tavler til bruk i 
undervisningen. 
 

 Læringsmiljøundersøkelsen 2012 vil også være relevant for fakultetenes rapportering av studiekvalitet  

Læringsmiljøundersøkelsen, som ble gjennomført i mars-april 2012, viser at jusstudiet kommer dårlig ut i 
enkelte tilfeller. Jusstudentene er de studentene som trives minst ved UiO, de føler seg i liten grad som en del av 
fagmiljøet, kontakten mellom lærere og studenter er for dårlig, og det er stor negativ konkurranse mellom 
studentene. Videre gir forelesningene et dårlig læringsutbytte, og studentene er ikke fornøyd med måten de blir 
vurdert til eksamen. Undersøkelsen peker imidlertid også på en del positive elementer, blant annet at 
studentene stort sett er fornøyd med selve jusstudiet, og at de vektlegger fadderordningen som spesielt positivt 
for trivselen på studiet. Fakultetet har diskutert funnene nærmere, og arbeider med videre oppfølging.  

 
 Alle enheter skal ha tiltak som fremmer internasjonalisering  

Fakultetet har tidligere vedtatt følgende tiltak som skal fremmer internasjonalisering: 
Utdanningsprogrammene skal gis en internasjonal profil, andel pensumlitteratur på andre språk enn norsk skal 
økes, og fakultetet vil få flere studenter til å benytte de internasjonale tilbud som er tilgjengelig på fakultetet. 
Fakultetet har innført en ordning der studenter som ikke reiser på utveksling skal avlegge eksamen i ett 
engelskspråklig emne her på fakultetet . Etter at vi innførte ordningen ser vi en tendens i retning av at flere 
norske jusstudenter avlegger eksamen i engelskspråklige emner. For eksempel er det for h-12 oppmeldt totalt 
56 studenter i det engelskspråklige emnet JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law, 
hvorav 32 er norske og 23 engelskspråklige, og de fleste av de førstnevnte er studenter på Master i 
rettsvitenskap. Vi antar at denne tendensen vil gjøre seg gjeldende i flere engelskspråklige emner framover, 
ettersom fakultetet har en relativt stor portefølje med engelskspråklige emner. 
 
Andelen av engelskspråklig pensumlitteratur på studiene er noe økende. 
Et annet eksempel på vellykket integrering av norske og engelskspråklige studenter, er fakultetets deltagelse i 
den europeiske prosedyrekonkurransen Telders International Moot Court Competition, som arrangeres i den 
Haag i Nederland hvert år. I april reiste fire av fakultetets jusstudenter ned for å representere UiO (og Norge); 
laget besto av tre studenter fra det engelskspråklige LLM. programmet Public International Law samt en norsk 
student på Master i rettsvitenskap. Laget fra UiO kom på 1. plass av totalt 27 deltagende lag, og vant over 
University College of London. 

Når det gjelder tiltak for å bedre integrasjonen mellom norske og utenlandske studenter, ble det som ledd i 
dette arrangert en internasjonal uke i september. Her ble det gitt tre forelesninger på engelsk, og i tillegg ble det 
arrangert en quiz og en utvekslingsmesse for både innreisende utenlandske studenter og egne studenter, som 
var vellykket.  

Det er et høyt aktivitetsnivå innen forskning med høy grad av internasjonalisering i forskningen. Det arrangeres 
flere større internasjonale konferanser, samarbeid med utenlandske institusjoner, internasjonale nettverk, 
gjesteforskere/gjesteforelesere og internasjonal publisering er styrket. Senter for menneskerettigheter feirer 25 
års jubileum i 2012. I 2013 markeres 50-års jubileum for Nordisk institutt for sjørett. Institutt for kriminologi og 
rettssosiologi planlegger også en stor internasjonal konferanse i 2013. Nordisk samarbeid står sentralt ved flere 
av grunnenhetene.  
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Stimuleringsmidler brukes rettet inn mot internasjonaliseringstiltak, og både institutt for privatrett og institutt 

for offentlig rett har øremerkede driftsmidler til internasjonalisering for de vitenskapelig tilsatte. 

 

 Fakultetene bes spesielt om å gi en oversikt over internasjonale komponenter i hvert studieprogram (jf. 
tiltak 1 i Årsplan 2012-2014)  

For  bachelor- og masterstudiet i kriminologi samt masterstudiet i rettssosiologi gis det hvert semester ett 

engelskspråklig emne som kan benyttes som frie emne i studiene. Mye av pensumet på disse 

studieprogrammene er på engelsk. Spesielt gjelder dette masterprogrammene i kriminologi og rettssosiologi, 

hvor godt over halvparten av pensum er på engelsk. Fakultetet har lagt til rette for utveksling i ett semester på 

alle disse studieprogrammene. Vi har også de senere årene etablert 8 utvekslingsavtaler spesielt for disse 

studieprogrammene.. På bachelorstudiet i demokrati og rettigheter og masterstudiet i forvaltningsinformatikk 

er det noe pensumlitteratur på engelsk. I tillegg inviteres studentene til konferanser som arrangeres på engelsk.  

 

De tre LL.M.-programmene ved jus er engelskspråklige, og består kun av  internasjonale komponenter, og i 

Master i rettsvitenskap har vi nevnt en del komponenter ovenfor. 

 

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

Fakultetet har noen mål for publisering, men arbeidet med en helhetlig strategi vil pågå gjennom  

høstsemesteret. Fakultetet har iverksatt tiltak blant annet for å nå målet om økt internasjonal publisering.  

 

 Alle fakulteter skal ha implementert kvalifikasjonsrammeverket for sin ph.d.-utdanning (ny)  

Fakultetet mener at det møter rammeverket og at det kun gjenstår å skrive en generell beskrivelse på 
programnivå. Fakultetet har jobbet med emnebeskrivelser av alle obligatoriske emner på ph.d.- nivået som har 
resultert i en tydeligere og ensartet beskrivelse av emnene og emnenes læringsmål.  
Det jobbes med å sy sammen en overordnet beskrivelse på programnivå. Det skal foreligge et helhetlig utkast til 
beskrivelse av NKR i ph.d- programmet i rettsvitenskap i slutten av september. Dette vil bakes inn i den 
eksisterende programplanen. Arbeidet som er gjort og gjenstår følger Veiledning for UiOs bruk av nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk. 

 
 Alle enheter skal gjennomgå og iverksette tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder, særlig 

høyt prioritert er EU-inntekter  

Fakultetet jobber aktivt med å hente inn eksterne midler. For første gang er fakultetet koordinator for 2 EU-
prosjekter, og har ambisjoner om å etablere flere EU-prosjekter. Forskningsadministrasjonen søker aktivt etter 
ulike finansieringskilder og søkemuligheter blir formidlet til instituttene. Fakultetet har en søknad om SFF som 
blir avklart høsten 2012, med mulig oppstart i 2013. 

 
 Alle enheter skal prioritere prosess for internt handlingsrom (IHR)  

Ved Det juridiske fakultet har alle ansatte fått informasjon om IHR-høringene og blitt gitt anledning til å komme 
med innspill. I forbindelse med Roller og ansvar arrangerte fakultetet et seminar for alle ansatte med over 80 
deltakere. Tiltak knyttet til IHR vil også bli prioritert på fakultetets årsplan 2013-2015. Fakultet deltar i flere av 
de sentrale IHR-gruppene.  

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

forvaltningskrav  

Fakultetet har kontinuerlig fokus på å etterleve eksterne forvaltningskrav, og administrativt ansatte oppfordres 
til å gå på kurs for å heve sin kompetanse. 
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b. Status for den økonomiske situasjonen 

Regnskapet for basisvirksomheten hittil i år gir et isolert overskudd på 6,8 mill kr, og akkumulert på 20,2 mot 
opprinnelig budsjettert 18,3. Prognosen for årsresultatet ble etter 1. tertial vurdert til 15,6 mill kr i akkumulert 
overskudd, en oppjustering fra 7,5 i opprinnelig årsbudsjett. Oppjustering er i all hovedsak gjort på inntektssiden 
med en økning på 9 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. Personalkostnader er ca. 4 mill kr lavere enn 
forventet pr 2. tertial og skyldes lavere forbruk på variabel lønn. Det forventes at dette vil reduseres noe 
gjennom 3. tertial bl.a. som følge av økte eksamenskostnader. Kostnader til fastlønn er omtrent som budsjettert 
pr 2. tertial. Det samme gjelder driftskostnader. Prosjektavslutninger er gjort med et netto bidrag på ca. 1 mill kr 
til basisvirksomheten. 
 
Det er ingen kjente forhold som tilsier vesentlige endringer i årsprognosen for fakultetet totalt sett pr 2. tertial, 
men noen endringer på grunnenhetenes resultater er innarbeidet. 
 
I langtidsperioden er det usikkerhet knyttet til bl.a. ny studiemodell og inntjening fra eksternt finansiert 
virksomhet, jfr. omtalen under pkt c. 
 
Eksternt finansierte prosjekter utgjør ca. 1/3 av fakultetets totaløkonomi, med en omsetning på ca. 170 Mill kr i 
2012. I langtidsperioden forventer to av instituttene; IKRS og IOR en nedgang i antall prosjekter. Ved IOR er det 
to prosjekter som forventes avsluttet med underskudd og et prosjekt med usikkerhet om fremtidig resultat. Ved 
SMR er det usikkerhet knyttet til avvikling av Nasjonal institusjon og effekt på basisvirksomheten av dette. 

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Det er lagt opp til en ambisiøs stillingsplan de neste fem årene, og det blir en utfordring å tilsette i henhold til 

planen. På enkelte fagområder er det utfordring å få kvalifiserte kvinner til å søke. Til stipendiatstillinger har vi 

mange søkere. Det er mange utenlandske søkere, og det er stor variasjon i kvaliteten.  

Masterstudiet i rettsvitenskap er fortsatt i oppstartfasen av ny studiemodell. For økonomien betyr dette 

usikkerhet knyttet til variabel lønn. Fakultetets EU-prosjekter er også i første fase og det er fortsatt usikkerhet 

knyttet til ressursbruk ved disse og til fremtidige EU-søknader. Fakultetet har et ambisiøst mål om å øke eksternt 

finansierte inntekter, og det er stor usikkerhet  ved om dette lykkes. Det er bl.a. usikkerhet knyttet til måltallet 

om økte NFR-midler. Dette måltallet forutsetter at vi får tildelt minst ett SFF i perioden.  Endelig resultat av  SFF-

søknaden ”PluriCourt” vil foreligge i november 2012. En eventuell opprettelse av en SFF fom 2013 vil bety en 

inntekt/ tildeling på 8- 20 mill kroner pr år i gjennomsnitt.  Uklarhet rundt avviklingen av nasjonal institusjon ved 

senter for menneskerettigheter medfører usikkerhet om økonomien ved senteret i langtidsperioden. 

Fakultetets største institutter opplever et stort behov for samlokalisering for å kunne opprettholde og styrke 

aktivitetsnivået i forhold til internasjonalisering, nettverk og samarbeid med samfunnsliv. Samlokalisering av 

fakultetet i nytt bygg vil bli en omfattende prosess som foreløpig er helt i startfasen. Oppussing av eksisterende 

bygg gir arbeidsmiljøutfordringer og redusert effektivitet i oppussingsperioden og oppleves som omfattende og 

belastende. 
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