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Årsregnskap 2012 
Regnskapet for 2012 legges med dette frem for styret ved Det juridiske fakultet. Saken består av 
økonomirapporter for Basisregnskapet og Eksternt finansiert virksomhet (EFP), ledelsesvurderingen 
utarbeidet for universitetsledelsen og en oppsummerende presentasjon. 
 
Fakultetsstyret har tidligere behandlet regnskap pr 30.04.2012 i sitt møte 11. juni, og regnskap pr 31.08.2012 
i møtet 15. oktober. 
 

 
Regnskap for Basisvirksomheten 
Hovedpunktene i basisregnskapet: 

 
Tabell 1 

Tall i hele 1.000 Regnskap Prognose Budsjett 

Overskudd fra 2011 13.382 13.382 13.382 

Inntekter 240.894 243.263 231.067 

Personalkostnader 179.641 182.420 179.267 

Driftskostnader 59.578 58.227 57.683 

Akkumulert overskudd 31.12.2012 15.057 15.998 7.498 

Resultat 2012 isolert 1.675 2.616 -5.884 

 
I forhold til prognosen er privatistinntektene og resultatet fra avsluttede oppdragsprosjekter noe økt, mens 
netto bidrag fra prosjektene er noe redusert. Personalkostnadene er redusert som følge av økte NAV 
refusjoner og økt frikjøp. Driftskostnadene har økt som følge av avskrivninger og husleie. Mot dette går økte 
inntekter på avsluttede bidragsprosjekter.  
 
Samlet resultat er nært opptil prognosen som ble forelagt styret i oktober. 

 
Sette over tid, har fakultetet de siste årene opparbeidet seg etvisst økonomisk handlingsrom. Dette 
gjenspeiler seg i det akkumulerte resultatet ved årsskiftet: 
 
Tabell 2 

Tall i hele 1.000 (31.12.20xx) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Det juridiske fakultet -1.494 775 2.352 7.072 13.382 15.057 

 
Som det fremgår av tabellen har Det juridiske fakultet (Basis) gått fra et underskudd på 1,5 millioner til et 
overskudd på 15,0 millioner i løpet av fem år. 
 
Ved utgangen av 2012 var den økonomiske situasjonen for de underliggende enhetene følgende: 
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Tabell 3 
Tall i hele 1.000 Akkumulert resultat 

31.12.2012(*) 
Akkumulert resultat 

31.12.2011 (**) 
Resultat  

2012 isolert(*) (**) 

Det juridiske fakultet 15.057 13.382 1.675 
herav IKRS -179 236 -415 

herav JussBuss 751 321 430 

herav IFP 3.443 2.677 766 

herav NIFS 1.531 985 546 

herav IOR -1.419 -586 -833 

herav SMR 1.988 4.364 -2.376 

herav fak.adm 8.942 5.385 3.557 
(*): P.g.a interne justeringer skal IORs resulat være 0,9 millioner bedre enn vist, og fak.adms 1,2 millioner dårligere. Samlet resulat for Det juridiske fakultet påvirkes ikke. 
(**): SMRs resulat fra 2011 innholder et overskudd tilhørende NORDEM på ca 2,8 millioner, resulatet for 2012 isolert blir da null. 

 
 

Regnskap for Eksternt finansiert virksomhet (EFP) 
Som tidligere inntektsføres prosjektinntektene i den perioden betalingen mottas, dvs etter kontantprinsippet. 
Dette avviker som regel fra progresjonen i prosjektene. Regnskapet sier derfor lite om overskuddet i 
prosjektporteføljen, men er mer et uttrykk for likviditetssituasjonen. 
 
Resultatet i EFP regnskapet har de seneste årene vist: 
 
Tabell 4 

Tall i hele 1.000 (31.12.20xx) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Det juridiske fakultet 22.730 28.584 30.291 29.423 35.641 29.854 

 
Tallene uttrykker god likviditet i prosjektene, og at oppdragsgiver ofte betaler forskuddsvis.  
 
Likviditetssituasjonen for prosjektporteføljen ved utgangen av 2012 fordelte seg slik på de underliggende 
enhetene: 
 
Tabell 5 

Sted Tall i hele 1.000 

Det juridiske fakultet 29.854 
herav IKRS 609 

herav JussBuss 829 

herav IFP 11.328 

herav NIFS 8.253 

herav IOR -336 

herav SMR 7.773 

herav fak.adm 1.398 

 
Totalt har fakultetet om lag 170 aktive prosjekter. En gjennomgang viser tre prosjekter med sannsynlig 
underskudd ved prosjektavslutning. Det er Nasjonal Institusjon 2012 (SMR) som avsluttes med 2,1 millioner 
kroner i underskudd, og to prosjekter på IOR som samlet avsluttes med et underskudd på 0,6 millioner. I 
tillegg bærer fakultetsadministrasjonen valutarisikoen for fakultetets to EU-prosjekt. Denne risikoen har 
oppstått ved at euroen har svekket seg etter at prosjektene ble budsjettert. 
 

Vurdering av fakultetets økonomi  
Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som tilfredsstillende, men risikoen knyttet til prosjektporteføljen 
skaper enviss usikkerhet. 
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Forslag til vedtak 
Styret godkjenner det fremlagte regnskapet. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1: Økonomirapport, Basis 
2: Økonomirapport, Prosjekt 
3: Ledelsesvurdering 31.12.2012 
4: Oppsummerende presentasjon 
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Det juridiske fakultet 

Saksnr.: 2012/14779 

 Rapportert av: Lars Botten Periode: 3. 

tertial 2012 

 

Ledelsesvurdering 3. tertial 2012 

1. Innledning 

Det juridiske fakultetet har satt av ekstra ressurser til å jobbe med studiekvalitet i 2012-13. Fakultetet er inne 

i en god prosess som involverer både ansatte og studenter, og studiekvalitetsfremmende tiltak har vært 

diskutert i flere fora ved fakultetet i høst. 

2. Vurdering  av status 

a. Studiekvalitet 

1. Status og utfordringer på studiekvalitetsfeltet. 

Fakultetet har gitt arbeidet med studiekvalitet høy prioritet. Arbeidet er nå organisert som et 

prosjekt med egen prosjektleder, og fakultetsledelsen har i flere omganger drøftet de tiltak og 

prioriteringer i dette prosjektet. Prosjektet omfatter både studieadministrativ effektivitet og faglig 

fornyelse. Det ble gjennomført en vellykket digital eksamen for drøyt 200 kandidater i desember 

2012, og våren 2013 er det planlagt digital eksamen for mer enn 1.000 kandidater. 
 

Et viktig grunnlagsdokument for studiekvalitetsarbeidet er rapporten fra en gruppe som 

undersøkte bruken av fakultetets undervisningsressurser. Rapporten pekte på behovet for å bedre 

forholdstallet mellom bruk av interne og eksterne lærere i obligatoriske fag i masterprogrammet i 

rettsvitenskap, og behovet for å vurdere nærmere ressursbruken i valgemnene. Det ble også 

foreslått endringer i studieplanleggingen og oppgavene for studieårsansvarlige og fagansvarlige 

lærere. En rekke av de foreslåtte tiltakene er allrede satt ut i livet. 

Læringsmiljøundersøkelsen er et annet grunnlag for arbeidet med studiekvalitet. Undersøkelsen 

tyder blant annet på at kontakten mellom studenter og lærere er dårligere enn det som er 

ønskelig. Den tyder også på at prøvingsformene ikke er fullt ut tilfredsstillende. 

Fakultetet har allerede igangsatt tiltak for å informere om et bredere spekter av yrkesmuligheter 

under Arbeidslivsdagen og Fadderuken, og ved at flere attraktive jobbmuligheter i det offentlige 

presenteres for studentene.  Fakultetet er i gang med å lage et undervisningsopplegg for 

basisgrupper, og det vil også tilrettelegges for økt bruk av podcast i 2013.   
 

Fakultetet har samlet det meste av undervisnings- og eksamensdata for interne og eksterne lærere 

i Aura. Databasen er et godt verktøy for planlegging av undervisningen, og gjør det enklere å 

planlegge i forhold til de økonomiske rammene. 
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Privatistordningen er ikke videreført i den nye studieordningen med unntak av første studieår. 

Utfasingen av privatistordningen skjer gradvis, og 1. avdeling ble avholdt for siste gang høsten 

2012. Fra våren 2013 vil de øvrige avdelingene være rene privatisteksamener.  

2. Potensiell studiekapasitetsøkning for fakultetet.  

Fakultetet har ikke kapasitet til å øke antall studieplasser. En eventuell økning vil passe dårlig 

med den tilpasningen som allerede er foretatt. Kunnskapsdepartementet har nedsatt en nasjonal 

gruppe som har i oppdrag å se på fremtidig juristbehov. UiO vil få utredningen på høring i 2013. 

3. Klagesaker og varslinger på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. 

I 2012 kom det inn 30 klagesaker, alle vedrørende det fysiske læringsmiljøet på fakultetet. 

Klagene skyldes i hovedsak uhensiktsmessige lokaler i gamle bygg, og følges opp av Teknisk 

avdeling. I tillegg byr våre lokaler på betydelige problemer når det gjelder tilgjengelighet for 

studenter med nedsatt funksjonsevne. 

b. Økonomisk status 

Basis: Regnskapet er gjort opp med et akkmuluert overskudd på 15,0 millioner kroner, hvorav 1,6 millioner 

er opptjent i 2012. Resultatet er på linje med årsprognosen, men 7,5 millioner bedre enn opprinnelig budsjett. 

Vi mener dette gir et godt uttrykk for fakultetets basisøkonomi, og gjenspeiler en god kontroll på inntekter 

og kostnader.  

Eksternt finansierte prosjekter: Den samlede likviditeten i fakultetets prosjektportefølje er god, noe som 

gjenspeiler seg i et «overskudd» på 29,8 millioner kroner. Likeledes har prosjektenes bidrag til 

basisøkonomien vært god gjennom året. Dette gjelder både løpende drift (OH vs. egenandel) og summen av 

alle avsluttede prosjekter.  

Vi vurderer fakultetets prosjektportefølje til å inneholde følgende økonomiske risiko: 

 Fakultetets to EU-prosjekter var opprinnelig budsjettert med en eurokurs over dagens nivå. Samlet 

har de to prosjektene et budsjett på 3,7 millioner Euro. Som følge av inntektssvikten i kroner, er det 

jobbet mye med å tilpasse budsjettene. Men da mesteparten av kostnadene er knyttet til 

arbeidskontrakter med utbetaling i kroner, synes det vanskelig å dekke inn hele denne 

inntektssvikten. En høyere fremtidig eurokurs vil forbedre dette bildet. 

 Ytterligere tre prosjekt vil sannsynligvis bli avsluttet med et samlet underskudd på om lag 2,7 

millioner kroner. Det første av disse, Nasjonal Institusjon, avsluttes i T1 2013 med et sannsynlig 

underskudd på 2,1 millioner.  

Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som tilfredsstillende, men usikkerheten knyttet til prosjektporteføljen 

skaper enviss usikkerhet. 

 

c. Andre forhold 

Fakultetets SFF-søknad ble i november innvilget av NFR med 175 millioner kroner over en tiårsperiode. 

Pluricourt opprettes formelt fra 1. april 2013, og oppstartskonferansen arrangeres 20. juni. Senteret blir flere-

faglig med vekt på rettsvitenskap, statsvitenskap og filosofi, og er organisert under Institutt for offentlig rett.  
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Det juridiske fakultet hadde omfattende internasjonal aktivitet i 2012, blant annet nevnes: 

 Senter for menneskerettigheter (SMR) sender eksperter til en rekke internasjonal operasjoner, og støtter deres 

arbeid med demokratibygging og menneskerettigheter. SMR har egne landprogram for Kina, Vietnam og 

Indonesia. Senteret er også vertsskap for flere internasjonale institusjoner. 

 Mange av fakultetets ansatte hadde utenlandsopphold i året som gikk. Det er også lagt bedre til rette for 

utenlandske gjesteforskere som ønsker kortere opphold ved fakultetet. 

 Institutt for kriminologi og rettssosiologi arrangerte Oslo symposiet om dødsstraff i Vesten, Asia og land med 

muslimsk majoritetsbefolkning. 

 På sjørettsområdet er det arrangert flere konferanser og forskerkollokvier. I samarbeid med universiteter i 

andre land er det tatt initiativ til å opprette en felles MA i North Sea Energy Law. 

 Det er arrangert en rekke større internasjonale konferanser og seminarer innen for områder som selskapsrett, 

kontraktsrett og miljørett. 

Av andre enkeltsaker trekkes følgende frem: 

 Fakultetet har en god prosess, og jobber tett sammen med Teknisk avdeling, for å få til en samlokalisering av 

sine aktiviteter i sentrum. 

 Fakultetet setter nå i gang en prosess for ryddig avvikling av prosjektet Nasjonal Institusjon. 

 For å oppnå en effektiv bruk av Aura, jobbes det med å systematisere datainnsamlingen på en optimal måte. 

Det er også utfordringer knyttet til samkjøringen av de forskjellige systemene som benyttes.  

 Pågående tak- og fasadearbeider innvirker i stor grad på arbeids- og studiemiljøet. Erstatningskontorene har 

ikke fungert optimalt, og undervisningen i DA våren 2013 er flyttet til eksterne lokaler.  

 

 

 
 

Oslo, 31. januar 2013 

 

 

 

 

 

Kåre Lilleholt 

Dekan       Benedicte Rustad 

        Fakultetsdirektør  
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Regnskap Prognose Budsjett

Overskudd fra 2011 13,3 13,3 13,3

Inntekter 240,9 243,2 231,1

Personalkostnader 179,6 182,4 179,2

Driftskostnader 59,6 58,2 57,7

Akkumulert overskudd 15,0 15,9 7,5

 31.12.2012  01.01.2012

herav IKRS -0,18 0,23

herav Juss Buss 0,75 0,32

herav IFP 3,44 2,67

herav NIFS 1,53 0,98

herav SMR 1,98 4,36
31.12.2011, herav 

Nordem: ca 2,8

Korr. 2012 IOR

herav IOR -1,41 -0,58 0,9
Korr 2012 Fak.adm

herav Fak.adm 8,94 5,38 -1,2
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Årsregnskap 2012
Tall i millioner kroner

Basisregnskapet
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