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Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. oktober
Arkivsaksnr. 2013/6

Vedlegg:

1. Protokoll fra 31. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 31. oktober godkjennes.

 

Sak 2 Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018
Arkivsaksnr. 2013/14816

Vedlegg (pdf):

1. Disponeringsskriv for 2014

2. Årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med 2013

3. Årsbudsjett 2014 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe

Vedtaksforslag:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i
styremøtet, og overlater til dekan å foreta mindre nødvendige tilpassinger som følge
av driftsmessige forhold.

 

Sak 3 Endring av Likestillingsutvalgets mandat og sammensetning
Arkivsaksnr. 2013/7024

Vedlegg (pdf):

1. Anmodning fra LSU ved avtroppende leder om å endre utvalgets navn og mandat

2. Nettsider for LSU

3. Nåværende LSU-mandat

Vedtaksforslag:

Likestillingsutvalget (LSU) endrer navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU).
Dekanen får fullmakt til å utforme et konkret mandat i tråd med intensjonen bak
navneendringen. LiMU skal ledes av en prodekan eller en instituttleder, og skal
inkludere et av fakultetets verneombud i tillegg til de nåværende ansatte- og
studentrepresentantene.

 

 

Sak 4 Møtetider for fakultetsstyret i 2014
Vedlegg (pdf):

1. Årshjul for fakultetsstyret
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Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetider for 2014:

mandag 24. februar, kl 1200-1800

tirsdag 8. april, kl 1200-1500

tirsdag 17. juni, kl 1200-1500

mandag 20. oktober, kl 1200-1500

mandag 15. desember kl 1200-1500

 

Orienteringssaker

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

a) Årsplan 2014-2016 med gjennomføringsplan. Arkivsaksnr. 2013/2306.  Vedlegg
(pdf).

b) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2014. Arkivsaksnr. 2013/4235.  Vedlegg
(pdf).

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

a) Endringer i dekanatet.

b) Arealer.

c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

 

Sak 7 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 24. oktober at:

a) Michelle Qingzi Zang tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO
1352 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år.

b) (Om opptaksrutiner til doktorgradsprogrammet) Pkt 2 endres til
følgende: "Karaktergrensen for opptak på ph.d.-utdanningen er høy. Normalt bør
hoveddelen av karakterene på grunnutdanningen være A. Masteroppgaven bør
også være i øverste sjikt. Vitenskapelig produksjon og selvstendig utarbeidet
prosjektbeskrivelse kan kompensere noe for karakterkravet".

 

Sak 8 Fullmaktssaker

a) Dekanen fattet 24.10.13 vedtak om studentpleiemidler på HUMR- og LLM-
programmene. Arkivsaksnr. 2013/13232. Vedlegg (pdf).

b) Dekanen fattet 29.10.13 vedtak om videre innfasing av digital eksamen.
Arkivsaksnr. 2012/3072. Vedlegg (pdf).

c) Dekanen fattet 18.11.13 vedtak om opprettelse av nye valgemner. Arkivsaksnr.
2013/127. Vedlegg (pdf).

d) Dekanen fattet 24.11.13 vedtak om utvikling av språkemner ved Det juridiske
fakultet. Arkivsaksnr. 2013/127. Vedlegg (pdf).

e) Dekanen fattet 05.12.13 vedtak om endrede åpningstider for
Informasjonssenteret. Arkivsaksnr. 2013/14942. Vedlegg (pdf).

 

Sak 9 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 9. desember 2013
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Protokoll fra møte 4/2013 i fakultetsstyret
Torsdag 31.oktober, kl 0900-1600, Oslo Spiseforretning

Prokollen må anses som foreløpig inntil den vedtas av fakultetsstyret 16. desember.

Styreseminar - kl 0900-1300
Til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Marit
Halvorsen, Joanna Nicholson, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristin Steen Slåttå, Troels
Bjerre Leming, Anders Nitteberg Lie, Ørjan Skår, Alf Petter Høgberg, Siri Teigum, Per
Jørgen Ystehede, Arild Underdal (sak 1), Kirsten Ketscher (sak 2), Benedicte
Rudstad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver og Eirik Haakstad (referent)

 

Sak 1 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid
Arild Underdal innledet om styrearbeid ved Universitetet i Oslo.

Den påfølgende diskusjonen ledet frem til følgende oppfølgingspunkter:

Styret bør få flere saker til diskusjon, og til hvert møte bør styret få et notat med
de viktigste problemstillingene som ønskes diskutert.

Styrets arbeid bør rutinemessig gjennomgås ved utskifting av medlemmer.

Nye styremedlemmer bør få en pakke med de mest sentrale dokumentene når de
er valgt, samt et møte med styreleder før første styremøte.

Når styret fatter vedtak som "vedtas med de endringer som fremkom i møtet" eller
"dekanen gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet eller foreta mindre justeringer",
bør det endelige dokumentet sendes styret til orientering.

Diskusjoner fra Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) bør bringes inn i styret.

 

Sak 2 Scenario 2025
Kirsten Ketscher innledet til diskusjon om langtidsstrategi.

Styret diskuterte særlig organiseringen av studiet, herunder omfanget av
studietilbudet og forholdet mellom generalist- og spesialistutdanning, og forskningen,
herunder forskningsbasert undervisning og tilsettingspraksis. Fakultetet tar med
diskusjonene i styret videre til en fakultetskonferanse tidlig i 2014, og kommer tilbake
til styret med saken etter fakultetskonferansen.

 

Styremøte - kl 1400-1600
Styremedlemmer til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas
Rognstad, Marit Halvorsen, Joanna Nicholson, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristin
Steen Slåttå, Troels Bjerre Leming, Anders Nitteberg Lie og Ørjan Skår.

Andre til stede: Alf Petter Høgberg, Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange,
Jenny Graver (sak 1-4), Lars Botten (sak 1-4), Trond Skjeie (sak 1-4), Eivind Roll
(sak 1-4) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker
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Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17. juni
Arkivsaksnr. 2013/6

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap pr. 31. august
Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedtak:

Styret tar regnskapet og ledelseskommentaren for 2. tertial til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Årsplan for Det juridiske fakultet 2014-2006
Arkivsaksnr. 2013/2306

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2014-2016 med de endringer som fremkom i
møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018
Arkivsaksnr. 2013/12658

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett
2014, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta
mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Oppnevning av medredaktør til Tidsskrift for rettsvitenskap
Arkivsaksnr. 2013/12593

Vedtak:

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg oppnevnes som ny medredaktør i Tidsskrift for
rettsvitenskap.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

a) Plandialogmøte med universitetsledelsen. Arkivsaksnr. 2013/8841.

b) Instituttledervalg ved fakultetet høsten 2013. Arkivsaksnr. 2013/4235.

c) Brannvern i Domus Nova.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

a) Nasjonalt fakultetsmøte. Hans Petter Graver orienterte om det nasjonale
fakultetsmøtet i Bergen, 17. oktober.

b) Arealer. Hans Petter Graver orienterte om at UiO igjen er i dialog med Entra
om nye lokaler ved Tullinløkka.

 

Sak 8 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 11. juni at:

a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Søkeren tilstås ikke opprykk til
professor etter kompetanse. Han kan tidligst søke på ny om å bli bedømt for
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opprykk til professor til fristen 15. september 2014.

b) Ingunn Ikdahl, Christoffer C. Eriksen, Per Johan Petersson Boucht og Sverre
Blandol tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det
juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett.

c) Birgitte Hagland og Eirik Østerud tilsettes i faste stillinger som
førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.

d) Dersom disputas blir godkjent i løpet av september 2013 tilsettes Silje Aambø
Langvatn som postdoktor SKO 1352 (fagområde filosofi) ved Det juridiske fakultet,
PluriCourts, for en periode på tre år.  Dersom hun takker nei går saken tilbake til
bedømmelseskomiteen for innhenting av utvidet prosjektbeskrivelse fra Hans
Christian Siller, deretter til IVA og ITU.
Theresa Squatrito tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde statsvitenskap)
ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom hun takker
nei lyses stillingen ut på ny
Panos Merkouris tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde rettsvitenskap)
ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom han takker
nei lyses stillingen ut på ny.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 26. juni at:

a) Harald Irgens-Jensen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011
ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.

b) Marlene Wind og Steinar Andresen tilsettes som professor II SKO 8313 i 20 %
stilling for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts.

c) Tommy Tranvik tilsettes som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet,
Senter for rettsinformatikk, for en periode på to år.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 5. september at:

a) ITU mener det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på karakterer i rangeringen, og at
bedømmelsen ikke gir argumenter for sterkere vektlegging av andre faktorer. Sofie
Haugestøl og Sondre Torp Helmersen tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved
Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år
uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Om noen av
disse takker nei går tilbudet videre til de andre innstilte i følgende rekkefølge:
Maria Paola Diamanti, Astrid Pleym Løseth, Ole Henrik B. Førland, Yilma K.
Desta, Zuzanna Godzimirska, Alexander Oliver Harris, Paula Linnea Bäcdén,
Daniel M. H Herde, Stephanie Schmöltzer, Asta Stefansdottir, Thea Sveen.

b) Marte Rua tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet,
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25 %
undervisningsplikt. Dersom hun takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i
den rekkefølgen de er innstilt.

c) ITU mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til karakterer, og at søkeren
innstilt som nummer en ikke fyller karakterkravene for opptak på ph. d-
programmet. Anniken Sørlie tilbys eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO
1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dekanen gis fullmakt til å
avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 %
undervisningsplikt.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

a) Dekanen fattet 05.06.13 vedtak om overbooking av studieplasser 2013/2014.
Arkivsaksnr. 2012/7018.

b) Dekanen fattet 18.06.13 vedak om tildeling av UNIFOR-legatet Det juridiske
fakultets reisefond av 1973. Arkivsaksnr. 2013/4392.

c) Dekanen fattet 01.07.13 vedtak om finansiering av Føllesdals 50 % stilling i
perioden 01.04.13-31.05.16. Arkivsaksnr. 2011/7688.

d) Dekanen fattet 05.07.13 vedtak om oppnevning av nestleder for forskergruppen
RIKS. Arkivsaksnr. 2011/15238.
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e) Dekanen fattet 20.8.13 vedtak om endring i lønnsasts/honorar for eksterne
veiledere og sensorer ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/8729.

f) Dekanen fattet 09.09.13 følgende vedtak: Student Kaja Reneflot Moe oppneves
som nytt medlem av fakultetets valgkomité med funksjonstid til 31.12.2013.

g) Dekanen fattet 26.09.13 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2014/2015.
Arkivsaksnr. 2013/12113.

h) Dekanen fattet 07.10.13 vedtak om honorering av studentrpresentanter i
fakultetsstyret, råd og utvalg. Arkivsaksnr. 2013/12392.

i) Dekanen fattet 07.10.13 følgende vedtak: Christine Skogrand Havgar oppnevnes
som fast representant for teknisk-administrativ ansatte til PMR med Marius
Fuglum som personlig ara med funksjonstid 01.10.13-31.12.15.
 

Sak 10 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 14.11.2013

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
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Fakultetsstyret 17.06.2013 «Hovedprioriteringer 2014-2016» 
Fakultetsstyret 31.10.2014 «Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018» 

BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT 2014-2018 

 

 
Universitetsstyret behandlet ” Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - fordeling av antatt 
statsbevilgning 2014 ” i sitt møte 17. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2014 på 
242 454 000 kr. Dette er en nominell økning på 13 138 000 kr fra 2013. Det er gitt en lønns- og 
priskompensasjon på 3% som utgjør ca 7 mill kr. Økt innbetaling til Statens pensjonskasse utgjør i 
overkant av 2 millioner. Dersom endringen er varig blir dette årlige merkostnader. Fakultetet er 
tildelt 1,5 mill kr i 3 år til omlegging av SMR ifm utfasing av nasjonal institusjon. Fakultetet er også 
tildelt 1 stipendiat i 3 år ifm FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater er 40. Netto økt 
realramme er dermed ca 2 mill kr. Disponeringsskrivet fra universitetsledelsen følger i vedlegg 1. 
 
Fakultetsstyret behandlet ”Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014- 2018” i 
møtet 31.oktober. Styret bes i denne sammenheng ta stilling til mindre resultatendringer 
og detaljene i budsjettet. Tabell 1 viser forventet resultat for basisvirksomheten. 
 
Tabell 1 Resultat basisvirksomheten pr år og akkumulert for 2014-2018 (negative tall = overskudd)(tallene er under 

arbeid) 

Isolert resultat pr år År

Art overført-innt-kost 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum

Overført fra i fjor -15 056 922 0 0 0 0 0 -15 056 922 

Inntekter -272 726 045 -277 920 103 -277 431 968 -273 754 474 -273 133 080 -272 104 484 -1 647 070 155 

Personalkostnader 205 234 826 223 950 361 221 621 870 222 909 590 221 293 033 223 578 666 1 318 588 346

Driftskostnader 63 406 974 57 976 145 54 242 485 54 512 985 54 142 985 54 067 985 338 349 559

Totalsum -19 141 166 4 006 402 -1 567 614 3 668 101 2 302 938 5 542 166 -5 189 172 

Akkumulert resultat År

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum

Totalt -19 141 166 -15 134 764 -16 702 377 -13 034 276 -10 731 338 -5 189 172  
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Tabell 2 resultatutvikling basisvirksomheten pr grunnenhet (negative tall = overskudd) 

Institutt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum

1200 Det Juridiske Fakultet felles -5 598 104 2 329 480 -549 306 3 129 496 1 917 697 6 224 589 7 453 852

1201 Inst. For Kriminologi -771 383 -478 538 -225 436 377 274 115 322 320 442 -662 318 

1202 Institutt For Privatrett -7 276 574 -349 622 -198 627 -53 711 -147 158 -151 592 -8 177 284 

1204 Nordisk Institutt For Sjørett -2 107 704 380 632 453 768 254 702 427 284 455 693 -135 626 

1205 Institutt For Offentlig Rett -65 465 2 709 973 -274 413 -1 487 163 -2 357 445 -3 454 313 -4 928 825 

1207 Senter for menneskerettigheter -3 321 936 -585 523 -773 600 1 447 502 2 347 239 2 147 347 1 261 030

Totalsum -19 141 166 4 006 402 -1 567 614 3 668 101 2 302 938 5 542 166 -5 189 172  
 
Vedlegg 2 viser årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med 2013. 
Vedlegg 3 viser årsbudsjett 2014 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe. 
 

Hovedsatsninger og budsjettiltak 2014 vedtatt av fakultetsstyret 31.oktober: 

 

1. STUDIEKVALITET 

 

Faste vitenskapelige stillinger: 

Det planlegges 5 tilsettinger i 2014. Dette gir en budsjetteffekt på ca 4 mill kr i 2014. 

 

Digital eksamen: 

Prosjektet videreføres og utvides i 2014. Det er satt av 1,3 mill kr til prosjektet i 2014, en økning på 

400 000 kr fra 2013. 

 

Undervisnings- og eksamensbudsjett: 

Det er iverksatt av veileder ikke skal være sensor på masteroppgaven i rettsvitenskap. 

Budsjetteffekt av dette er 500 000 kr i økte sensurkostnader i 2014, samt ett årsverk til 

administrativ støtte i en midlertidig stilling. Eksamensbudsjettet for øvrig er øket med 300 000 kr 

som følge av høyere kandidattall.  

For å oppfylle rammen for antall timer som tilbys er det satt av midler til 700 ekstra timer årlig 

med virkning fra høsten 2014. Budsjetteffekt av dette er ca 325 000 kr i økt timelønn i 2014. 

 

Investeringer i læringsmiljø: 

Det er satt av 1 mill kr på investeringsbudsjettet 2014 til oppgradering av lesesaler i Domus Nova. 

 

2. SAMLOKALISERING 

 

Utredning av nye lokaler: 

Til å styre og drive frem utredning av samlokalisering er det satt av midler til en midlertidig 

administrativ stilling. Budsjetteffekt av dette i 2014 er ca 600 000 kr. 

 

3. STYRKING AV SMR 

I forbindelse med at Nasjonal institusjon og nordem avvikles er det satt av 1,5 mill kr til styrking av 

virksomheten i 2014. I tillegg legges 3,5 stillinger inn i SMRs basisbevilgning fra 2014, finansiert av 

overheadmidler. I 2015 er det satt av 1 ny vitenskapelig stilling til SMRs grunnbemanning. 
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ENDRINGER ETTER STYRETS BEHANDLING 

 

Resultatpåvirkning fra SFF:  

Budsjettet for oppstart av SFF forelå ikke til styrets behandling i oktober. Budsjetteffekten på 

basisvirksomheten i 2014 er beregnet til ca 1,5 mill kr i økte inntekter. 

 

Prognose for 2013: 

Resultatprognosen for 2013 er endret fra 17,1 mill kr til 19,1 mill kr i overskudd. Budsjetteffekten på 

2014 er dermed en økning på ca 2 mill kr i inngående balanse. 

 

Midlertidig stilling ved SMR: 

SMR er tildelt midler til en ekstra stilling til 30.6.2014. Budsjetteffekten av dette er ca 500 000 kr i 

økte lønnskostnader i 2014. 

 

Gjesteforskere: 

Fakultetet bidrar med egeninnsats i Prosjektet Multirights tilsvarende 30% av 5 årsverk over 

prosjektperioden. Budsjetteffekt av dette er ca 500 000 kr i økte lønnskostnader i 2014. 

 

Refusjoner: 

Anslaget for offentlige refusjoner er noe nedjustert. Budsjetteffekt er ca 400 000 kr i økte 

lønnskostnader i 2014. 

 

EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET 

 

Nøkkeltall for 2014 til 2018, inkludert oppdatert prognose for 2013: 

 

Tabell 3 Eksternt finansierte prosjekter, totalvolum 2014-2018 

Isolert resultat pr år År

Art overført-innt-kost 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum

Overført fra i fjor -29 832 193 0 0 0 0 0 -29 832 193 

Inntekter -145 137 417 -157 687 289 -143 574 588 -93 663 312 -91 532 461 -89 091 559 -720 686 625 

Personalkostnader 82 170 919 78 753 226 75 418 747 46 699 705 42 484 113 43 890 975 369 417 684

Driftskostnader 75 104 592 83 436 664 72 410 624 46 834 119 44 097 485 43 795 722 365 679 206

Totalsum -17 694 100 4 502 601 4 254 784 -129 488 -4 950 864 -1 404 861 -15 421 928 

Akkumulert resultat År

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum

Totalt -17 694 100 -13 191 499 -8 936 715 -9 066 203 -14 017 067 -15 421 928  
 

Det forventes en økning i omfanget av EFV fra 2013 til 2014 pga SFF, og en reduksjon i omfanget 

fra 2015 til 2016 pga avviklingen av NORDEM. Deretter budsjetteres det med et stabilt nivå for 

resten av perioden. 
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Tabell 4 Nettobidrag fra EFV til basisvirsksomheten pr enhet 

 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum 

Felles  891 777   610 607   549 929   525 801   500 000   3 078 114  

IKRS  539 223   359 047   218 732   218 876   218 876   1 554 755  

IFP  2 911 152   2 108 417   1 337 886   168 833   300 000   6 826 287  

NIFS  655 086   536 002   536 002   447 549   403 323   2 577 962  

IOR*  4 180 313   4 228 791   4 726 698   4 300 000   4 800 000   22 235 802  

SMR  9 507 209   8 141 277   5 029 097   5 295 097   5 495 097   33 467 776  

Totalsum  18 684 759   15 984 141   12 398 344   10 956 156   11 717 296   69 740 696  

*Inklusive tall fra totalbudsjett for SFF PluriCourts 

 

Tabellen viser netto sum av prosjektenes påvirkning på basisvirksomheten gjennom overhead og 
frikjøp på inntektssiden, og egenandel på kostnadssiden. Større nettobidrag til basis gir økt 
handlingsrom for instituttene. 
 

Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i 
styremøtet, og overlater til dekan å foreta mindre nødvendige tilpassinger som følge av 
driftsmessige forhold 
 
 

Vedlegg: 
1. Disponeringsskriv for 2014 
2. Årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med 2013 
3. Årsbudsjett 2014 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe 

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

 

 

 

 

Saksbehandlar: 

Trond Skjeie 

+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 



















Vedlegg 2 årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten  

2013 2014
Art overført-innt-kost Summer av Regnskap Budsjett Budsjett

Driftskostnader 47 728 541                      -15 056 922           -                          
Inntekter -236 369 138                   -272 726 045         -277 920 103         
Overført fra i fjor -15 056 922                     205 234 826          223 950 361          
Personalkostnader 177 386 377                    63 406 974            57 976 145            

Totalsum -26 311 142                     -19 141 166           4 006 402               



Budsjett 2014 basisvirksomhet

Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart 2014

Inntekter Inntekt fra bevilgninger -259 180 184 

Investeringer og avskrivninger 1 961 935

Leieinntekter -1 262 000 

Overheadinntekter -29 188 280 

Salgsinntekter -5 335 000 

UiOs egenandel 15 083 426

Totalt Inntekter -277 920 103 

Personalkostnader 589 Kostnad frikjøp 1 724 135

589 Refusjon frikjøp -4 148 745 

589 Refusjon internt fin frikjøp -1 197 055 

Fast lønn 138 353 720

Feriepenger, AGA og pensjon 68 259 097

Offentlige refusjoner -5 000 000 

Variabel lønn 24 636 208

Øvrige personalkostnader 1 323 000

Totalt Personalkostnader 223 950 361

Driftskostnader Av - og nedskriving 270 000

Driftsmateriell og bøker 333 000

Kjøp av tjenester 1 255 000

Kostnader vedr. lokaler 38 297 662

Kurs, konferanse og trykksaker 4 501 500

Overheadkostnader 0

Prosjektavslutning Bidrag 775 000

Reparasjon og vedlikehold 456 000

Representasjon/markedsføring 515 000

Tilskudd/kontingenter 168 000

Transport/reise 3 533 500

Øvrige driftskostnader 7 871 483

Totalt Driftskostnader 57 976 145

Totalsum 4 006 402
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Endring av Likestillingsutvalgets mandat og sammensetning 

Ved årsskiftet fratrer nåværende leder for Likestillingsutvalget (LSU). Samtidig skal det oppnevnes 

nye representanter for de vitenskapelig ansatte, studentene og stipendiatene. Fakultetet ønsker i 

den forbindelse å revurdere utvalgets sammensetning og mandat. Vi har undersøkt hvordan 

likestillingsarbeidet gjøres på andre fakulteter, og kommet til at vi ønsker at Det juridiske fakultet 

skal ha et eget utvalg som arbeider med likestillingssaker.  

 

Sammensetning  

Det har vist seg at LSUs arbeid vil tjene på bedre kontakt med fakultetsledelsen. Vi foreslår derfor 

at utvalget heretter skal ledes av en prodekan eller en instituttleder, samt å utvide utvalget til også 

å inkludere et av fakultetets verneombud.  

 

Mandat 

Det nåværende LSU har påpekt behovet for å utvide mandatet til å omfatte ikke bare kjønn, 

kjønnsbalanse og -diskriminering, men også andre grupper og andre former for diskriminering 

(vedlegg 1). Vi foreslår dermed å utvide utvalgets mandat til å reflektere dette og å endre utvalgets 

navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU). En tilsvarende endring er allerede foretatt ved 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet.  

Et utvalg med et utvidet mandat vil være vesentlig for å styrke det utvidede likestillingsarbeidet ved 

fakultetet (kjønn+). LSU er i gang med å undersøke minoritetsstudentenes hverdag, og mer 

konkret vil et utvidet mandat være viktig for å gi utvalget et grunnlag for å følge opp med tiltak 

resultatene av denne undersøkelsen.  

 

Til diskusjon 



 2 

 

Vi ber fakultetsstyret diskutere den retningsendring det innebærer for fakultetets 

likestillingsarbeid å utvide likestillingsutvalgets mandat og sammensetning.  

Vedtaksforslag:  

Likestillingsutvalget (LSU) endrer navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU). Dekanen 

får fullmakt til å utforme et konkret mandat i tråd med intensjonen bak navneendringen. LiMU 

skal ledes av en prodekan eller en instituttleder, og skal inkludere et av fakultetets verneombud i 

tillegg til de nåværende ansatte- og studentrepresentantene.  

 

 

Vedlegg:  

1) Anmodning fra LSU ved avtroppende leder om å endre utvalgets navn og mandat  

2) Nettsider for LSU: http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lsu/index.html  

3) Nåværende LSU-mandat: 

https://www.jus.uio.no/om/reglement/administrasjonsreglementet.html#LSU  
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Jenny Graver 

+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no 
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Anmodning om å utvide Likestillingsutvalgets (LSU) mandat 

LSUs mandat er i dag begrenset til å omhandle likestilling av kjønnene. Utvalget ser behov for å 

arbeide også med spørsmål knyttet til andre grupper, som for eksempel minoritetsgrupper og 

diskriminering overfor disse ved fakultetet, blant studenter og ansatte. LSU anmoder derfor om at 

utvalgets mandat utvides til å reflektere dette og at utvalgets navn endres til Likestillings- og 

mangfoldsutvalget (LIMU).  

 

 

 

Med hilsen 

 

Likestillingsutvalget  

ved avtroppende leder Kirsti Strøm Bull  
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Likestillingsutvalget (LSU)
 

Likestillingsutvalget arbeider for å fremme likestilling ved Det
juridiske fakultet. Utvalgets mandat omfatter kvinners- og menns
situasjon generelt, og har dessuten et eget punkt om minoriteter. LSU
har en vakthundfunksjon når det gjelder diskriminering ved fakultetet.

Kjønnsfordeling
Det store flertallet av faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet er
fremdeles menn. Universitetet i Oslo har imidlertid en målsetning om at begge kjønn
skal være representert med 50 prosent blant de vitenskapelig ansatte. LSU jobber i
tråd med denne målsetningen gjennom tiltak som frikjøp av undervisningsplikt
og skrivestipend for aktuelle kvinnelige kandiater for opprykk til professor. 

Mentorordning
LSU legger til rette for en rekke tiltak som kan bedre arbeidsforholdene for kvinnelige
vitenskapelig ansatte, og skape bredere nettverk. Et eksempel er mentorordningen
hvor alle nye kvinnelige stipendiater får tilbud om en kontaktperson som på uformelt
vis følger dem opp under deres ansettelse ved fakultetet. Mentorene får fradrag fra
undervinsningsbanken for å være mentorer.

Mediehåndtering
Med jevne mellomrom arrangerer LSU mediehåndteringskurs for å motivere kvinnelige
jurister til å bli mer synlig i det offentlig rom. Sist samling med blikk på dette ble
arrangert i januar 2013. LSU har også arrangert artikkelseminar, som et annet initiativ
som utvalget mener kan bidra til at kvinner blir mer aktive i samfunnsdebatten, i tillegg
til at økt publisering styrker deres muligheter til å å få fast stilling
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For mer informasjon kan
du kontakte:

leder Kirsti Strøm Bull med
Anne Hellum som vara
(fram til 01.01.13)
sekretær Aina Vibeke
Larsen

 

Andre medlemmer i
utvalget:

Knut Kaasen med Ulf
Stridbeck som vara
(vitenskaplig representant)
Azin Tadjdini med Irina
Tøien som vara (stipendiat
representant)
Mari Theodorsen med
Christian Boe Astrup som
vara (administrasjonens
representant)
Hanna Nicholls med Martin
Breskvar som vara (student
representant)

 

Møter i utvalget 2013:

18. januar

8. april

20. juni
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Sak 3, vedlegg 3 

VIII. FASTE UTVALG; LIKESTILLINGSUTVALGET 

§ 25. Likestillingsutvalget; mandat 

Likestillingsutvalget skal arbeide for full likestilling mellom kvinner og menn på fakultetet. 

Dette gjelder både likestilling i kvalitet (begge kjønns virkelighet og perspektiver skal reflekteres 

i forskning, undervisning og formidling) og i kvantitet (en jevn fordeling av kvinner og menn på 

alle felt og nivåer). Utvalget skal herunder særlig arbeide for å øke kvinneandelen blant de 

vitenskapelig ansatte på fakultetet. 

Likestillingsutvalget skal: 

1. ha ansvar for å utarbeide forslag til overordnede retningslinjer for fakultetets 

likestillingsstrategi og likestillingspolitikk i henhold til vedtak i universitetets organer 

2. forberede fakultetsuttalelser i likestillingspolitiske spørsmål 

3. være initiativtaker, premissleverandør og pådriver i likestillingsspørsmål også i forhold til 

grunnenheter, fagmiljøer og fakultetets øvrige utvalg 

4. føre dialog med grunnenheter og fagmiljøer med skjevfordeling, og i samråd med disse 

vurdere endringspotensiale, strategisk innsats og enkelttiltak med sikte på å forbedre 

kjønnsfordelingen 

5. vurdere studiets innhold, studiesituasjonen og evalueringsordninger ut fra et 

kjønnsperspektiv 

6. utforme grunnlag for beslutninger i likestillingsspørsmål ved fakultetet 

7. ha mulighet til å avgi uttalelser til utlysningstekster til faste og midlertidige 

vitenskapelige stillinger før endelig behandling ved fakultetet 

8. ha mulighet til å avgi uttalelser til innstillinger i tilsettingssaker for faste og midlertidige 

vitenskapelige stillinger før endelig behandling ved fakultetet 

Likestillingsutvalget skal ha oppmerksomhet rettet mot minoritetsstudentenes situasjon og 

medvirke til å gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre diskriminering og sikre deres 

integrering. 

§ 26. Likestillingsutvalget; sammensetning 

Likestillingsutvalget skal ha fem representanter fordelt slik: 

1. 2 faste tilsatte i vitenskapelig stilling 

2. 1 midlertidig tilsatt i vitenskapelig stilling 

3. 1 representant valgt blant studentene 

4. 1 teknisk / administrativt tilsatt 

Ved behandling av saker som angår minoritetsspørsmål, skal Likestillingsutvalget styrkes med 

en fast representant for minoritetsstudentene utpekt av Juridisk studentutvalg. 

Det skal oppnevnes personlig vararepresentant for representantene under 1, 2 og 4. Juridisk 

studentutvalg utpeker vararepresentant for studentrepresentanten under 3. Representantene under 

1. og 2. bør sett under ett komme fra ulike grunnenheter. 
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Årsplan 2014-2016 – Det juridiske fakultet 
 
 
INNLEDNING 
Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte 
satsningsområder for 2014 samtidig som den beskriver tiltak som er resultat 
av føringer som følger av Universitetet i Oslos årsplan og strategi. 
 
Fakultetets årsplan knyttes nært opp til strategisk plan for 2010-2020 ved å 
følge samme struktur og synliggjøre utvalgte strategier, med tiltak for å nå 
de strategiske mål som er vedtatt. 
 
Fakultetets hovedmål i planperioden fram til 2020 er: 
Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk kunnskap og 
forskning og styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsfakultet 
gjennom nært samspill mellom forskning, innovasjon, utdanning og formidling. 
 
I 2014 vil studiekvalitet og samlokalisering fortsatt være de viktigste 
satsningsområdene. 

 
Overordnet risikovurdering av hovedmålsetning i strategien: 
 

 

Sentrale faktorer som må innfris for at fakultetet skal lykkes i perioden: 
 
For å oppnå de fastsatte målsettingene må fakultetet utnytte sine samlede 
personalressurser best mulig. Dette betyr å foreta tidlig rekruttering av faste 
vitenskapelige stillinger og stipendiatstillinger for å unngå at stillinger i perioder 
står ubesatte, samt å arbeide for bedre prioritering og utnyttelse av lærernes 
undervisningsressurser. 
 
Videre er det viktig å oppnå økt ekstern finansiering til rettsvitenskapelig 
forskning. 
 
Grunnverdier:  
 
Fakultetet skal synliggjøre grunnverdiene i vår undervisning og forskning, slik 
som hvordan samfunnets normer beveger seg inn i rettssystemet, juristens 
samfunnsrolle og menneskerettighetene, og fortsette arbeidet med å styrke 
studiekvaliteten og sikre et godt studie- og arbeidsmiljø.   
 
Fakultetet vil gjennomføre en rekke arrangementer i tilknytning til 
grunnlovsjubileet 2014 og de forestående grunnlovsendringene, deriblant 
Verdenskongressen i konstitusjonell rett og et prosjekt om nye perspektiver på 
Grunnloven som resulterer i en serie på seks antologier.   
 
 
 

Et grensesprengende universitet 
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 Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, 
utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal 
samarbeidspartner. 
 
Risikovurdering  

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at 
fakultetet ikke har nok stillinger, har for få faglige ressurser (midlertidige og 
faste), at fakultetet ikke rekrutterer nok internasjonale forskere, ikke har 
tilstrekkelig finansiering til internasjonalt og tverrfaglige 
forskningssamarbeid, og ikke tilstrekkelig fokus og interesse til å etablere 
kontakter i utlandet. 
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 1: Internasjonalisering  

Fakultetet skal sikre at den internasjonale dimensjonen i hvert fag blir tatt 
hensyn til i den obligatoriske undervisningen. Fakultetet skal benytte lærere 
med ikke-norsk faglig bakgrunn som en ressurs i undervisningen. Samtidig skal 
fakultetet fortsatt arbeide med å sikre og inngå utvekslingsavtaler med gode 
internasjonale universiteter. 
 
Tiltak:  

 Evaluere den vedtatte ordningen med obligatoriske engelske 

valgemner/utenlandsopphold 

Tidsfrist: 2014-2015 
 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonsleder studieseksjonen 

 

 Evaluere/kartlegge hvor langt vi har kommet med å innarbeide den 

internasjonale dimensjonen i emnene som inngår i mastergraden i 

rettsvitenskap. Videre foreslå og gjennomføre endringer og tiltak som 

sikrer at vi oppnår målene våre. 

Tidsfrist: 2014-2015 
 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonsleder studieseksjonen 

 

 Ved tilsetting av lærere med ikke-norsk faglig bakgrunn som ressurs skal 

det avklares hvordan de kan brukes som undervisningsressurs for å øke 

den internasjonale dimensjonen i obligatorisk undervisning.  

Tidsfrist: 2014 
 
Ansvarlig: Instituttledere, studieårsansvarlige lærere og seksjonsleder 
studieseksjonen  
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 Eksisterende utvekslingsavtaler gjennomgås for å sikre at de avtalene vi 

har er med gode internasjonale universiteter.  

Tidsfrist: 2014 
 
Ansvarlig: Internasjonaliseringsansvarlige faglig og administrativt  
 
 
Strategi 2: Ekstern finansiering  

Fakultetet skal oppmuntre og bistå forskere og fagmiljøer til å søke prestisjefylte 
forskningsmidler som tildeles på grunnlag av faglig kvalitet.  
 
Tiltak: 

 Stimulere individuelle forskere til å søke midler. 

 Videreutvikle ordningen med sentralisert forskningsadministrasjon i 

større forskningsprosjekter. 

Tidsfrist: Løpende hele perioden 
 
Ansvarlig: Instituttene og forskningsdekan.  
 
EUs åttende rammeprogram Horisont 2020 starter opp i 2014.  
 
Tiltak:  

 Fakultetet skal indentifisere relevante utlysninger og sikre god 

administrativ støtte i søknads- og prosjektdriftfasen.  

 Identifisere og følge opp forskere som vil søke på de første utlysningene i 

Horisont 2020 (ERC og annet). 

Tidsfrist: Løpende hele perioden 
 
Ansvarlig: Instituttene og forskningsdekan.  
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Læringsuniversitetet 
 
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på 
linje med de fremste internasjonale læresteder. 
  
Risikovurdering  

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetet 
ikke har hensiktsmessige arealer på kort og lang sikt og for at vi ikke har 
tilstrekkelige lærerressurser (interne og eksterne). 
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 1: Videreføring av hovedprioriteringer fra prosjekt studiekvalitet  

Analyser av studentgrupper og enkeltemner skal følges opp videre med 
iverksettelse av tiltak for å oppnå bedre gjennomstrømming og lavere 
forholdstall student pr lærer, for derved å kunne tilby økt kvalitet. 
 
Tiltak: 

 Iverksette de tiltak som utredes og vedtas høsten 2013 

Alle skriftlige eksamener skal gjennomføres digitalt med sikte på å være i full 
drift fra og med høsten 2015.  
 
Tiltak: 

 Videreføre prosjekt digital eksamen med gradvis overføring til drift 

Fakultetet skal sørge for at kvalitet i sensur og veiledning av masteroppgaver 
forbedres. Eksempelvis innføres det fra høsten 2013 at veiledere ikke også skal 
være sensorer.  
 
Tiltak: 

 Videreføre og sette i drift tiltak fra 2013  

 Digitalisering av masteroppgave 

 Nye retningslinjer for bruk av karakterskalaen 

Fakultetet skal videre ta i bruk alternative vurderingsformer og 
eksamensinnhold.  
 
Tiltak: 

 Iverksette de alternativer som utredes høsten 2013 

 
Strategi 2: Samlokalisering  

Fakultetet må avklare hvilke enheter og funksjoner som skal være i de ulike 
byggene. Som ledd i dette skal fakultetet gå gjennom de administrative 
tjenestene for å se om disse kan organiseres mer effektivt med 
samlokaliseringen.  
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Tiltak: 

 Gjennomgang og plassering av hovedfunksjoner innen de arealer som er 

blir stilt til vår disposisjon. 

 Få til en god prosess dvs. involvering og medvirkning. og få til en 

hensiktsmessig organisering 

Tidsfrist: 2014-2016 
 
Ansvarlig: Hovedbrukergruppe 
 

 Sørge for at samlokalisering prioriteres gjennom hele perioden 

Tidsfrist: 2014-2016 
 
Ansvarlig: Dekanatet 
 

 Konkret innplasseringsstudie inkludert alle bygninger som fakultetet 

kommer til å disponere. 

Tidsfrist: 2016 
 
Ansvarlig: Dekan og hovedbrukergruppe 
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Et samfunnsengasjert universitet 
 
Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid 
bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse 
det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. 
  
Risikovurdering  
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetet 
ikke er gode nok til å synliggjøre arbeidslivsrelevansen i rettsstudiet for 
studentene, at vi ikke har nok kontakt med arbeidslivet, og at vi ikke får sikret 
tilstrekkelig finansiering av forskningsaktivitetene. Tiltakene vil også redusere 
risiko for at fakultetet ikke har tilstrekkelige og gode nok arealer. 
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 1: Samlokalisering  

Fakultetet skal ha hensiktsmessige lokaler i Oslo sentrum, fortrinnsvis fordelt på 
et bygg i Tullinkvartalet og de nåværende bygningene i Karl Johans gate. 
Lokalene må tilfredsstille dagens krav til studie- og arbeidsmiljø, samt ha gode 
møteplasser og biblioteksløsninger. Ved samlokaliseringen skal det særlig 
tilstrebes et fysisk læringsmiljø som legger til rette for interaksjon mellom 
ansatte og studenter. 
 
Tiltak: 
 

 Få vedtak på plass i universitetsstyret om at UiO ønsker å innlede et 

samarbeide med Entra med målsetting om å samle alle de leide arealene 

til fakultetet. 

 Universitetsstyret må ta en beslutning på bibliotekets plassering. 

Styringsgruppen for KAG-prosjektet går inn for en samling av biblioteket. 

Tidsfrist: 2014 
 
Ansvarlig: Fakultetsdirektør 
 
Strategi 2: Videreføring av hovedprioriteringer fra prosjekt studiekvalitet – 

undervisningsressurser  

Eksterne lærere er en ressurs i både undervisning og veiledning, og fakultetet 
skal sørge for at eksterne lærere, veiledere og sensorer integreres i fakultetet og 
fagmiljøene. 
 
Tiltak: 

 Videreføre og sette i drift tiltak fra høsten 2013 knyttet til: 

o Felles arrangementer og seminarer for eksterne lærere og 

sensorer 
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o Nyhetsbrev og lokale arrangementer  

 
Strategi 3: Forskning og faglige prioriteringer   

Fakultetet vil videreføre arbeidet med UiOs tidligere hovedprioriteringer 
internasjonalisering og innovasjon innenfor forskningen. Fakultetet deltar 
allerede i flere av de tverrfakultære satsningene, inkludert UiO:Energi. Som 
skissert i fakultetets faglige prioriteringer vil fakultetet bygge på arbeidet i 
forskergruppene og de tverrfakultære satsningene for å utvikle flerfaglig 
forskning på tvers av instituttene og med andre fakulteter. Internasjonale 
nettverk, samarbeid med privat og offentlig sektor og tverrfaglighet vil bli viktig 
for å lykkes i Horisont 2020.     
 
Tiltak: 

 Regelmessige møter med forskergruppelederne. 

 Synliggjøre at fakultetets forskere arbeider med mye som faller inn under 

begrepet sosial innovasjon. 

Tidsfrist: Løpende hele perioden 
 
Ansvarlig: Instituttene og forskningsdekan.  
 
Fakultetet vil skape forståelse for at rettslige aspekter er viktige i de fleste av 
Forskningsrådets programmer, og at dette bør påvirke utformingen av 
programmene og behandlingen av søknadene. 
 
Tiltak: 

 Jobbe for å få med rettsvitenskapelig kompetanse i programkomiteer og 

styrer i NFR. 

 
Tidsfrist: Løpende hele perioden 
 
Ansvarlig: Dekanatet  
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Et handlekraftig universitet 
 

Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt 
slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene. 
 
Risikovurdering  
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetet 
ikke har tilstrekkelig internt handlingsrom for å utføre sine aktiviteter på en 
tilfredsstillende måte.  
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 1: IHR og arbeidsmiljø  

 
Fakultetet vil arbeide med å gjennomføre UiOs IHR-tiltak.  
 
Tiltak: 

 Lokal oppfølging av IHR-vedtaket fra Universitetsstyret 17. juni 2013 

 Halvdagsmøte mellom dekan og forskningsdekan og nyansatte 

Tidsfrist: 2014 
 
Ansvarlig: Fakultetsdirektør og dekan.  
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Det gode universitetet 
 
Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter 
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og 
læringsmiljø 
  
Risikovurdering  
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at lærings- 
og arbeidsmiljøet på fakultetet ikke blir prioritert høyt nok. 
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Strategi 1: Videreføring av hovedprioriteringer fra prosjekt studiekvalitet – 

læringsmiljø  

Blant målene er best mulig utnyttelse av fakultetets lærerressurser, 
forutsigbarhet i undervisning for lærere og studenter ved å utarbeide ukeplaner 
for hvert studieår, og oppfølging av vedtatte kriterier for omberamming. 
Fakultetet arbeider videre med tiltak som skal sikre et godt læringsmiljø. 
Interne lærerkrefter skal benyttes tidlig i studiet, til smågruppe- og 
forskningsnær undervisning. I tillegg er det viktig å øke andelen interne 
undervisningstimer i obligatoriske fag på 3. og 4. studieår.  
 
Tiltak: 

 Videreføre og sette i drift tiltak fra høsten 2013 knyttet til: 

o Overføring av lærerressurser fra valgemner til obligatorisk 

undervisning.  

o Universitetslektorer 
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Resultatindikatorer med ambisjoner 

Resultatindikatorer med 
ambisjoner 

 

Resultater Ambisjoner 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Nye studiepoeng per 
heltidsekvivalent 

39,5 41,1 39,2 46,3 44,7 43,5 44,5 45,0 

 
Gj.snittlig gj.føringstid ph.d. 

4,6 3,5 3,6 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 

 
Studentmob. - Andel utvekslingsstud. 

5,00 
% 

5,50 
% 

5,50 
% 

5,00 
% 

5,94% 6,00% 6,00% 6,00% 

 
Publikasjonspoeng per vit. årsverk 

1,96 2,12 1,63 1,88 1,62 1,70 1,72 1,72 

 
EU-tildeling - volum 

661 2210 14 10 
466 

950 10 
000 

10 
000 

5000 

 
NFR-tildeling - volum 

26 
614 

22 
178 

20 
480 

23 
256 

21 
000 

25 
000 

30 
000 

30 
000 

 
Link til resultater og definisjoner: https://styringskart.uio.no 

 
 
Grunnlagsdata for resultatindikatorene 

Grunnlagsdata for 
resultatindikatorene 

Resultater Ambisjoner 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall publikasjonspoeng 
321 312 235 272,3 256,2 266,90 280,36 290,68 

Antall vit. årsverk inkl. 
stipendiater   

164,3 147,4 143,4 143,7 158,15 157 163 169 

Antall utvekslingsstudenter 
211 242 253 218 253 248 250 252 

Antall nye studiepoeng  
2 614 2 801 2 788 2 994 2 742 2 657 2 740 2 793 

Antall heltidsekvivalenter 
(høsttall) 

4 033 4 187,5 4 332 3 681,1 3 680,5 3 610,8 3 640,8 3 670,8 

 
For grunnlagsdata for oppnådde resultater 2008-2012 og ytterligere presisering av 
definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Styringskartet: 
https://styringskart.uio.no. 
 

https://styringskart.uio.no/
https://styringskart.uio.no/
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UiO Strategi 
2020 

UiO årsplan 2014-2016 
UiO tiltak og milepæler som har relevans for 
JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 2014-
2016 

Et grensesprengende 
universitet 
 Mål 1: 
Universitetet skal 
fremme 
grensesprengende 
forskning, utdanning og 
formidling og være 
etterspurt internasjonal 
samarbeidspartner. 
 
Strategier (fra 
Strategi2020): 
1. Styrken i den faglige 
bredden skal utnyttes 
enda bedre gjennom 
tverrfaglig forskning 
og utdanning. Det skal 
utvikles gode 
finansieringsmekanismer 
for tverrfaglige 
aktiviteter og 
tidsavgrensede satsinger. 
2. Det internasjonale 
engasjementet skal bli 
større, blant annet 
gjennom økt deltakelse i 
selektive, strategiske 
partnerskap og Det 
europeiske 
forskningsområdet. 
3. Alle 
utdanningsprogrammer 
skal gis en internasjonal 
profil og samarbeidet 
med 
utenlandske 
institusjoner skal økes 

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen 
Utvikling av programporteføljen skal skje i tråd 
med de faglige prioriteringene med vekt 
på kvalitet i forskningsbasert utdanning, relevans 
for samfunn og arbeidsliv og etterspørsel fra 
søkerne. Alle studieprogram skal inneholde 
internasjonale komponenter. 
Porteføljeutviklingen skal følge dimensjonene 
som er trukket opp i Strategi 2020 knyttet til 
livslang læring, internasjonal profil, tverrfaglighet, 
innovasjon og nasjonalt samarbeid og 
arbeidsdeling. 
Milepæler: 
01.04.2014  Fakultetene melder inn forslag til 
etablering av nye studieprogram i henhold til 
årshjulet for studieportefølje. Internasjonale og 
tverrfaglige komponenter skal særskilt vurderes, 
spesielt knyttet til strategiske 
forskningssatsninger.  
31.12.2014 Fakultetene har nådd sine mål for 
indikatoren mobilitet. 
31.12.2015 UiO skal ha økt sine samlede inntekter 
på etter- og videreutdanning med 
50% fra 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 1:  
Fakultetet skal sikre at den internasjonale 
dimensjonen i hvert fag blir tatt hensyn til i den 
obligatoriske undervisningen.  
Tiltak: 
 Evaluere den vedtatte ordningen med 

obligatoriske engelske 
valgemner/utenlandsopphold  

Tidsfrist: 2014-2015 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonssjef 
studieseksjon 
 Evaluere/kartlegge hvor langt vi har kommet 

med å innarbeide den internasjonale 
dimensjonen i emnene som inngår i 
mastergraden i rettsvitenskap. Videre foreslå 
og gjennomføre endringer og tiltak som sikrer 
at vi oppnår målene våre. 

Tidsfrist: 2014-2015 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonssjef 
studieseksjon 
 
Fakultetet skal benytte lærere med ikke-norsk faglig 
bakgrunn som en ressurs i undervisningen. 
Samtidig skal fakultetet fortsatt arbeide med å sikre 
og inngå utvekslingsavtaler med gode 
internasjonale universiteter. 
Tiltak: 
 Ved tilsetting av lærere med ikke-norsk faglig 

bakgrunn som ressurs skal det avklares 
hvordan de kan brukes som 
undervisningsressurs for å øke den 
internasjonale dimensjonen i obligatorisk 
undervisning.  

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Instituttleder, studieårsansvarlige lærere 
og seksjonsleder 
 Eksisterende utvekslingsavtaler gjennomgås for 

Tiltak 1:  
Internasjonalisering: 
 Gjennomføre referansegruppemøter 

med internasjonale studenter og 
norske studenter som tar engelske 
valgemner for å evaluere ordningen  
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014 

 Gjennomføre evaluering blant 
studenter som har vært på utveksling  
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014. 

 Definere og iverksette konkrete tiltak 
på bakgrunn av de ovennevnte 
evalueringene  
Ansvarlig: Studiedekan/seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014/2015 

 
 Avtaler: Utarbeide kriterier for 

vurdering av avtalenes kvalitet og 
relevans. 
Ansvarlig: Dekanat 
Frist: 2014 

 
 
 Fakultet er med på det EU-finansiert 

forprosjektet The European Joint 
Doctorate in Law and Development 
(EDOLAD) for utvikling av en felles 
doktorgrad med 5 andre 
universiteter. Forprosjektet sluttføres 
i første halvdel av 2014. 
Frist: 30.6.2014 
Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
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UiO Strategi 
2020 

UiO årsplan 2014-2016 
UiO tiltak og milepæler som har relevans for 
JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 2014-
2016 

for større relevans og 
høyere kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 2: Videreutvikling av faglige 
prioriteringer 
Det skal i 2013 iverksettes en prosess for 
videreutvikling av de vedtatte faglige 
prioriteringene. Gjennomgangen tar utgangspunkt 
i vurdering av status og erfaringer 
med gjennomføring av faglige prioriteringer ved 
fakultetene og museene, med vekt på: 
 Hvilke virkemidler har fakulteter og museer 

benyttet og hva er erfaringene med disse? 
 Hvilke hindringer for å gjennomføre faglige 

prioriteringer oppfattes som særlig 
krevende? 

 I hvilken grad har gjennomføring av faglige 
prioritering gitt bidrag til kvalitetsutvikling 
og faglig fornyelse? 

Gjennomgangen skal også vurdere hvordan 
faglige prioriteringer kan benyttes som 
instrument for å gjennomføre Strategi2020, 
herunder strategiene 1, 2, 7, 13, 18, 19 og 22. 
Rammeøkningene som er vedtatt i budsjettet for 
2014 skal prioriteres til nødvendige tiltak for 
gjennomføring av de reviderte faglige 
prioriteringene.  
Milepæl: 
30.06.2014 Alle fakulteter har foretatt en 
gjennomgang av sine faglige prioriteringer med 
sikte på videreutvikling. 

å sikre at de avtalene vi har er med gode 

internasjonale universiteter 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Internasjonaliseringsansvarlige faglig og 
administrativt 
 
 

Tiltak 2: Videreutvikling av faglige 
prioriteringer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 2: Videreutvikling av faglige 
prioriteringer  
Viser til gjennomgang av fakultetets 
faglige prioriteringer datert juni 2013.  
 
Fakultetet har en ambisiøs stillingsplan 
basert på de faglige prioriteringene og 
innspill fra instituttlederne.  
 Stillingsplanen oppdateres og 

justeres årlig. 
Frist: kontinuerlig gjennom hele 
perioden 
Ansvar: Administrasjonsseksjonen 
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UiO Strategi 
2020 

UiO årsplan 2014-2016 
UiO tiltak og milepæler som har relevans for 
JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 2014-
2016 

 
Tiltak 3: Strategier for publisering med høy 
kvalitet 
Ledere skal bringe publisering inn som tema i den 
løpende dialogen med medarbeidere.  
 
Mange miljøer har akseptabelt eller høyt volum av 
publikasjoner, og bør legge vekt på å heve 
kvaliteten i hver enkelt publikasjon, selv om dette 
kan føre til at antall publikasjoner og 
publikasjonspoeng går ned.  
 
Tiltaket skal bidra til at UiO når målsettingen om 
gjennomsnittlig 1,3 publiseringspoeng per 
vitenskapelig årsverk, samt at UiO øker andelen 
av publisering som får særlig høy internasjonal 
synlighet og gjennomslag.  
 
Milepæl: 
31.12.2014 Det skal foreligge en gjennomgang av 
eksisterende virkemidler for å følge opp 
strategiene for publisering med høy 
internasjonalisering og gjennomslag, samt forslag 
til nye virkemidler der det er nødvendig.  
 
Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt strategisk 
samarbeid 
Strategi2020 har strategisk samarbeid som et 
viktig innsatsområde for internasjonalisering. 
Slikt  samarbeid favner både utdanning, forskning 
og innovasjon, og kan inngås på forskjellig nivå 
ved institusjonen og med ulike formål 
Milepæler: 
Ingen relevante milepæler for JUS 

Tiltak 3: Strategier for publisering med høy 
kvalitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt strategisk 
samarbeid  
Se tiltak 1.  

Tiltak 3: Strategier for publisering med 
høy kvalitet  
 
Fakultetet har ambisjon om å øke antall 
publikasjonspoeng pr. vitenskapelig 
ansatt – fra dagens 1,7 til 2,1 i 2018. For å 
oppnå dette vil vi: 

 Etablere et Open Access tidsskrift 
som oppfyller kravene til en nivå 
2-kanal. 

 Gjennomgå alle nivå 1- og 2-
kanalene i samarbeid med 
publiseringsutvalget 

 Årlige møter med 
forskergruppelederne 

 Tema i medarbeidersamtaler 
 
Frist: 31.12.2014 
Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
 
 
 

 
 

Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt 
strategisk samarbeid  
 

Læringsuniversitetet 
Mål2: Universitetet i Oslo 
skal tilby 
forskningsbasert 

Tiltak 6: Læringsmiljø og oppfølging av 
studentene 
Fakultetene skal iverksette tiltak som møter de 
enkelte studieprogrammers 

Tiltak 6 og 7: Studiekvalitet 

Viser også til tiltak 16 om areal.  
 

Tiltak 6 og 7: Studiekvalitet 
 
PROSJEKT STUDIEKVALITET: 
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UiO Strategi 
2020 

UiO årsplan 2014-2016 
UiO tiltak og milepæler som har relevans for 
JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 2014-
2016 

utdanning på linje med 
de fremste 
internasjonale 
læresteder. 
 
Strategier: 
7. Universitetet i Oslo 
skal tilby utdanninger 
som tiltrekker seg 
studenter som har 
forutsetninger for, og 
som engasjeres av 
studier ved et 
fremragende 
forskningsuniversitet. 
Studentene skal tilbys 
forskningsbasert 
undervisning som 
danner og utdanner, også 
på tvers av etablerte 
faggrenser. 
8. UiO skal tilby landets 
beste læringsmiljø 
gjennom klarere 
forventninger, tettere 
oppfølging, bruk av 
varierte læringsformer, 
læringsfremmende 
evaluering og god 
pedagogisk kompetanse. 
10. Forskerutdanningen 
skal videreutvikles og 
være fremtidsrettet. Den 
skal være 
internasjonalt attraktiv, 
og stipendiatene skal 
være integrert i aktive 
forskningsmiljøer. 

utfordringer knyttet til rekruttering, læringsmiljø 
og oppfølging av studenter, inkludert 
internasjonale studenter. 
 
Fakultetene skal sikre høy kvalitet i utdanningene 
og legge til rette for at studentene følger normerte 
studieløp. Studentene skal møte tydelige 
forventninger gjennom program- og 
emnebeskrivelser og gjennom møte med 
vitenskapelige ansatte i læringsprosessen. 
Studentene skal bevisstgjøres tidlig og underveis i 
studieløpet om utdanningens arbeidslivsrelevans 
for å være godt rustet til overgangen til 
arbeidslivet. 
 
UiO skal rekruttere dyktige søkere, som er 
motivert for forskningsbaserte studier. 
Rekrutteringstiltak videreutvikles systematisk, 
basert på erfaring og kunnskap om målgruppene. 
Fakultetene skal iverksette tiltak for å styrke 
faglig og sosial integrering fra studiestart og 
videre inn i studiene. Internasjonale studenter 
skal inkluderes i studentmiljøet og sikres et godt 
faglig utbytte og gode opplevelser på UiO.  
 
Milepæler: 
15.08.2014 Det er gjennomført særskilte 
rekrutteringstiltak knyttet til skjev kjønnsbalanse 
i utvalgte studieprogrammer som ledd i UiOs 
samlede rekrutteringsarbeid.  
31.12.2014 Alle studieprogrammene er lagt til 
rette slik at studentene bevisstgjøres om sin 
faglige og profesjonelle kompetanse, og alle 
masterstudenter tilbys kurs om jobbsøking.  
31.12.2014 Fakultetene har vurdert studentenes 
gjennomføring på studieprogrammene og 
iverksatt tiltak for å følge opp studentene.  
 

Videreføring av hovedprioriteringer fra 
prosjekt studiekvalitet:  
Analyser av studentgrupper og enkeltemner skal 
følges opp videre med iverksettelse av tiltak for å 
oppnå bedre gjennomstrømming og lavere 
forholdstall student pr lærer, for derved å kunne 
tilby økt kvalitet. 
 
Tiltak: 
 Iverksette de tiltak som utredes og vedtas 

høsten 2013 
 
Blant målene er best mulig utnyttelse av fakultetets 
lærerressurser, forutsigbarhet i undervisning for 
lærere og studenter ved å utarbeide ukeplaner for 
hvert studieår, og oppfølging av vedtatte kriterier 
for omberamming. Fakultetet arbeider videre med 
tiltak som skal sikre et godt læringsmiljø. 
 
Interne lærerkrefter skal benyttes tidlig i studiet, til 
smågruppe- og forskningsnær undervisning. I 
tillegg er det viktig å øke andelen interne 
undervisningstimer i obligatoriske fag på 3. og 4. 
studieår. 
 
Tiltak: 
 Videreføre og sette i drift tiltak fra høsten 2013 

knyttet til:  
• Overføring av lærerressurser fra 

valgemner til obligatorisk 
undervisning.  

• Universitetslektorer 
 
Eksterne lærere er en ressurs i både undervisning 
og veiledning, og fakultetet skal sørge for at 
eksterne lærere, veiledere og sensorer integreres i 
fakultetet og fagmiljøene. 

Videre oppfølgning av 
studiekvalitetstiltak implementert 
innenfor masteroppgaveområdet. 
 
Ansvarlig: Seksjonssjef 
eksamensseksjonen  
Frist: 2014    
 

 Vedta og iverksette tiltak basert 
på funn i analysene av 
studentgrupper og enkeltemner 
Ansvarlig: 
Dekanat/studiedekan/seksjons-
sjef studieseksjonen og 
eksamensseksjonen 
Frist: 2014 -2015 

 
 Oppnå god utnyttelse av 

fakultetets lærerressurser og en 
forutsigbar 
undervisningsplanlegging 
gjennom arbeid med: 
a. Øke andel interne lærere for 
obligatoriske emner 
b. Videreutvikle rutiner og sørge 
for god koordinering av 
planleggingsprosessen  
Ansvarlig: 
Studiedekan/seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014 

 
 Læringsmiljø: Bruke 

tilbakemeldinger fra studentene 
for å definere og iverksette flere 
tiltak for å bedre læringsmiljøet. 
Ansvarlig: Studiedekan/ 
seksjonssjef studieseksjonen og 
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11. UiO skal tilby landets 
beste lærerutdanning og 
øke rekruttering av gode 
studenter 
innenfor realfag. 

Tiltak 7: Nyskapning i undervisning og læring 
Det skal være god sammenheng mellom 
læringsmål, undervisning/læringsformer og 
vurdering. Studentene skal være aktive deltakere i 
forskningsbasert utdanning og skal møte dyktige 
og engasjerte forskere i undervisningen på sine 
fagfelt. Et viktig grunnlag for høy kvalitet og 
relevans i utdanningene er varierte 
undervisnings- og vurderings- og læringsformer, 
inkludert digitalt støttede læringsformer. 
Internasjonalisering skal brukes aktivt som et 
virkemiddel for økt kvalitet i UiOs utdanninger. 
Utdanningsaktiviteten skal organiseres slik at den 
sikrer balanse mellom tid til utdanning og 
forskning. Professor II-ordningen og annen 
lærerutveksling med utenlandske universiteter 
skal utvides og gjøres mer systematisk for å gi 
studentene gode rollemodeller for mobilitet. 
Forskerutveksling skal som hovedregel også 
inkludere bidrag i undervisning.  
 
Milepæler: 
30.04.2014 Alle studieprogrammer har definert 
hvordan studentene kan aktiviseres i 
forskningsbasert utdanning.  
31.12.2014 Utarbeidet en digitalisert arbeidsflyt 
for eksamensprosessen  
31.12.2014 Valgt og pilotert standardiserte 
verktøy for digital eksamen  
31.12.2014 UiO har utviklet en infrastruktur for 
opptak, lagring og deling/gjenbruk/podcast av 
forelesninger og læringsressurser, og stimulert til 
bruken av denne i undervisningen  
31.12.2014 75% av alle skoleeksamener (der det 
er mulig) gjennomføres digitalt. 
 
 
 

 
Tiltak: 
 Videreføre og sette i drift tiltak fra høsten 2013 

knyttet til:  
• Felles arrangementer og seminarer 

for eksterne lærere og sensorer 
• Nyhetsbrev og lokale 

arrangementer  
 
Alle skriftlige eksamener skal gjennomføres digitalt 
med sikte på å være i full drift fra og med høsten 
2015.  
 
Tiltak: 

 Videreføre prosjekt digital eksamen med 
gradvis overføring til drift 

 
Fakultetet skal sørge for at kvalitet i sensur og 
veiledning av masteroppgaver forbedres. 
Eksempelvis innføres det fra høsten 2013 at 
veiledere ikke også skal være sensorer.  
 
Tiltak: 

 Videreføre og sette i drift tiltak fra 2013  
 Digitalisering av masteroppgave 
 Nye retningslinjer for bruk av 

karakterskalaen 
 
Fakultetet skal videre ta i bruk alternative 
vurderingsformer og eksamensinnhold.  
 
Tiltak: 

 Iverksette de alternativer som utredes 
høsten 2013 

 
Ansvarlig: Studiedekan og leder for studie- og 
eksamensseksjonen   

eksamensseksjonen 
Frist: 2014  

 
 Videreføre arbeidet med å sikre 

bedre oppfølgning av de eksterne 
lærerne, herunder: 

 
a. Gi tilstrekkelig informasjon  
b. Invitere til faglig seminar  

 
Ansvarlig: Studiedekan/ 
Seksjonssjef studieseksjonen 
Frist: 2014 
 

 Analyse av studentkull. 
Gjennomføre spørreundersøkelse 
blant studenter som ikke har 
gjennomført rettsstudiet i 
utvalgte kull . 
Ansvarlig:  
Frist: Første halvår 2014 

  
ANDRE TILTAK: 
 
Undervisningskvalitet: 
 
Kvalitetssystem: 

 Gjennomføre periodisk 
programevaluering av 
studieprogram på IKRS og LLM-
programmene  
Ansvarlig: 
Studiedekan/programleder 
Frist: 2014 

 Fortsette arbeidet med å 
kvalitetssikre og forbedre 
læringsutbyttebeskrivelser i tråd 
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med NKR  
Ansvar: Studiedekan 
Frist: 2014- 

 Forbedre rutiner i 
kvalitetssystemet for å møte 
eventuelle krav/anbefalinger i 
tilbakemeldingen fra NOKUT- 
evalueringen.  
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014- 
 

Studieinformasjon: 
 Implementere tiltak fra 

studieinformasjonsprosjektet 
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen, 
eksamensseksjonen og 
kommunikasjonsseksjonen 
Frist: 2014 

 
Digital eksamen  

 Innfasing av digital eksamen på 
valgemner og videre 
implementering av flere 
skoleeksamener til alle skriftlige 
skoleeksamener ved fakultetet 
gjennomføres digitalt i 2015.  
Ansvarlig: Seksjonsledere IT-
seksjonen og Eksamensseksjonen  
Frist: 2015  

 
Varierte vurderingsformer  

 Arbeidsgruppen for varierte 
vurderingsformer vil levere sin 
innstilling i løpet av våren 2014. 
Oppfølgning av anbefalte tiltak 
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Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-utdanningen 
Det skal gjennomføres tiltak som fremmer 
internasjonalisering, tverrfaglighet og samarbeid 
på tvers.  
Milepæler: 
30.06.2014 Det administrative støtteapparatet, 
med avklarte roller og ansvar skal være på plass 
31.12.2014 Den generiske kursporteføljen skal 
være på plass  
31.12.2014 Et fast kompetansetilbud for veiledere 
skal være på plass  
Ansvarlig: Fakultetene i samarbeid med FA og 
OPA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-utdanningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fra arbeidsgruppen for varierte 
eksamensformer.  
Ansvarlig: Studiedekan og 
seksjonsleder 
Eksamensseksjonen  
Implementering av tiltak høsten 
2014/våren 2015  

 

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-
utdanningen 
Fakultetet ønsker å øke antallet årlige 
disputaser ved at flere stipendiater 
gjennomfører doktorgradsutdanningen. 
Dette skal gjøres gjennom: 

 Sikre at stipendiatene begynner 
skrivearbeidet så fort som mulig 
etter oppstart gjennom endrede 
rutiner for midtveisevalueringen. 

 Identifisere faktorer som er viktig 
for gjennomføringen gjennom en 
analyse av årsaker til frafall 
underveis i stipendiatperioden. 

 
First: 31.12.2014 
Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
 
Kandidatundersøkelsen gjennomføres 
våren 2014 og for første gang inkluderer 
den også fakultetets stipendiater.  

 Vi vil utvikle videre tiltak for 
kvalitetsheving av programmet 
når resultatene fra 
undersøkelsen foreligger. 

 
Frist: 31.12.2014 
Ansvar: Administrasjonsseksjonen 

Et samfunnsengasjert Tiltak 10: Innovasjon: gjennomføre UiOs Tiltak 10: Innovasjon Tiltak 10: Innovasjon  
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universitet 
Mål 3: Universitetet i 
Oslo skal gjennom aktiv 
dialog og samarbeid 
bidra til at 
forskningsbasert 
kunnskap kommer til 
anvendelse for 
å løse det 21. århundrets 
store 
samfunnsutfordringer. 
 
Strategi:9 
13. Universitetet i Oslo 
skal dele kunnskapen og 
styrke dialogen med 
samfunnet. 
Forskningsbasert 
kunnskap skal komme til 
anvendelse gjennom et 
tettere samarbeid 
med institutter, 
offentlige og private 
virksomheter 
16. UiO skal styrke 
innsatsen for å bidra til 
innovasjon og 
kunnskapsoverføring. 
 
 

handlingsplan for innovasjon  
Innovasjon er en del av UiOs kjernevirksomhet, og 
skal integreres i utdanning, forskning og 
formidling. Handlingsplanen for innovasjon er 
basert på en bred forståelse av innovasjon og 
hvordan forskningsintensive universiteter bidrar 
til innovasjon.  
 
UiO medvirker til innovasjon direkte gjennom 
kommersialisering av forskningsresultater fra 
ansatte og studenter. Det mest betydelig bidraget 
til innovasjon skjer imidlertid indirekte gjennom 
utdanning av kandidater, nyskapende forskning 
og gjennom utveksling av kunnskap med 
næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. UiO 
har som hovedstadsuniversitet en prioritert 
samarbeidspartner i Oslo kommune.  
 
I den tre-årige handlingsplanen presenteres tiltak 
for å styrke UiOs bidrag til innovasjon 
innenfor fire innsatsområder: ledelse og 
personalpolitikk, utdanning, kunnskapsutveksling 
med eksterne aktører og synliggjøring av UiO som 
et innovativt universitet. Det forventes at 
fakultetene og tilsvarende enheter velger ut tiltak 
der de har komparative fortrinn. 
 
UiO skal være en aktiv deltaker i dialogen med 
samfunn, skole og arbeidsliv om utdanningenes 
innhold og relevans. UiO etablerer råd for 
samarbeid med arbeidslivet som skal være et 
tillegg til den kontakten som skjer på program- og 
fakultetsnivå.  
 
Milepæler: 
13.06.2014 Fakultetene skal tydeliggjøre hva et 
utvidet innovasjonsbegrep 
innebærer og hvordan det skal inkluderes i 

Se tiltak 6 og 7 om eksterne ressurser i 
undervisningen samt tiltak 13 og 14 om forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viser til notat om fakultetets 
innovasjonstiltak. 
 
Fakultetet gjorde i 2012 en grundig jobb 
ved å identifisere våre bidrag til 
innovasjon. I 2013 vil vi se om og hvordan 
bidrag til innovasjon kan være 
meritterende i bedømmelser, samt jobbe 
for å få sosial innovasjon og 
brukerperspektiv inn i prosjektsøknader. 
 
Frist: 31.12.2013 
Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
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forskning, studier og formidlingsaktivitet. 
Konkrete tiltak skal være igangsatt og det skal 
foreligge en plan for aktiviteter de kommende 
årene. 
31.12.2014 Fakultetene har oppdatert kriterier 
for bedømmelse av kvalifikasjoner ved tilsetting 
og kompetanseopprykk, slik at 
innovasjonsaktivitet i vid forstand defineres som 
meritterende.  

 

 

 

 

 
 

Et handlekraftig 
universitet 
Mål 4: Universitetet i 
Oslo skal forvalte sine 
samlede ressurser 
offensivt 
slik at de bidrar til å 
understøtte 
kjerneaktivitetene. 
 
Strategi: 
18. Ressursene skal 
fordeles på basis av 
kvalitet og relevans i 
aktiviteter og miljøer, og 
de 
faglige prioriteringene 
skal legges til grunn. 
Forskningsmiljøer og 
utdanningsmiljøer 
som utmerker seg med 
høy kvalitet skal ha gode 
betingelser. 
19. UiO skal sikre at 
grunnfinansiering og 
ekstern finansiering 
virker gjensidig 

Tiltak 13: Konkurransearenaer med særlig 
høy kvalitet 
Fakulteter og museer skal vise til dokumenterbar 
omprioritering av ressurser for realisering av 
faglige prioriteringer. 
 
UiO er avhengig av at forskere og forskergrupper 
vinner prestisjefylte forskningsmidler 
som tildeles på grunnlag av høy faglig kvalitet 
(herunder SFF, FRIPRO, ERC). UiO skal 
utvikle støtteapparat og tilby 
kompetanseutvikling som legger til rette for at 
aktuelle kandidater lykkes på disse arenaene. 
 
Antall ERC-søknader skal økes. Det skal utvikles 
målrettede tiltak for utvikling av kandidater til 
ERC Starting Grants og ERC Consolidator Grants.  
 
Ansvar:  
Fakulteter og tilsvarende enheter: Frembringe 
gode søknader.  
Fakultetene: Utvikling av målrettede tiltak for 
yngre potensielle ERC Starting Grants mottakere.  
Fakultetene og Forskningsadministrativ avdeling: 
Støtteapparat. 
Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne midler 
UiO skal ha en betydelig økning av finansiering fra 

Tiltak 13: Konkurransearenaer med særlig høy 
kvalitet  
Fakultetet skal oppmuntre og bistå forskere og 
fagmiljøer til å søke prestisjefylte forskningsmidler 
som tildeles på grunnlag av faglig kvalitet. Tiltak: 

 Stimulere individuelle forskere til å søke 
midler. 

 Videreutvikle ordningen med sentralisert 
forskningsadministrasjon i større 
forskningsprosjekter. 

Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Instituttene og forskningsdekan. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne midler   

Tiltak 13: Konkurransearenaer med 
særlig høy kvalitet  
Fakultetet har som mål å øke antallet EU-
prosjekter. De første utlysningene på 
Horisont 2020 kommer i desember 2013 
med sannsynlig søknadsfrist i mars 2014. 
I den forbindelse vil vi: 
 Identifisere aktuelle søkere og følge 

dem opp frem mot søknadsfristen. 
 Bevisstgjøre aktuelle søkere om 

kriteriene for ERC-søknader. 
 
Frist: kontinuerlig gjennom hele perioden 
Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne 
midler 
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forsterkende, gjennom 
fokus på totalkostnadene 
og mer aktiv prioritering 
av områder 
for ekstern finansiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU-systemet og fra Forskningsrådet, men også fra 
private bidragsytere og samarbeidspartnere. UiO 
skal ha støtteapparat, tilby kompetanseutvikling 
og økonomiske insentiver som gjør det attraktivt 
for forskere å søke eksterne midler.  
 
Alle enheter skal gjennomgå og vurdere lokale 
tiltak for innhenting av eksterne midler fra 
relevante kilder, både EU og Forskningsrådet og 
private bidragsytere. Det skal særlig legges vekt 
på EUs Horizon 2020 og Forskningsrådets 
tematiske satsninger. Enhetsledere skal 
ansvarliggjøres for innnhenting av eksterne 
midler som bidrar til realisering av faglige 
prioriteringer og handlingsrom. Fakultetene skal 
spesielt legge til rette for at prosjektledere kan 
påta seg koordinatorprosjekter i Horizon2020 
uten unødig administrativt merarbeid.  
 
Milepæler: 
30.09.2014 Fakultetene rapporterer om sine tiltak 
og foreløpig effekt i plandialogen. 
31.12.2014 Alle enheter har utviklet tiltak og god 
praksis for innhenting av midler fra EU og 
Forskningsrådet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultetet vil videreføre arbeidet med UiOs tidligere 
hovedprioriteringer internasjonalisering og 
innovasjon innenfor forskningen. Fakultetet deltar 
allerede i flere av de tverrfakultære satsningene, 
inkludert UiO:Energi. Som skissert i fakultetets 
faglige prioriteringer vil fakultetet bygge på 
arbeidet i forskergruppene og de tverrfakultære 
satsningene for å utvikle flerfaglig forskning på 
tvers av instituttene og med andre fakulteter.  
Internasjonale nettverk, samarbeid med privat og 
offentlig sektor og tverrfaglighet vil bli viktig for å 
lykkes i Horisont 2020.     
 
Tiltak:  

 Regelmessige møter med 
forskergruppelederne. 

 Synliggjøre at fakultetets forskere arbeider 
med mye som faller inn under begrepet 
sosial innovasjon. 

 
Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Instituttene og forskningsdekan.  
 
Fakultetet vil skape forståelse for at rettslige 
aspekter er viktige i de fleste av Forskningsrådets 
programmer, og at dette bør påvirke utformingen 
av programmene og behandlingen av søknadene. 
 
Tiltak:  

 Jobbe for å få med rettsvitenskapelig 
kompetanse i programkomiteer og styrer i 
NFR. 

  
Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Dekanatet 
 
EUs åttende rammeprogram Horisont 2020 starter 

 Gi prosjektledere og 
instituttledere bedre grunnlag for 
økonomistyring av 
eksternfinansierte prosjekter. 

 Innføring av seks nye 
prosjektregnskapsrapporter for 
EFP. Innføres i 1. tertial, for øvrig 
gjennom hele året. 

Ansvarlig: Økonomiseksjonen 
 

 Muligheter for å søke ekstern 
finansiering skal tas opp som et 
tema i de årlige møtene med 
forskergruppelederne.  
Frist: kontinuerlig gjennom hele 
perioden 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
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20. Strategi: For å kunne 
gi ansatte og studenter 
gode rammebetingelser 
og nødvendig 
utstyr, skal alle enheter 
ha en god balanse 
mellom lønnskostnader 
og driftskostnader 
23. UiO skal 
videreutvikle en effektiv 
og profesjonell 
forvaltning og 
administrasjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 15: Internt handlingsrom – 
administrativ utvikling 
IHR som prosjekt avsluttes i 2013. Arbeidet med 
kontinuerlig forbedring av administrative 
områder for å skape økt handlingsrom for 
primæraktiviteten fortsetter. Konkrete aktiviteter 
som er igangsatt skal videreføres og 
implementeres. Arbeidsformen med tettere 
samhandling mellom nivåene skal videreutvikles. 
Særlig viktig er samhandlingen mellom nivåene 
om forbedringer.  
Milepæl: 
Under utarbeidelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opp i 2014.  
 
Tiltak:  

 Fakultetet skal indentifisere relevante 
utlysninger og sikre god administrativ 
støtte i søknads- og prosjektdriftfasen. 

 Identifisere og følge opp forskere som vil 
søke på de første utlysningene i Horisont 
2020 (ERC og annet). 

Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Instituttene og forskningsdekan. 

 

 

Tiltak 15: Arbeidsmiljø og IHR 
Fakultetet vil arbeide med å gjennomføre UiOs IHR-
tiltak.  
 
Tiltak:  

 Lokal oppfølging av IHR-vedtaket fra 
Universitetsstyret 17. juni 2013 

 Halvdagsmøte mellom dekan og 
forskningsdekan og nyansatte 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Fakultetsdirektør og dekan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 15 a: Arbeidsmiljø og IHR 
 

 Utnytte innkjøpssystemet bedre. 
Utføres kontinuerlig. 
Ansvarlig: økonomiseksjonen 

 
 Sikre god arbeidsflyt og 

arbeidsdeling innen 
økonomiforvaltningen ved bl.a. å 
oppdatere leveranseavtalene. 
Tilpasse bemanning til 
arbeidsmengde.  
Frist for gjennomføring er hhv. 
31. august og årsskiftet. 
Ansvarlig: økonomiseksjonen 

 
Billagslønn 
 Jurfak er pilot for SAP-billagslønn. 

Systemet skal implementeres for alle 
seksjoner og rutiner skal utarbeides.  
Ansvarlig: Seksjonsleder studie-
seksjonen 
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Frist: 2014, hele UiO skal etter planen 
fases inn i systemet i løpet av våren 
2014.   

 
Effektivisering og digitalisering av 
eksamensprosesser 
 Gjennomgang av administrative 

prosesser knyttet til tilrettelegging, 
klage, arkiv og obligatoriske 
innleveringer  
Ansvarlig: Seksjonsleder 
Eksamensseksjonen  
Frist: 2014  

 
Oppfølging av studieinformasjonstiltak 
 Se også tiltak 7. Tiltak knyttet til 

studieinformasjonsprosjektet er også 
tett knyttet opp mot IHR og 
administrativ utvikling.   
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen, eksamensseksjonen 
og kommunikasjonsseksjonen 
Frist: 2014 
 

Bedre internkommunikasjon.  
 Undersøke ønsker og behov hos 

ansatte og ledelse, foreslå og 
implementere forbedringer og 
måle effekt av tiltakene. 
Ansvarlig: Seksjonssjef 
Kommunikasjonsseksjonen 
Frist: 2014 

 
Oppfølging av UiOs vedtak for IHR-web 

 Gjennomføre tiltak som besluttes 
eller anbefales av UiO sentralt. 
Heve kvalitet på innhold med 
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spesielt fokus på arrangementer i 
2014, prioritere innhold, fjerne 
innhold som ikke er relevant og 
bruke statistikk og måleverkøy 
aktivt i forvaltningen av 
nettstedet. 
Ansvarlig: Kommunikasjonssjef 
for Kommunikasjonsseksjonen 
Frist: 2014 – ihht. 
gjennomføringsplan fra UiO. 

 
Utarbeide kanalveileder for 
kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet 

 Sikre forutsigbarhet for 
mottagere og effektivitet for 
avsender. Gi opplæring til ansatte 
Anvarlig: Seksjonssjef 
Kommunikasjonseksjonen 
Frist: Implementer 1. halvår 2014 

 
Fakultet skal følge opp universitetets 
vedtak om IHR, herunder IT, digital 
eksamen, web, bilagslønn, arkiv og SA5. 
Frist: kontinuerlig gjennom hele perioden 
Ansvarlig: Seksjonene med ansvar for de 
aktuelle fagområdene 
 
Likestillingsutvalget skal i 2014 
gjennomføre en undersøkelse blant 
fakultetets stipendiater, som en 
oppfølging av lignende undersøkelser i 
1997 og 2004. 
 
Utenlandske stipendiater skal inviteres til 
årlige møter med dekan og 
forskningsdekan.  
 
Frist: kontinuerlig gjennom hele perioden 
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Tiltak16: Infrastruktur – Areal og IT 
Planlagte rehabiliteringsprosjekter skal sikre 
bærekraftige, energieffektive og funksjonelle 
bygninger. 
Det arbeides med en samlet arealløsning for Det 
juridiske fakultet i sentrum. 
Milepæl: 
Ingen relevant milepæl for JUS 

Tiltak 16: Infrastruktur - Areal 
Fakultetet skal ha hensiktsmessige lokaler i Oslo 
sentrum, fortrinnsvis fordelt på et bygg i 
Tullinkvartalet og de nåværende bygningene i Karl 
Johans gate. Lokalene må tilfredsstille dagens krav 
til studie- og arbeidsmiljø, samt ha gode 
møteplasser og biblioteksløsninger. Ved 
samlokaliseringen skal det særlig tilstrebes et fysisk 
læringsmiljø som legger til rette for interaksjon 
mellom ansatte og studenter. 
 
Tiltak: 
 Få vedtak på plass i universitetsstyret om at 

UiO ønsker å innlede et samarbeide med Entra 
med målsetting om å samle alle de leide 
arealene til fakultetet. 

 Universitetsstyret må ta en beslutning på 
bibliotekets plassering. Styringsgruppen for 
KAG-prosjektet går inn for en samling av 
biblioteket. 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: 
 
Fakultetet må avklare hvilke enheter og funksjoner 
som skal være i de ulike byggene. Som ledd i dette 
skal fakultetet gå gjennom de administrative 
tjenestene for å se om disse kan organiseres mer 
effektivt med samlokaliseringen.  
 
Tiltak: 
 Gjennomgang og plassering av hovedfuksjoner 

innen de arealer som er blir stilt til vår 
disposisjon. 

 Få til en god prosess dvs. involvering og 
medvirkning. og få til en hensiktsmessig 
organisering 

Tidsfrist: 2014-2016 

Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
Tiltak 16: Infrastruktur - Areal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Få vedtak på plass i universitetsstyret 

om at UiO ønsker å innlede et 
samarbeide med Entra med 
målsetting om å samle alle de leide 
arealene til fakultetet. 

 Universitetsstyret må ta en 
beslutning på bibliotekets plassering. 
Styringsgruppen for KAG-prosjektet 
går inn for en samling av biblioteket. 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Styringsgruppe for KAG 
prosjektet 
 
 
 
 
 
 
 Gjennomgang og plassering av 

hovedfuksjoner innen de arealer som 
er blir stilt til vår disposisjon. 

 Få til en god prosess dvs. involvering 
og medvirkning. og få til en 
hensiktsmessig organisering 
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Ansvarlig: Hovedbrukergruppe 
 

 Sørge for at samlokalisering prioriteres 
gjennom hele perioden 

Tidsfrist: 2014-2016 
Ansvarlig: Dekanatet 

 
 Konkret innplasseringsstudie inkludert alle 

bygninger som fakultetet kommer til å 
disponere. 

Tidsfrist: 2016 
Ansvarlig: Dekan og hovedbrukergruppe 
 
 

Tidsfrist: 2014-2015 
Ansvarlig: Hovedbrukergruppen 
 
 Sørge for at samlokalisering 

prioriteres gjennom hele perioden 
Tidsfrist: 2014-2016 
Ansvarlig: Dekanatet 
 
 Konkret innplasseringsstudie 

inkludert alle bygninger som 
fakultetet kommer til å disponere. 

Tidsfrist: 2015 
Ansvarlig: Dekan og hovedbrukergruppe 
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Det gode universitetet 
Mål 5: Universitetet i 
Oslo skal legge til rette 
for at studenter 
og ansatte skal realisere 
sitt potensial i et godt 
arbeids- og 
læringsmiljø 
Strategi: 
25. Universitetet skal 
utvikle 
ledelsesfunksjonene med 
tydelige roller og 
ansvarsfordeling i 
alle deler av 
organisasjonen. Ansatte 
og studenter skal vite 
hvor beslutninger treffes 
og 
hvordan disse kan 
påvirkes gjennom 
medbestemmelse og 
universitetsdemokrati 
26. Universitetet i Oslos 
personalpolitikk skal 
ivareta alle grupper 
ansatte og tilby gode 
muligheter for 
profesjonell og faglig 
utvikling. 
27. Arbeids- og 
læringsmiljøet skal 
prioriteres høyere, 
herunder den fysiske 
infrastrukturen. 
28. Universitetet skal ha 
en aktiv 
rekrutteringspolitikk 

Tiltak 17: Målrettet kompetanseutvikling og 
oppfølging av ansatte, styrke 
ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre 
lederroller 
Behovet for kompetanseutvikling blant ansatte 
skal belyses gjennom 
medarbeidersamtaler, og det skal utvikles et 
tilbud tilpasset behov og tilgjengelige 
ressurser. 
Det skal utvikles et systematisk opplegg for 
kompetanseutvikling som støtter opp om 
strategiske satsinger og de behov virksomheten 
og medarbeiderne har. 
IHR-prosessen vil kunne medføre 
omstillingsbehov for ansatte, og behovet for tiltak 
skal utvikles og iverksettes. 
UiO skal i arbeidet med lederutviklingstiltak 
tydeliggjøre de forskjellige lederrollene. 
Lederne skal gis innføring i rammebetingelser og 
virkemidler for ledelse, samt opplæring i 
lederverktøy tilpasset en akademisk virksomhet. 
Det skal gjennomføres basis opplærings- og 
lederutviklingstiltak med fokus på å utvikle 
velfungerende lederteam på alle nivåer. 
Kompetanse om likestilling skal inkorporeres i 
lederutviklingsprogrammene.  
Intern kompetanseutvikling ved UiO skal gis et 
stort løft ved bedre samordning. Ressursene skal 
brukes på tvers av fag og enheter og enhetene skal 
i større grad kunne lære av hverandre.  
Gjennom IHR-prosessen skal ansvar og myndighet 
for de forskjellige lederrollene 
gjennomgås og avklares. 
Milepæler: (OPA i samarbeid med fakultetene har 
ansvar) 
05.01.2014 Det skal foreligge et opplæringstilbud 
for medlemmer av styrer og råd på alle nivåer i 
organisasjonen.  

Tiltak 17:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 17: 
Fakultetet har høsten 2013 valgt to nye 
prodekaner og tre instituttledere. 
 Kartlegge hvilket behov disse har for 

opplæring og tilby dem relevant 
opplæring. 

Frist 31.12.2014 
Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
 
 I 2014 ønsker vi å revitalisere 

faglunsjer for administrativt ansatte, 
der vi inviterer fagpersoner, 
eksempelvis vitenskapelig ansatte 
eller personer fra UiO sentralt, til å 
snakke om et aktuelt tema. 

Frist: 31.12.2014 
Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
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med internasjonalt fokus 
og en tydelig profil for 
likestilling mellom 
kvinner og menn. 

30.06.2014 Det skal foreligge et målrettet og 
systematisk kompetanseutviklingstilbud ved UiO, 
hvor også ansvarsfordelingen mellom fakultetene 
og tilsvarende enheter og de mer sentrale 
fagavdelinger er avklart.  
31.12.2014 Det skal foreligge et mer systematisk 
oppbygd lederutviklingstilbud for ledere ved 
fakulteter og institutter, hvor også 
Fakultetslederprogrammet konsolideres.  
31.12.2014 Det skal gis tilbud om lederutvikling 
til vitenskapelig og administrativt ansatte med 
faglig og administrativt ansvar for UiOs 
studieprogram.  
 
 
Tiltak 18: Medbestemmelse, medvirkning og 
involvering 
Ansattes muligheter til medvirkning skal styrkes 
gjennom god informasjon og 
kompetanseutvikling. Ansatte og studenter skal 
involveres i utforming av policy, blant 
annet gjennom bidrag til UiOs arbeid med å 
etablere seg som grønt universitet. God 
informasjon om UiO som organisasjon og 
beslutningsprosesser skal gjøres tilgjengelig for 
alle ansatte og studenter. 
 
Milepæler: 
30.06.2014 Standardiserte introduksjonsprogram 
for nyansatte skal tilbys alle nyansatte av alle 
fakulteter/museer og større enheter.  
30.06.2014 Brukervennlig nettinformasjon om 
organisasjon og beslutningsprosesser er 
tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen.  
31.12.2014 Organisasjonskunnskapen skal økes 
gjennom et forbedret kompetanseutviklingstilbud 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 18:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 18: 
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Tiltak 19: Hensiktsmessig midlertidighet og 
gode karriereveier 
UiO skal føre en aktiv politikk som sikrer god 
oppfølging av midlertidig ansatte. 
Midlertidige tilsettingskontrakter skal ikke brukes 
i større utstrekning enn strengt nødvendig. 
Kommunikasjonen om kriterier for ansettelser og 
karrieremuligheter innenfor og utenfor UiO skal 
være tydelig.  
Milepæler: (OPA i samarbeid med fakultetene) 
31.04.2014 UiO skal følge opp vedtatte prinsipper 
for bruk av midlertidighet, og justere disse hvis 
nødvendig i forhold til enhetenes utfordringer på 
området. (UiO ) 
31.12.2014 Karriereveier ved UiO skal være 
tydelig beskrevet, i forhold til oppgaver, 
roller og utviklingsmuligheter. 
31.12.2014 UiO har utredet hvordan en «tenure 
track»-stilling kan innplasseres i det 
norske systemet, og har begynt implementeringen 
av satsningen. 
 
 
Tiltak 20: Helse, miljø og sikkerhet 
Det skal etableres policy og leveranser som sikrer 
systematisk forebyggende HMS-arbeid 
lokalt. HMS skal være tema på alle møter i 
styrende organer ved UiO. 
Milepæler: 
30.06.2014 Alle enheter har gjennomført 
ledelsens gjennomgang av HMS-styringssystemet.  
30.04.2015 Alle fakulteter / museer / sentrale 
enheter har gjennomført nytt opplegg for arbeids- 
og klimaundersøkelse (ARK).  
Ansvar: OPA i samarbeid med enhetene.  
 
 
 

Tiltak 19:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiltak 20: 
 

Tiltak 19: 
 Fakultetet vil i 2014 sikre en god 

avvikling av Nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter ved SMR. 
Frist: 30.6.2014 
Ansvarlig: Fakultetsdirektør 

 
 Fakultetet vil i 2014 gå videre med 

prosessen med avvikling av NORDEM 
innen 31.12.15. 
Frist: 31.12.2014 
Ansvarlig: Fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 20: 
 
 Gjennomføre ledelsens gjennomgang 

av HMS-styringssystemet på 
fakultetet. 
Ansvar: Administrasjonsseksjonen 
Frist: 30.04.14. 

 Gjennomføre tiltakene i LAMUs 
handlingsplan med fokus på bla 
inneklima i DN og brannvern 

 Gjennomgang av beredskapsplanen 
og en beredskapsøvelse ved 
fakultetet 

Frist:  2014 
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Tiltak 21: Strategisk, offensiv og profesjonell 
rekruttering av ansatte 
UiO skal heve kvalitet i rekrutteringen gjennom 
profesjonalisering av rekrutteringsprosess og ved 
økt rekrutteringskompetanse i organisasjonen. 
Faglige prioriteringer og langsiktig 
bemanningsplanlegging skal gjøre rekrutteringen 
mer strategisk og forutsigbar samt bidra til å øke 
andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger. 
Internasjonale og kvinnelige kandidater skal 
identifiseres og motiveres til vitenskapelige 
toppstillinger. Vurderingen av søkerne skal følge 
tydelige kriterier og fremme faglig kvalitet og 
kompetanse tilpasset stillingen.  
Milepæler: 
Ingen konkrete for JUS 
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Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret 

 

Møtedato: 16.12.2013 

Møtenr: 4/2013 

Sak i møtet: 5 b – orienteringssak  

 

Dato: 5.12.2013 

 Saksnr..: 2013/4235 EIRIHAAK 

Valg midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret for 2014 

 

Vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling skal ha en fast representant med to rangerte 

vararepresentanter i fakultetsstyret. Midlertidig ansatte skal, iht. UiOs valgreglement § 2, ha 

funksjonstid på 1 år. Det må derfor årlig gjennomføres valg for denne ansattgruppen. 

Årets valg ble avsluttet 29. november, og resultatet ble klart 6. desember. Følgende er valgt med 

funksjonstid 01.01.14-31.12.14: 

 Fast representant: stipendiat Marte Rua, Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

 1. vararepresentant: postdoktor Thomas Ugelvik, Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

 2. vararepresentant: stipendiat Markus Jerkø, Institutt for privatrett 

 

 

Med hilsen 

 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 
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Dato: 24.10.2013 

 

Deres ref.:  
Vår ref.: 
2013/13232  

Vedrørende studentpleiemidlene på HUMR og LLM- programmene ved Det juridiske 

fakultet   

 

De fire LLM-programmene ved Det juridiske fakultet tildeles hvert år 70 000,- kr i fakultetets 

budsjett som skal brukes på «studentpleie».   

Tidligere brukte HUMR og LLM- programmene disse midlene til en  studietur til utlandeti løpet av 

studieforløpet, da studenttallet var lavere og midlene dekket hele reisen og hotelloppholdet for hele 

gruppen.   

I de senere år har studenttallet på HUMR og LLM-programmene økt, og midlene rekker ikke 

lenger til studietur utenlands. De fire programmene bruker nå midlene ganske ulikt. Noen 

programmer velger fortsatt å sette opp en studietur, men da gjerne innenlands /evt i kombinasjon 

med en mindre egenandel for studentene. Studieturene har ofte et omfattende faglig innhold med 

egne og eksterne foredragsholdere. Videre brukes midlene til faglige seminarer og ekstra 

forelesninger i emner som inngår i LLM-programmene. HUMR-programmet engasjerer for 

eksempel andreårsstudenter som seminarledere, og Public International Law (PIL) bruker en stor 

del av midlene på deltagelse i Telders Moot Court Competition i den Haag hvert år. Ved 

avslutningen av studiet brukes noe av midlene på en sosial sammenkomst i forbindelse med 

utdeling av vitnemål på LLM-programmene.  

Det er ønskelig å fastslå hvilke type tiltak disse midlene kan brukes på, slik at programleder fritt 

kan godkjenne bruk av midlene innenfor disse.   

Forslag til vedtak  

Hvert LLM-program ved Det juridiske fakultet tildeles 70 000,- kr årlig til studentpleie. Midlene 

skal brukes på tiltak som er til gode for studentene som har opptak til studieprogrammet. 

Programleder står fritt til å godkjenne bruk av disse midlene innenfor følgende type tiltak:    

- Studiereiser   
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- Mat/drikke i forbindelse med sosiale sammenkomster på studieprogrammet  

- Faglige seminarer  

- Ekstra undervisning i emner som inngår i studieprogrammet 

- Ekstra oppgaver/oppgaveretting i emner som inngår i studieprogrammet  

- Prosedyrekonkurranser  

 

 

 

Med hilsen 

Hans Petter Graver   

Dekan  

 

 

Saksbehandler:  

Kristin Steen Slåttå 

Tlf: 59861, k.s.slatta@jus.uio.no 
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DEKANVEDTAK OM VIDERE INNFASING AV DIGITAL EKSAMEN PÅ 

VALGEMNER I 2014 

 

Dato: 29.10.2013 

 Vår ref.: 2012/3072 

Saksbehandler Aleksander Lorentzen  

Vedtak 

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet fattet onsdag 23.10.2013 følgende vedtak om 

videre innfasing av digital eksamen ved fakultetet: 

«I løpet av 2014 innfases digital eksamen for juridiske valgemner som inngår i rettsstudiets 

valgfrie profiler etter skissert plan med sikte på å være i full drift fra og med høsten 2014.» 

Alle skriftlige skoleeksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres digitalt, med sikte på å 

være i full drift fra og med høsten 2015.» 

Plan for innfasing 

Innfasingsplanen tar utgangspunkt i emner som inngår i en profil ved masterstudiet i 

rettsvitenskap. V i ønsker også å innfase digital eksamen på BA-nivå av emnet der dette avlegges 

samtidig.  

I første omgang vil digital eksamen innfases på de emnene listet opp nedenfor til våren 2014. 

Deretter vil vi foreta en evaluering av fremdriften og implementeringen før vi fremlegger en 

innfasingsplan for høsten 2014. Det høye antallet emner stiller ytterligere krav til automatisering / 

digitalisering av prosesser, dette er noe som vi ønsker å arbeide nærmere med våren 2014 før 

ytterlig innfasing. 



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 2 

 

Emner for innfasing våren 2014 

MA BA Emne  
BA kand 

v13 
MA kand 

v13 
Totalt 

v13 

  JUROFF1410 Folkerett 72 
 

72 

  JUROFF1500 Strafferett 35 
 

35 

  JUR1285 Markedsrett 11 
 

11 

JUS5101   Criminology 
  

0 

JUS5120 JUR1120 Utlendingsrett 60 68 128 

JUS5220 JUR1220 Bygge- og entrepriserett 46 
 

46 

JUS5230 JUR1230 International Commercial Law 26 29 55 

JUS5260 JUR1260 English Law of Contract 13 15 28 

JUS5401  Maritime Law - Contracts  6 6 

JUS5402  Maritime Law: Liability and Insurance  9 9 

JUS5403   Sjørett: Kontrakter 
 

16 16 

JUS5404   Sjørett: Ansvar og forsikring 
 

19 19 

JUS5420   Forsikringsrett 
 

64 64 

JUS5430 JUR1430 Petroleumskontrakter 14 38 52 

JUS5440 JUR1440 EU Substantive Law 20 14 34 

JUS5450 JUR1450 Marine Insurance 9 16 25 

JUS5512 JUR1512 Arbeidsrett - den kollektive del 45 45 90 

JUS5530 JUR1530 Refugee and Asylum Law 36 24 60 

JUS5560 JUR1560 International Constitutional Law and Democracy 17 
 

17 

JUS5570   International Criminal Law 
 

45 45 

JUS5630 JUR1630 Privacy and Data Protection 16 28 44 

JUS5650   
Enforcement and Dispute Resolution in a Digital 
Context   

0 

JUS5670   Electronic Commerce Law 
  

0 

JUS5801   Selskapsrett 
 

85 85 

JUS5820 JUR1820 Design-, varemerke- og patentrett 8 37 45 

JUS5851   International Investment Law 
 

28 28 

JUS5860   Internasjonal gjeldsforfølgningsrett 
 

7 7 

JUS5910  JUR1910 Women's Law and Human Rights 31 22 22 

JUS5911   International Climate Change and Energy Law 
 

28 28 

JUS5950   Sosialrett 
 

21 21 

JUS5960 JUR1960 Trygderett 33 32 65 

JUS5970 JUR1970 Barnerett 64 84 148 

  RINF1100 Ytringsfrihet, medie- og nettregulering 32 
 

32 

     TOTALT 33 emner 588 780 1368 
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Til: Dekan    

Dato: 
15.11.2013    

 

Deres ref.:    
Vår ref.: 
2013/127    

Dekanvedtak – Opprettelse av nye valgemner høsten 2013   

 

Programrådet for Master i rettsvitenskap ønsket den 29. oktober 2013 å gå inn for opprettelse av 

følgende to valgemner på 5. studieår som del av masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske 

fakultet:  

 

 Comparative Public Law, opprettes med oppstart våren 2016  

 Lovgivningslære, opprettes med oppstart høsten 2014  

 

 

Det vedtas herved at valgemnene opprettes etter PMRs innstilling.  

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver  

Dekan  

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Til:    

Dato: 
22.11.2014    

 

Deres ref.:    
Vår ref.: 
2013/127    

Dekanvedtak – Utvikling av språkemner ved Det juridiske fakultet   

 

Fremtiden for språkemnene ved Det juridiske fakultet er blitt diskutert i Programrådet for Master i 

rettsvitenskap (PMR) ved flere anledninger.  Med bakgrunn i diskusjonssak i PMR den 29. oktober 

2013 var det ønskelig å gjennomføre et møte med de ansvarlige faglærerne for språkemnene og 

Dekan og Studiedekan.    

I møtet ble det konkludert med at språkemnene var et viktig undervisningstilbud for fakultetet og 

det er ønskelig å fortsette å tilby emnene med samme omfang og innhold som i dag. For fakultetet 

er språkundervisningen i språkemnene det sentrale, og det er ikke ønskelig å innføre læringskrav 

som går på juridiske tema. Allikevel er det ønskelig å legge opp til at ett språkemne kan inngå som 

valgemne på bachlor-nivå som del av 3. studieår.  

Utkast til læringskrav og litteraturliste, der språkkunnskaper og ferdigheter er det sentrale for 

emnene, fom. høsten 2014 oversendes PMR for behandling i løpet av våren 2014. Samtidig bør det 

fremmes forslag for PMR om emnene kan inngå som ett valgemne på bachelor-nivå.     

Vedlegg 

Referat fra møte med de ansvarlige faglærerne og dekanene den 14. november 2013.    

 

Med hilsen 

Hans Petter Graver   

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Dato: 05.12.2013 

 Saksnr..: 2013/14942 JORNING 

Dekanvedtak - endring i åpningstiden for infosenteret fra 1.1.2014 

 

Dekanen har 27.11.2013 fattet vedtak om at Infosenterets åpningstid er fra kl 10 til 15 med 

ikrafttredelse fra 1.1.2014.  

Det vil holdes lenger åpent i pressperioder. Nærmere informasjon om dette legges ut på fakultetets 

nettsider.    

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver 

dekan 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Julie Orning 

+4722859806, julie.orning@jus.uio.no 
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