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Sakskart til møte 1/2014 in fakultetsstyret
Mandag 24. februar kl 1145-1730, Lødrups kjeller, Domus Media

Tidsskjema

kl 1145: kaffe/te, wienerbrød og frukt

kl 1200: omvisning i Domus Media vest ved seniorarkitekt Synnøve Haugen

kl 1300: omvisning i Aulaen ved seniorrådgiver Ulla Uberg

kl 1330: lunsj

kl 1415: fotografering av fakultetsstyret

kl 1430: styremøte

kl 1730: møteslutt

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. desember 2013
Arkivsaksnr. 2013/6

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 16. desember 2013

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 16. desember 2013 godkjennes.

 

Sak 2 regnskap 31. desember 2013
Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedlegg (pdf):

1. Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart»)

2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart»)

3. Ledelsesvurdering 31.08.2013

4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

 

 

Orienteringssaker

Sak 3 Skriftlige orienteringssaker

a) Digital eksamen. Arkivsaksnr. 2012/3072. Vedlegg (pdf)

b) Studiebarometeret. Vedlegg (pdf)

sak 4 Muntlige orienteringssaker

a) Arealer for Det juridiske fakultet.
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b) Horisont 2020.

c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

d) Studiekvalitetsprosjektet. Vedlegg (pdf)

e) Internt handlingsrom. Vedlegg (pdf)

 

Sak 5 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12.12.2013 at:

a) Heidi Mork Lomell tilstås opprykk til professor innen fagområdet kriminologi
med virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr. 2013/13949.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23.1.2014 at:

a) Tilbud om stilling som stipendiat SKO 1017 blir gitt til Katrine Kjærheim
Fredwall, Anna Andersson og  Anders Narvestad. Dekanen gis fullmakt til å
avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 %
undervisningsplikt. Arkivsaksnr. 2013/4435.

b) May-Len Skilbrei gis opprykk til professor innen fagområde kriminologi med
virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr.  2013/13950.

 

Sak 6 Fullmaktssaker

a) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om uttelling i timeregnskapet for oppnevning av
sensor 2 for masteroppgaver. Arkivsaksnr. 2013/127. Vedlegg (pdf).

b) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om tilsynssensor for Master i rettsvitenskap
2014-2018 og fastsettelse av nytt honorar. Arkivsaksnr. 2013/15591. Vedlegg
(pdf).

c) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om godskrivning for arbeid knyttet til
opptakskomite for HUMR- og LLM-programmene ved Det juridiske fakultet.
Arkivsaksnr. 2013/127. Vedlegg (pdf).

d) Dekanen fattet 08.01.14 vedtak om Oppnevning av representanter til
Programrådet for forvaltningsinformatiske studier. Arkivsaknr. 2013/13760.
Vedlegg (pdf).

e) Dekanen fattet 09.01.14 vedtak om økt uttelling for sensorveiledninger ved Det
juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2014/368. Vedlegg (pdf).

f) Dekanen fattet 13.01.14 vedtak om Uttelling i timeregnskapet for nestleder ved
SMR. Arkivsaksnr. 2014/625. Vedlegg (pdf).

g) Dekanen fattet 17.01.14 vedtak om oppnevning av stedfortreder. Akrivsaksnr.
2012/1726. Vedlegg (pdf).

 

Sak 7 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

 

Det juridiske fakultet, 17.2.2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef
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Protokoll fra møte 5/2013 i fakultetsstyret
Mandag 16. desember kl 1200-1345, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes av fakultetsstyret 24.04.14.

Til stede: Kåre Lilleholt, Alf Petter Høgberg, Marit Halvorsen, Joanna Nicholson,
Kristin Steen Slåttå, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kaja Reneflot Moe, Anders Nitteberg
Lie og Ørjan Skår.

Forfall: Hans Petter Graver, Ole-Andreas Rognstad og Troels Bjerre Leming.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver
(sak 1-3), Lars Botten (sak 1-2), Trond Skjeie (sak 1-2) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

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

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 31. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

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

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. Budsjettforslaget fra SMR godkjennes, men fakultetsstyret
ber SMR komme tilbake med et langtidsbudsjett i balanse til møtet 8. april 2014.

(Enstemmig vedtatt)

 

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

Vedtak:

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. Fakultetsstyret ber om få en rapport fra LiMU en gang i året.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Møtetider for fakultetsstyret i 2014
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetider for 2014:

mandag 24. februar, kl 1200-1800
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tirsdag 8. april, kl 1200-1500

tirsdag 17. juni, kl 1200-1500

mandag 20. oktober, kl 1200-1500

mandag 15. desember kl 1200-1500

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

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

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

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

a) Endringer i dekanatet. Kåre Lilleholt orienterte om at han er blitt fritatt fra vervet
som studiedekan med virkning fra 01.01.14, og at Trygve Bergsåker er valgt som
ny studiedekan fra samme tidspunkt.

b) Arealer. Benedicte Rustad orienterte om prosessen med Entra, og studie av
innplassering og utnyttelse av nye og eksisterende bygg.

c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Kåre Lilleholt orienterte om
status i prosessen med utskillelse av NI.

 

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.

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

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

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

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

 

Sak 9 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 17. desember 2013

Kåre Lilleholt, dekanens stedfortreder

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
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Regnskap 31. desember 2013 
Årsregnskapet for 2013 legges med dette frem for styret ved Det juridiske fakultet. Saken består av UiOs 
økonomirapporter («styringskart») for Basisregnskapet og Eksternt finansiert virksomhet (EFP), 
ledelsesvurderingen utarbeidet for universitetsledelsen og oppsummerende styrepresentasjon. 
 
Styret behandlet regnskapsrapport for 1. tertial 2013 i sitt møte 17. juni 2013 og regnskapet for 2. tertial på 
møtet 16. desember.  
 
Regnskapet er avlagt i henhold til de regnskapsprinsippene som gjelder ved UiO, og innenfor de frister som 
er satt av den sentrale regnskapsavdelingen.  
 
 
Regnskap for Basisvirksomheten 
Hovedpunktene i basisregnskapet: 
 
Tabell 1, basisregnskap, Det juridiske fakultet samlet 

Tall i millioner kroner Regnskap 31.12 Regnskap 31.08 Styregodkjent 
Årsbudsjett 

Overskudd fra 2012 15,0 15,0 12,4 

Inntekter 269,8 165,7 260,2 

Personalkostnader 203,7 125,2 199,9 

Driftskostnader 56,7 34,4 59,5 

Akkumulert overskudd  24,4 21,0 13,2 

Resultat 2013 isolert 9,4 6,0 0,8 

 
Kommentarer til basisregnskapet: 
 
Avviket på inntektssiden skyldes i hovedsak:  

• Det er inntektsført 5,3 millioner kroner til avskrivning. I tråd med retningslinjene er dette ikke 
budsjettert, og fremkommer således som en merinntekt. Tilsvarende beløp er belastet på 
kostnadssiden.  

• Reduksjonen i de bevilgningsfinansierte inntektene skyldes i hovedsak redusert inntekt for å dekke 
internhusleien. Dette gir seg tilsvarende utslag i redusert internhusleie. 

• Nettoinntekt for betaling ved bruk av infrastruktur (overhead) fra prosjektene og egenandel til 
prosjektene fra instituttenes basisvirksomhet er 3,2 millioner høyere enn forutsatt.  

• Det er inntektsført 7,0 millioner til PluriCourts (Senter for fremragende forskning under IOR), noe 
som var ukjent på budsjetteringstidspunktet. 

• Privatistinntektene er 1,5 millioner høyere enn forventet. 
 
Avviket på personalkostnader skyldes i hovedsak:  

• Kostnadene for eksamensavviklingen høsten 2013 er estimert til 2 millioner kroner høyere enn 
avsetningen fra 2012. Dette er belastet eksamensseksjonen ved årsskiftet. 
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• Feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsavsetning er 2,8 millioner høyere enn opprinnelig 
budsjett. 

• Enkelt mindre områder her blitt dyrere enn forventet, f.eks. bedømmelser til vitenskapelige stillinger 
og juriteket. 

• Mot dette går høyere NAV-refusjoner og høyere frikjøp til prosjektene enn forventet. 
 
Underforbruket på driftskostnader skyldes i hovedsak:  

• Jevnt over nøktern holdning til kostnadspådrag. 
• Mot dette går avskrivninger og lokalkostnader. Dette er avvik av teknisk karakter, og er også 

beskrevet som inntektsavvik ovenfor. 
 
Som omtalt i tidligere økonomirapporter, ble prosjektet Nasjonal Institusjon (NI) avsluttet mot basis med et 
underskudd på 2,05 millioner kroner. Summen av alle andre prosjektavslutninger er et akkumulert overskudd 
på 1,58 millioner kroner. Samlet har således prosjektavslutningene gitt et underskudd på 467.000 kroner. 
 
For at periodiseringen av egenandel skal bli mer i tråd med prosjektenes livsløp, besluttet UiO i 2013 å endre 
regnskapsprinsipp for føring av egenandeler til prosjektene. Da det i tidligere perioder var tilført for høy 
egenandel fra basis til prosjektene, medførte prosjektkonverteringen tilbakeføring av midler til 
basisregnskapet på noe over seks millioner kroner. Etter konverteringstidspunktet har egenandelene økt i 
takt med prosjektutviklingen og enkelte prosjekter er blitt avsluttet med underskudd. UiO har ingen metode 
for å beregne konverteringseffekten på basisregnskapet pr 31.12.2013, men det er nærliggende å tro at 
denne er fire til fem millioner kroner i forhold til det styregodkjente budsjettet fra desember 2012. Effekten 
inngår i faktorene overhead, egenandel, frikjøp og prosjektavslutning som er omtalt ovenfor. 
 
For de underliggende enhetene ser basisregnskapet slik ut: 
 
Tabell 2, basisregnskap, underliggende enheter 

Tall i 1.000 kroner Regnskap 31.12 Regnskap 31.08 Styregodkjent 
Årsbudsjett 

IKRS -175 550 111 
JussBuss (*) 459 426 668 
    
IFP 9.501 7.979 4.266 
    
NIFS 3.586 3.691 821 
    
IOR 273 788 35 
SFF (**) 0 -2.501 Ikke budsjettert 

    
SMR 4.058 3.282 2.085 
    
Fak.adm 6.784 6.862 5.238 

Sum det juridiske fakultet 24.486 21.077 13.224 
(*): JussBuss er i regnskapet en understedkode av IKRS, og står derfor oppført sammen med instituttet. I UiOs styringskart har de felles regnskap. 
(**): Senter for fremragende forskning (SFF) er i regnskapet en understedkode av IOR, og står derfor oppført sammen med instituttet. I UiOs styringskart 
    har de felles regnskap.  

 
 
Hovedpunktene i instituttenes økonomiske utvikling: 
 
IKRS: En liten prosjektportefølje som ikke bidrar økonomisk til basisvirksomheten er hovedårsaken til det 
negative resultatet. Det er bidraget fra EU-prosjektet «Crimmigration» som redder basisregnskapet til IKRS. 
NAV-saken som tidligere ble nevnt er nå løst og beløpet er delvis godskrevet instituttet.  
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IFP: God økonomistyring, målrettet pengebruk og god avkastning fra prosjektporteføljen har gitt instituttet et 
stort overskudd. Det er mottatt 650.000 kroner i 2013 for aktivitet i 2014. I tillegg har prosjektkonverteringen 
tilført basis midler, noe som vil bli redusert over tid. 
Økt aktivitet på basis sammen med en redusert prosjektportefølje er forventet å redusere overskuddet i 
2014. 
 
NIFS: Som følge av gode inntekter fra prosjektene og bevisst bruk av penger, har resultatet utviklet seg 
positivt gjennom 2013. Instituttøkonomien er således god. Færre prosjekter fra Naturressursgruppen vil 
redusere basisinntektene noe i 2014. På lengre sikt skal avtalen med Nordisk ministerråd reforhandles. 
 
IOR: Som følge av betydelige inntekter fra SFFen (overhead og frikjøp av administrativt personell) har 
instituttet (stedkode 120500) gått fra et betydelig underskudd til et lite overskudd i 2013. Denne utviklingen er 
forventet å fortsett i 2014, hvilket gir grunnlag for en god basisøkonomi på sikt. Basisinntektene fra IORs 
ordinære prosjektportefølje er fortsatt moderat. 
 
SFFens basisøkonomi (stedkode 120510) er etter retningslinjer fra UiO avregnet mot NFR-prosjektet. 
 
SMR: Til tross for underskuddet på Nasjonal institusjon (NI), medførte prosjektaktiviteten en betydelig større 
inntekt for basis enn budsjettert. Dette sammen med bevisst pengebruk førte til godt overskudd på basis. 
 
Fra 2014 og tre år fremover tilføres SMR årlig 1,5 millioner kroner i omstillingsmidler fra UiO. Kostnaden ved 
omstillingen blir først synlig når prosjektene NI og Nordem avsluttes. Det er derfor viktig at instituttet ikke 
legger opp til aktivitet som på sikt ikke er økonomisk bærekraftig. 
 
Det er tidligere varslet at prosjektet «Nasjonal institusjon 2013» vil avsluttes mot basis med et underskudd 
på 1,1 million. Så langt har imidlertid prosjektet utviklet seg økonomisk bedre enn forventet. 
 
Fakultetsadministrasjonen: Lavere overheadinntekt enn antatt, samt at avsetningen fra 2012 for 
eksamensvakter var for lav, påvirker regnskapet negativt. Mot dette går økte privatistinntekter og 
underforbruk på en rekke enkeltposter. Samlet er resultatet noe bedre enn budsjettert. 
 
Samlet vurdering av fakultetets basisøkonomi: Fakultetets basisøkonomi har utviklet seg bedre enn 
forutsatt, og anses som tilfredsstillende. Finansieringen fra Norges forskningsråd har kommet på plass, og 
resultatet for IOR og SFFen er dermed ordnet siden forrige økonomirapport. Slik vi vurderer det er 
utfordringene i basisøkonomien knyttet til IKRS. 
 
Regnskap for Eksternt finansiert virksomhet (EFP) 
Som tidligere bokføres prosjektinntektene i den perioden betalingen mottas, dvs etter kontantprinsippet. 
Dette avviker ofte fra progresjonen i prosjektene. Regnskapet sier derfor lite om overskuddet i 
prosjektporteføljen, men er mer et uttrykk for likviditetssituasjonen. 
 
 
Tabell 3, EFP regnskapet Det juridiske fakultet samlet 

Tall i millioner kroner Regnskap 31.12 Regnskap 31.08 Styregodkjent 
årsbudsjett 

Overskudd fra 2012 29,8 29,8 29,8 

Inntekter 130,4 94,4 178,4 

Personalkostnader 76,0 48,7 104,3 

Driftskostnader 58,5 35,6 69,2 

Akkumulert overskudd  25,6 39,9 34,7 
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Samlede prosjektinntekter er lavere enn budsjettert. Bekymringsfullt er dette i førte rekke for IKRS. 
Resultatet uttrykker god likviditet i prosjektene, og at oppdragsgiver ofte betaler forskuddsvis. UiOs 
bankinnskudd er imidlertid ikke rentebærende. 
 
Kommentarer til instituttenes prosjektporteføljer: 
 
IKRS: Instituttet har kun tre aktive prosjekter, og de genererer ikke nettobidrag til basis. Det er en 
stor og viktig utfordring å øke prosjektaktiviteten.  
 
IFP: Har en stor prosjektportefølje som bidrar godt med inntekt til basis. Prosjektet «143368 
Sustainable Companies» forventes avsluttet med underskudd. 
 
NIFS: Har en stor prosjektportefølje som bidrar godt med inntekt til basis. Som følge av manglende 
nye prosjekter, går prosjektaktiviteten ned fremover. Det virker som instituttet er meget aktive for å 
endre dette.  
 
IOR: Prosjektporteføljen bidrar greit til basisøkonomien. Imidlertid har instituttet tre prosjekter som 
vil bli avsluttet med underskudd («142819 Minoritetskvinner», «143425 Human rights» og «460681 
Fondsstøtte»). SFFen har NFR finansieringen og EU-prosjektet «MultiRights» som solide 
økonomiske bidragsytere. 
 
SMR: Instituttet har en meget stor prosjektportefølje som bidrar bra til basisøkonomien. Imidlertid 
ble NI 2012 avsluttet med et tap på 2,05 millioner i 1. tertial. I andre tertial ble prosjektene Nordem 
2011 og 2012 avsluttet med et positivt resultat på 1,1 millioner. Prosjekt «200825 Nasjonal 
institusjon 2013» er budsjettert med et underskudd på drøyt 1 million. Den økonomiske utviklingen 
i NI har imidlertid vært bedre enn forventet så langt. 
 
Fakultetsadministrasjonen: Har et bra bidrag fra sine prosjekter til basisøkonomien, men har to 
EU-prosjekt med valutarisiko. Da Eurokursen har steget siden forrige regnskapsavslutning, er 
valutarisikoen redusert. 
 
Samlet vurdering: Fakultets prosjektportefølje har samlet sett god økonomi, og bidrar godt inn i 
basisøkonomien. Totalt har fakultetet fem prosjekter som sannsynligvis vil avsluttes med 
underskudd. Potensielt underskudd på disse er estimert til 2,1 millioner kroner.  
 
 
Totalvurdering av fakultetets økonomi: 
Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som god, men med den nyansering som fremkommer i 
styrefremlegget.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet. 
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Vedlegg: 
1: Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart») 
2: Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart») 
3: Ledelsesvurdering 31.08.2013 
4: Oppsummerende presentasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: Lars Botten 
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 Rapportert av: 

Lars Botten 
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T3 2013 

 

Ledelsesvurdering 3. tertial 2013 

1. Innledning 

Siste tertial er preget av flere positive hendelser for fakultetet: 

Det er avholdt tre store internasjonale konferanser i regi av fagmiljøene for henholdsvis kriminologi, sjørett 

og selskapsrett – alle vellykkede arrangementer med stort faglig utbytte. I tillegg kan vi glede oss over at 

rettshistoriemiljøet har hatt seks forskningsbaserte bokutgivelser knyttet til Grunnlovs jubileet.  

Forprosjektet til EDOLAD, det verdensomspennende doktorgradsprogrammet, er gjennomført, og det søkes 

nå om EU-finansiering for en mer permanent drift.  

Det har en klart positiv effekt på arbeidsmiljøet, og enn opplevd forbedring for mange ansatte, når store 

fagmiljøer har flyttet tilbake til den nyoppussede vestfløyen i Domus Media. I tillegg er det et viktig bidrag 

til økt studiekvalitet at vi kan ta i bruk nye innleide undervisningslokaler i St. Olavs gate. 

Det er gjennomført åtte vellykkede digitale eksamener med totalt 1 465 kandidater. 

2. Vurdering  av status 

a. Studiekvalitet 

I 2013 var studiekvalitet hovedsatsing på fakultetet. Prosjektet var delt inn i to delprosjekter med omlag 50 

tiltak, bl.a. forbedret gjennomstrømning, redusere antall studenter på enkeltemner og kvalitetssikring av 

eksterne lærere i sensur og veiledning på masteroppgaven.   

I: Potensiell studiekapasitetsøkning: Det juridiske fakultet ønsker ikke å øke antall studieplasser på noen av 

studieprogrammene vi tilbyr1.  

II: Læringsmiljø og klagesaker: Det er innkommet 15 gule klagesaker gjennom Si fra-systemet, og en rød 

varslingssak.  

 

 Tematikk: Gule saker - klager på tekniske forhold og renhold, som f.eks. dårlig renhold i kantine og 

på lesesaler, for kalde lesesaler, låste lesesaler, ustødig internett. Klager på for mange oppmeldte 

til valgemne som medførte for lite plass på forelesninger og innleveringsdatoer for oppgaver. Rød 

sak: utilbørlig oppførsel av ansatt.  

                                                           
1
 Studieprogrammer fakultetet tilbyr med opptak gjennom Samordna opptak:  

Master i rettsvitenskap, høst og vår - opptaksramme 220 studieplasser høst, 210 vår  
Bachelor i kriminologi - opptaksramme 60 studieplasser  
Bachelor i demokrati og rettigheter - opptaksramme 25 studieplasser 
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Etter en offensiv markedsføring av Si fra-systemet ved oppstart nådde man ut til store deler av 

studentmassen ved fakultetet. De første ukene var det stor pågang av klagesaker som gikk på tekniske 

forhold, samt undervisningsrom. Etter samtale med ulike studenter virker systemet kjent og de vet i hvilke 

tilfeller de skal bruke det. Pågangen roet seg betraktelig etterhvert.  

 

Et kjent problem for alle mottakere av saker gjennom Si fra-systemet er imidlertid at det ikke er lett å skille 

mellom hvilke saker studieadministrasjonen skal behandle og hvilke saker Eiendomsavdelingen skal følge 

opp. Det vil si at det er uklart for studentene hvor skillet går mellom det fysiske / sosiale læringsmiljøet og 

tekniske mangler i rom og bygninger. Dette har medført at mottakere i Si fra-systemet i 

studieadministrasjonen får alle henvendelser og videresender de sakene som skal til Eiendomsavdelingen.   

III: Utdanningskvalitet: Våren 2013 hadde studiedekanen flere møter med kontaktpersonen fra FUP. 

Hovedformålet var bl.a. hvordan basisgruppene fungerte og Strømsø utarbeidet et notat til fakultetet som 

bl.a. bygde på intervjuer med noen av lærerne som var involvert i basisgruppeundervisning. 

Vi fikk også bistand fra Gunnar Handal til å holde et opplegg om kollegaveiledning, som førte til at  

studiedekanen hadde et godt samarbeid med enkelte lærere om dette I vår.   

I tillegg holdt Arne Skodvin et godt innlegg om hvordan gi god undervisning i form av forelesninger og 

seminarer på en samling for eksterne lærere som studiedekanen gjennomførte i høst. 

 

Det har vært meget nyttig å kunne trekke inn Strømsø i arbeidet med å forbedre basisgruppetilbudet. 

Fakultetet ser at det vil være en fordel med et enda tettere samarbeid og en overordnet plan for 

disponering av de tildelte ressursene for 2014 i arbeidet med ulike tiltak knyttet til studie- og 

undervisningskvalitet. 

Det er et behov og ønske fra fakultetet å kunne benytte ressursen i det videre arbeidet med å forbedre 

studiekvaliteten på de ulike studieprogrammene . Ressursen vil blant annet kunne benyttes i arbeidet med 

å forbedre rutiner og nytten av lærernes underveisevaluering av egen undervisning, og kunne benyttes til å 

holde kurs med undervisning og veiledning som tema rettet de ulike lærergruppene, i samarbeid med 

studiedekanen.  I tillegg vil ressursene fra FUP kunne bidra i et pågående prosjekt som har som formål å 

kartlegge og prøve ut nye vurderingsformer for studieprogrammet Master i rettsvitenskap.  

Fakultetet har ikke noe som erstatter bidrag fra FUP, men kan legge mer opp til at lærere deler gode 

undervisningserfaringer og kunnskap med hverandre.   

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Basis: Regnskapet er gjort opp med et akkumulert overskudd på 24,4 millioner kroner, hvorav 9,4 millioner 

er opptjent gjennom 2013. Dette er noe høyere enn forventet, og skriver seg fra høyere privatistinntekter, 

lavere driftskostnader og bedre inntekter fra prosjektporteføljen (nettoen av OH, egenandel og frikjøp) enn 

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

inntekter og kostnader. 

Fremover vil de økonomiske utfordringene til basisregnskapet i første rekke være knyttet til omstillingen på 

Senter for menneskerettigheter og lav prosjektaktivitet på Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  
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Eksternt finansierte prosjekter: Den samlede likviditeten i fakultetets prosjektportefølje er god, noe som 

viser seg i et «overskudd» på 25,7 millioner kroner. Dette er lavere enn ved forrige tertialavslutning, men 

gjenspeiler i hovedsak et bedre samsvar mellom innbetalingene fra oppdragsgiverne og fremdriften i 

prosjektene.  

Vi forventer at fakultetets prosjektportefølje vil gi god avkastning til basis i form av OH (minus 

egenandel) og frikjøp også i 2014. Noen risikoelementer skal man imidlertid være klar over: 

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

har de to prosjektene et budsjett på 3,7 millioner Euro. Siden forrige innbetaling fra EU har 

eurokursen utviklet seg gunstig for prosjektene, og risikoen er nå lavere enn tidligere. Det er 

fakultetsadministrasjonen som bærer valutarisikoen, og ikke instituttene hvor prosjektene er 

lokalisert. 

 Fem prosjekter vil sannsynligvis bli avsluttet med et samlet underskudd på om lag 1,9 millioner 

kroner. Dette er Nasjonal Institusjon 2013, Sustainable Companies, Minoritetskvinners 

diskrimineringsvern, Human rights and gender dimensions og Fondsstøtte. 

Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som tilfredsstillende. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Av vesentlige usikkerhetsfaktorer nevnes i stikkordsform: 

 Samlokalisering er fortsatt fakultetets største utfordring. I forlengelsen av dette er det 

knyttet vesentlige problemer til de innleide lokalene i Domus Nova, og tilgjengeligheten for 

bevegelseshemmede i de historiske sentrumsbyggene. 

 Det jobbes parallelt med innføringen av flere administrative systemer. Dette gjelder 

eksempelvis digital eksamen, overgang til nye e-post og kalendersystemer, prosjekt 

bilagslønn og verktøy for bedre intern kommunikasjon. For de involverte oppleves dette 

tidvis som meget krevende. 

 Studiekvalitetsprosjektet som ble gjennomført i 2013, går nå over i driftsfasen. 

Implementering av tiltakene er avhengig av nøkkelpersoner og er derfor sårbart, men de 

forventes å gi god effekt.. 

 På lengre sikt er det utfordringer knyttet til finansieringen av Senter for 

menneskerettigheter og Nordisk institutt for sjørett. 

 Fakultetet har tidligere opplevd problemer knyttet til rekruttering til vitenskapelige 

stillinger. Et skifte i arbeidsmarkedet for jurister gjør at det foreligger et ”mulighetsvindu” 

med tanke på å trekke til seg godt kvalifiserte kandidater, en mulighet som i utgangspunktet 

begrenses av stillingsplan og økonomiske rammer.  
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Oslo, 30. januar 2014 

 

 

 

 

Hans Petter Graver 

Dekan       Benedicte Rustad 

        Fakultetsdirektør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M\Årsoppgjøret 2013\Ledelsesvurdering T3 2013 Det juridiske fakultet 



Styrepresentasjon

Tall i millioner

Regnskap 

31.12.2013

Styregodkjent 

Årsbudsjett  

Overskudd fra 2012 15,0 12,4  

Inntekter 269,8 260,2  

Personalkostnader 203,7 199,9  

Driftskostnader 56,7 59,5  

Akkumulert overskudd 24,4 13,2  

Overskudd underliggende enheter

Regnskap 

31.12.2013

Styregodkjent 

Årsbudsjett
herav IKRS -0,175 0,111

herav Juss Buss 0,459 0,668

herav IFP 9,501 4,266

herav NIFS 3,586 0,821

herav IOR 0,273 0,035  

herav SFF 0,0 Ikke budsjettert

 

herav SMR 4,058 2,085  

 

herav Fak.adm 6,784 5,238  

24,486 13,224

M\Årsoppgjøret 2013\Oppsummerende styrepresentasjon

Basisregnskapet

Regnskap pr 31. desember 2013
 



Eksternt Finansierte Prosjekter

Regnskap

Overskudd fra 2012 29,8

Inntekter 130,4

Personalkostnader 76,0

Driftskostnader 58,5

Akkumulert overskudd 25,6

herav IKRS inkl JussBuss 2,0

herav IFP 3,4

herav NIFS 4,8

herav IOR 1,9

herav SMR 7,4

herav Fak.adm 6,1
 25,6

Greit bidrag til basis. Fire prosjekter som sannsynligvis avsluttes med underskudd.

Godt bidrag til basis. NI 2012 tapsført med 2,1 mill i T1. For NI 2013 og 2014 forventes et 

underskudd på 1,1 mill når det avsluttes i 2014.

Godt bidrag til basis. To EU-prosjekt med valutarisiko (det ene overført til IOR, men 

valutarisikoen forblir på fakuletet). På dagens Eurokurs (8,40) er risikoen uvesentlig.

Regnskap pr 31. desember 2013
Tall i millioner kroner

Kommentarer til prosjektporteføljen

Kun tre aktive prosjekter. Disse bidrar ikke økonomisk til basisvirksomhten.

Godt bidrag til basis. Ett prosjekt er antatt å gå med underskudd på 

avslutningstidspunktet.

Godt bidrag til basis. 

Merk: Resultatet i prosjektporteføljen uttrykker kontantstrømmen i prosjektene, og ikke 

det reelle overskuddet.



Perioden 1. januar til 31. desember 2013

Underveis i prosjektperioden Juridisk fakultet IKRS inkl JussBuss IFP NIFS IOR inkl SFF SMR Fak.adm

Betaling for bruk av infrastruktur, fra prosjekt til basis (OH) 30 094           238 3894 1046 2116 19291 3509 0 IKRS 239                 Bokført i T1

Instituttets egenandel fra basis til prosjekt -10 271         -949 604 879 -1294 -9384 -127 0 JussBuss -212               Bokført i T1

Netto OH - egenandel 19 823           -711 4498 1925 822 9907 3382 0 IFP 3 374              Bokført i T1

NIFS 1 453              Bokført i T2

Ved prosjektavslutning 0 IOR 413                 Bokført i T1

Avsluttede oppdragsprosjekter 3                     0 80 -77 0 0 0 0 SFF -314               Bokført i T1

Avsluttede bidragsprosjekter -467               -67 132 275 -462 -501 157 -1 SMR 1 127              Bokført i T1

Netto prosjektavslutning -464               -67 212 198 -462 -501 157 -1 Sum 6 080               

0

Direkte bidrag fra EFP til Basis i perioden 19 359           -778 4710 2123 360 9406 3539 -1

Underveis i prosjektperioden

Netto frikjøp                                                                                        
"Frikjøp" foretas når en person lønnet på basis midlertidig jobber for et prosjekt 5 906             732 1917 73 1183 1957 42 2

Samlet bidrag fra EFP til Basis 25 265           -46 6 627   2 196   1 543     11 363    3 581         

herav virkning av prosjektkonverteringen, se faktaboks til høyre 6 080                    27                   3 374   1 453   99           1 127      -              0

Bidrag til Basis, utenom engangseffekten ved prosjektkonverteringen 19 185           -73              3 253 743    1 444   10 236 3 581      1

      

Prosjektkonverteringes påvirkning på basisregnskapet:

Instituttets egenandel: Basis sitt bidrag til prosjektet for at det skal bli fullfinansiert

herav

Hvordan EFP påvirket Basisregnskapet 
Tall i hele 1.000

Begrepsforklaringer:
Overhead (OH): Prosjektenes betaling for bruk av infrastruktur på institutt og fakultet

Effekten av konverteringen påvirker overhead, egenandel og 

frikjøp. Samlet utgjør bilagene posteringer på D: 31 millioner og 

K: 37 millioner. Det er således kun linjen "Bidrag til basis" som er 

sammenlignbart med fremstillingen pr 31.12.2012.
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Møtenr: 1/2014 

Møtedato: 24.2.2014 

Sak i møtet: 3 a - orienteringssak 
 
Dato: 17.2.2014 

 Saksnr..: 2012/3072 

Status digital eksamen 

Ved Det juridiske fakultet har det høsten 2013 blitt gjennomført digital eksamen i 8 emner, med 

totalt 1464 kandidater som har levert besvarelser. Besvarelsene er fordelt slik: 

• JUS2111: 213 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS2211: 189 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS3111: 227 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS3211: 159 besvarelser, 4 kommisjoner 

• JUS4111: 217 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS4121: 57 besvarelser, 2 kommisjoner 

• JUS4122: 124 besvarelser, 4 kommisjoner 

• JUS4211: 278 besvarelser, 8 kommisjoner 

Totalt har vi hatt 84 sensorer i arbeid (42 kommisjoner med 2 sensorer i hver). 

5 av disse eksamensdagene ble gjennomført som planlagt, men for de 3 andre dagene hadde vi 

avvik som vil følges opp i samarbeid med USIT. 

Veien videre 

I etterkant av eksamensavviklingen høsten 2013 har prosjektgruppen i samarbeid med 

eksamensseksjonen, IT-seksjonen, LOS fagstøtte og USIT gått igjennom avvikene og erfaringene 

fra denne perioden. På bakgrunn av dette har vi kommet frem til en rekke tiltak for våren 2014 og 

høsten 2014. 

Noen av de aktuelle tiltakene er: 

- Tilgang til sensorportal for sensorer 

- Automatisk utplukk av kandidat- og sensorinformasjon fra FS 

- Forbedre innleveringsprosessen under eksamen 

- Automatisere kommisjonsfordeling i sensorportalen 

Prosjektgruppen vil også overføre ytterligere kompetanse om digital eksamen og prosessene rundt 

dette til både eksamensseksjonen og IT-seksjoner, slik at alle føler seg trygge på oppgavene sine. 
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Prosjektgruppen ser våren 2014 på muligheten for å innføre en digital løsning for fakultetets 

masteroppgaver. Dette er en prosess som utføres i tett samarbeid med eksamensseksjonen. 

Innfasing av digital eksamen på valgemner 

På bakgrunn av erfaringene fra høsten 2013 vil den planlagte innfasingen av valgemner forskyves 

ett semester, slik at full innfasing av valgfag (i profiler) vil skje fra høsten 2014. Våren 2014 vil vi 

gjennomføre digital eksamen i 4 utvalgte valgfag for å høste erfaringer før de øvrige innfases. 

Følgende valgfag er plukket ut: 

- JUS5970 

- JUR1970 

- JUS5410 

- JUS5411 

Disse valgfagene er plukket ut fordi de dekker både master og bachelor nivå, engelskspråklige 

emner og et tilstrekkelig stort volum (alle emnene har eksamen samme dag, med ca 300 

kandidater totalt). 

Antall eksamenskandidater 

Med dagens infrastruktur er det mulig å gjennomføre digital eksamen for maksimalt ca. 320 

kandidater per dag. Fra og med våren 2014 vil vi øke dette antallet til ca. 400 kandidater per dag. 

Dette skjer i hovedsak ved at vi omrokerer PC’er fra Læringssenteret og over til fakultetets nye 

lesesaler i St. Olavs gate 24. 

Eksamensdager vår 2014 

For våren 2014 øker vi fra 8 emner til 14 emner, og fra ca 1500 kandidater til ca 1800. 

Eksamensdagene er som følger: 

Vår 2014  

5. mai JUS4121 

7. mai JUS4122 

13. mai JUS3211 

15. mai JUS3111 

16. mai JUS2111 

21. mai JUS4211 

23. mai JUS4111 

27. mai JUS2211 

28. mai JUS5970, JUR1970, JUS5410, JUS5411 
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1. Om studiebarometeret 

Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. 
studieår. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om studentenes oppfatninger av kvalitet på 
sitt studieprogram. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2013 og det var i alt 17 600 
respondenter, som utgir en svarprosent på 32 %. Det er NOKUT som er ansvarlig for 
gjennomføringen av undersøkelsen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Resultatene er publisert på nettsiden www.studiebarometeret.no, der søkere og studenter enkelt 
kan søke etter informasjon om og kan sammenlikne resultater fra ulike studieprogram. NOKUT og 
KD beskriver portalen som et naturlig sted å søke informasjon om studiekvalitet i Norge. 
 
De enkelte lærestedene kan bruke resultatene i arbeid med studiekvalitet ved sine studieprogram.  
Rådataene fra undersøkelsen er sendt ut til institusjonene, og totalrapporter på studieprogramnivå 
skal også bli tilsendt fakultetene (ikke mottatt per 14.02.14). 
 
 
2. Kort om resultater nasjonalt – alle studieprogram  
 
Totalt sett sier de aller fleste studentene at de går på det studieprogrammet de ønsker å gå på og at 
deres forventninger til studiene i stor grad oppleves som innfridd. Høyest score oppnår spørsmålet 
om i hvilken grad studietilbudet er faglig utfordrende, der 86 % gir 4 eller 5 på skalaen (skala 1-5). 
 
Undersøkelsen indikerer også områder det studentene mener det finnes forbedringspotensial, 
blant annet er studentene totalt sett minst tilfreds med kvaliteten på tilbakemelding på eget arbeid 
og den individuelle oppfølgningen av studentene der henholdsvis 28 % og 42 % gir 1 eller 2 på 
skalaen. Studentene er også generelt noe mindre positive når det gjelder hvor engasjerende 
studietilbudet er, og kvaliteten på lærernes undervisning. 
 
Totalt sett viser undersøkelsen at de mest positive studentene går på studieprogram som 
barnehagelærer, historie eller nordisk. De mest negative studenter på studieprogram som ingeniør, 
grunnskolelærer, rettsvitenskap og statsvitenskap.  
 
 
 
 
 

http://www.studiebarometeret.no/
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3. Oppsummering av resultater – Master i rettsvitenskap  
 
3.1 Generelt om resultatene 
 
I denne oppsummeringen sammenliknes et utvalg av resultatet for studieprogrammet Master i 
rettsvitenskap i Oslo med tilsvarende studieprogram i Bergen (UiB) og Tromsø (UiT), i tillegg til 
totalgjennomsnitt for alle studieprogram (under punkt 3.3). 
 
Det er en svarprosent på 24 % (206 respondenter) blant studentene på Master i rettsvitenskap ved 
UiO. Av de oversendte rådataene ser det ut til at samtlige av respondentene går på 2. studieår, med 
unntak av 3 respondenter som er registrert på masteroppgave på 5. studieår.  For rettsvitenskap 
ved UiB og UiT er det 30 % svar, med henholdsvis 178 og 76 respondenter.   
 
Av de tre studiestedene, kommer studentene i Oslo generelt dårligst ut på samtlige spørsmål. 
Resultatene fra rettsvitenskap i Oslo ligger generelt lavere enn det totale gjennomsnittet av alle 
studieprogram. Rettsvitenskap i Bergen og Tromsø ligger generelt høyere enn gjennomsnittet av 
alle studieprogram. 
 
Under punkt 3.2. vises en grafisk fremstilling av resultatene fra hovedkategoriene hentet fra 
nettsiden for undersøkelsen. Under punkt 3.3 sammenliknes enkelte av resultatene opp mot 
totalsnittet for alle studieprogram og i tillegg omtales noen av de ulike spørsmålene under 
hovedkategoriene. Resultatene gjengis her som gjennomsnitt av de enkelte svarene, og viser 
dermed ikke fordelingen mellom svarkategoriene 1 til 5. 
 
 
3.2. Grafisk fremstilling av hovedkategoriene i undersøkelsen   
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Kilde: www.studiebarometeret.no 

 

3.3 Resultater fra de ulike spørsmålskategoriene 
 
På spørsmål om undervisning, gir studentene ved UiO rettsvitenskap en samlet score på 2,8 i snitt, 
mot 3,6 i Bergen og 3,5 i Tromsø. Gjennomsnitt for alle studieprogram er på 3,3. Oslo-studentene 
scorer spesielt lavt på kvalitet på tilbakemelding på eget arbeid (2,7) og den individuelle 
oppfølgningen av studentene (1,8). På de samme spørsmålene scorer UiB hhv. 3,5 og 3,2, og UiT 
3,5 og 2,9. 
 
Når det gjelder studie- og læringsmiljø gir Oslo-studentene et snitt på 3,5, mot 3,9 i Tromsø og 3,7 
i Bergen. Totalgjennomsnittet er på 3,8. Spesielt kommer lokaler dårlig ut med 2,9 i Oslo mot 4,2 i 
Tromsø.  Det sosiale og faglige miljøet scores også noe dårligere med 3,4 i snitt i Oslo, mot Bergen 
og Tromsø på 3,8. 
 
På spørsmål om studentenes medvirkning gir Oslo-studentene 2,8 i snitt, sammenliknet med 3,1 i 
Bergen og 3,4 i Tromsø. Totalgjennomsnittet er på 3,2 og er et av temaene som er trukket fram som 
noe studenter nasjonalt gir dårlig score. Studentene i Oslo gir 2,6 i score på deres mulighet til å 
påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og hvordan kritikk og synspunkter blir fulgt opp. 
På de samme spørsmålene svarer studentene i Bergen 2,9, mens det i Tromsø gis score på hhv. 3,3 
og 3,4 mot landsgjennomsnittet på ca. 3,0. 
 
På engasjement og sammenheng gir rettsvitenskapsstudentene i Oslo en score på 4,6 på at studiet 
er faglig utfordrende som er så å si likt som Bergen (4,7) og Tromsø (4,6), og noe over 
totalgjennomsnittet på 4,3. Studentene i Oslo gir en score på 4,1 på at studieprogrammet består av 
emner som henger godt sammen (UiB: 4,3, UiT: 4,4, total: 3,9). Når det gjelder om 
studieprogrammet oppleves som faglig engasjerende, scorer studentene i Oslo noe lavere på 3,7 
mot 4,1 i Bergen og Tromsø, og totalgjennomsnitt på 3,9. 
 
Studentene på rettsvitenskap i Oslo scorer høyt på studieprogrammets relevans for arbeidslivet, 
med et snitt på 4,6 (UiB: 4,6 og UiT: 4,7) mot et totalgjennomsnitt på 4,0. 
 
Når det gjelder studentenes vurdering av studieprogrammets struktur, gir Oslo studentene en 

http://www.studiebarometeret.no/
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score på 1,5 på spørsmål om omfanget av obligatoriske innleveringer er for stort (1=ikke enig og 5 
=helt enig), og 1,9 på spørsmål om omfanget av organiserte læringsaktiviteter er for stort. Dette er 
nærmest identisk med Tromsø, mens studentene i Bergen gir score på hhv. 2,7 og 2,3 og et 
totalgjennomsnitt på 2,6 og 2,5. Oslo-studentene oppgir at de bruker 31,3 timer per uke i 
semesteret på læringsaktiviteter og studieinnsats (UiB: 32,6 og UiT: 31,9, totalgjennomsnitt: 27). 
 
Når det gjelder eksamen gir studentene i Oslo et snitt på 3,3 for i hvilken grad eksamens- og 

innleveringsoppgaver handlet om sentrale deler av pensum, mot 4,2 i Bergen og 3,7 i Tromsø. 

Totalgjennomsnittet er på 4,0. 

Studentene ble også bedt om å vurdere eget læringsutbytte. Studentene i Oslo ga høyest score på 

«evne til å jobbe selvstendig» med en score på 4,4 (UiB: 4,5, UiT: 4,4), og lavest score på «egen 

erfaring med forsknings og utviklingsarbeid» med en score på 2,2, samt «Muntlig 

kommunikasjonsevne» med score på 2,6 (UiB: 3,2, UiT: 4,1). Av andre punkter der det var størst 

gap mellom de tre Universitetene var: «Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning» 

(UiO: 2,9, UiB: 3,6, UiT: 3,4), «Evne til kritisk refleksjon og tenkning» UiO: 3,9, UiB: 4,3, UiT: 

4,2), «Samarbeidsevne» (UiO: 3,1, UiB: 3,5, UiT: 3,8) og «Skriftlig kommunikasjonsevne» (UiO: 

4,0, UiB: 4,5, UiT: 4,2). 

Avslutningsvis, om studentenes helhetsvurdering fordeler resultatene seg som følger:  

«Mine forventninger til studieprogrammet er innfridd så langt»: UiO: 3,7, UiB: 4,3, UiT: 4,1, total: 

3,8. og «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på»: UiO: 3,9, UiB: 4,5, UiT:4,5 og 

total: 4,0. 

 
Denne oppsummeringen har ikke tatt for seg alle spørsmålene i undersøkelsen, men noen av 

hovedresultatene. I det videre arbeidet med resultatene fra denne undersøkelsen vil fakultetet gå 

nærmere inn på de enkelte spørsmål og utarbeide ytterligere rapporter og analyser etter behov. 

Resultatene fra den årlige gjennomføringen av studiebarometeret vil innlemmes i fakultetets 

systematiske arbeid med studiekvalitet. 

 

Saksbehandler: 

Elisabeth Ulleberg 

22 85 93 47, elisabeth.ulleberg@jus.uio.no 



 
Studiekvalitetsarbeid 2014 
Fakultetsstyret 24. februar 2014 



Om studiekvalitetsarbeidet 2014 
 

  

 
• Videreføring fra Prosjekt studiekvalitet 2013 
• Noen nye tiltak og ny organisering av arbeidet 
• Tiltakene beskrives i og følges opp gjennom fakultetets 

strategiske gjennomføringsplaner og i de involverte 
seksjonenes oppfølgingsplaner 
 

• Det er tre hovedprioriteringer i studiekvalitetsarbeidet i 2014 
1. Sikre god bruk av lærerressursene 
2. Arbeid med alternative eksamensformer 
3. Arbeid for å fremme undervisningskvalitet 

 
• Øvrige tiltak er også gjengitt her 

 
  



1. Sikre god bruk av lærerressursene  
 

  

 
Formål:  
Sikre studiekvalitet gjennom god bruk av lærerressursene og 
fordeling av interne og eksterne lærere på de ulike studieårene.  
 
Deloppgaver: 
• Fortsette arbeidet fra 2013 med mål om å få flere interne lærere til 

å undervise på obligatoriske fag 
• Implementere ny instruks for studieårsansvarlig og ansvarlig 

faglærer 
• Videreutvikle administrative rutiner for god planlegging 
 
Ansvarlig:  
Trygve Bergsåker, Julie Orning 
 
Tidsplan:  
2014 
 
 
  



2. Arbeid med alternative  
eksamensformer  
   

 
Formål:  
Utrede og vedta alternative eksamensformer for Master i 
rettsvitenskap, med mål om implementering høsten 2014. 
 
Ansvarlig:  
Trygve Bergsåker, Marius Fuglum (sekretær) + prosjektgruppe 
 
Tidsplan:  
Prosjektet fortsetter fra 2013. Beslutning i mai 2014 og 
implementering høsten 2014. 
 
 
 
  



3. Arbeid for å fremme undervisningskvalitet 
 

  

 
Formål:  
Utføre tiltak som kan bidra til å sikre bedre undervisningskvalitet, spesielt på 
gruppeundervisning. 
 
Deloppgaver: 
• Kvalitetssikring av kurs- og basisgruppeundervisning, herunder:  

• Standardiserte kursopplegg eller temaer for undervisning, arbeid med kvalitet på 
tilbakemeldinger på kursoppgaver 

• Tydeliggjøre formål med de ulike undervisningsformene (informasjon og forventningsavklaring 
mot studenter og lærere) 
 

• Arbeid for å kvalitetssikre informasjonsflyt og oppfølgning av eksterne lærere 
• Formalisere og igangsette faglærergrupper (pilot) 
• Styrke samarbeid med pedagogisk miljø på Blindern 
• Invitere til faglig seminar for interne og eksterne lærere 

 
Ansvarlig:  
Trygve Bergsåker (Julie Orning) 
 
Tidsplan:  
Hele 2014 
 
 
  



Andre studiekvalitetsstiltak - 1 
 
   

Tiltak knyttet til studie 
 
1. Definere og vedta ytterligere tiltak for å bedre studentenes 

opplevelse av læringsmiljøet (oppfølging av blant annet 
studiebarometeret, evt. frafallsundersøkelse etc.) 

2. Kartlegge og evt. vedta ulike tiltak for å øke gjennomstrømning og 
redusere antall enkeltemnestudenter som ikke fullfører 

3. Videreutvikle rutiner i fakultetets kvalitetssystem – basert på 
tilbakemelding fra NOKUT 

4. Arbeid med internasjonaliseringsfeltet og integrering av 
internasjonale studenter 

5. Implementere vedtatte tiltak knyttet til studieinformasjon 
6. Videreutvikle kurs og bedre tilrettelegging for digitale 

undervisningsformer 
 
 
 
 
 
  



Andre studiekvalitetstiltak - 2 
 
   

 
Tiltak knyttet til eksamen 
 
1. Fortsette implementering av tiltak for økt sensurkvalitet og 

kvalitetssikring av administrative prosesser knyttet til 
masteroppgaver 

2. Digital innlevering av masteroppgaver på Master i rettsvitenskap 
3. Digitalisering av alle skriftlige eksamener 
4. Effektivisering og digitalisering av administrative 

eksamensprosesser 
 



  

 
 

VEDLEGG: 
Organisering av arbeidet 

 
  



Arbeid med studiekvalitet  
 Studiekvalitetstiltakene er grundig beskrevet i fakultetets ulike 

gjennomføringsplaner med ulik detaljeringsgrad . 

DOKUMENT INNHOLD 
Fakultetets gjennomføringsplan 2014 På overordnet nivå: Tiltakene knyttet opp 

mot UiOs strategi 2014-2016, tidsfrister 
og ansvarlige 

Seksjonenes egne 
gjennomføringsplaner 

Bygger på fakultetets 
gjennomføringsplan: Flere detaljer 
knyttet til de enkelte oppgavene. Brukes 
av seksjonsleder til å følge opp arbeidet i 
egen seksjon. 

Oversikt over alle studiekvalitetstiltak (på 
1 side) 

Gir en kortfattet oversikt av alle tiltak i 
2014 med tidslinje og status. Egnet til 
statusrapportering. 

Mandater/prosjektbeskrivelser Nærmere beskrivelse av 
oppgaven/tiltaket som skal 
gjennomføres. Bidrar til å sikre kvalitet i 
arbeidet.  



Organisering –  
alle tiltak knyttet til studiekvalitet 

 Oppfølgning av tiltakene avhenger av status for fremdrift og kompleksitet for 

den enkelte oppgaven. 

1. Oppgaver som følges opp i linjen 

• Enklere oppgaver som med tydelig 
ansvarsfordeling, gjerne innen 
samme seksjon 

• Fremkommer i fakultetets årsplan 
og i seksjonenes egne 
gjennomføringsplaner  

• Tertial rapportering 

2. Oppgaver som følges opp som 
prosjekter 

• Oppgaver som er komplekse og 
tverrfaglige 

• Defineres egne 
fremdriftsansvarlige/prosjektledere 
og mandater 

• Gjennomføres i arbeidsgrupper 
• Følges opp av Elisabeth 
• Rapporteres underveis ved behov 

og utarbeides egne sluttrapporter 



 
 

  

Oversikt over alle studiekvalitetstiltak 2014 
 Alle tiltakene er samlet i en forenklet oversikt som vil gjøre det enklere for 

ledelsen ved fakultetet å følge opp de ulike oppgavene. Oversikten 

oppdateres forløpende (fremdrift og status). 

Involverte

S E K IT A FAG UiO

1 Utnyttelse av lærerressurser: 1.1. Oppfølgning av tiltak for å øke interne lærere på obl. fag

1.2.Impl. ny instruks for studieårsansvarlig og faglærere

1.3. Videreutvikle adm. rutiner for god planlegging

2 Varierte eksamensformer: Utrede og vedta ulike vurderingsformer for master i rettsvitenskap + implem.

3 Undervisningskvalitet: 3.1. Kvalitetssikring av faginnhold og gjennomføring av gruppeundervisning

3.2. Kvalitetssikre informasjonsflyt og oppf. av eksterne lærere

3.3. Definere mål og plan for igangsettelse av faglærergrupper (pilot)

3.4. Styrke samarbeid og plan for bruk av ressursene med ped.miljø (FUP)

3.5.Faglig seminar for interne og eksterne lærere

4 Læringsmiljø: Definere og iverksette flere tiltak for å bedre læringsmiljøet

5 Studentgjennomstrømning: 5.1. Frafallsundersøkelse

5.2.Tiltak for å redusere enkeltemnestudenter som ikke fullfører

6 Kvalitetssystem: 6.1. Gjennomføre periodisk programevaluering på IKRS og LLM-programmene

6.2. Videreføre arbeid med implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

6.3. Arbeid med evt. krav/anbefalinger i tilbakemeldingen fra NOKUT-evalueringen

7 Internasjonalisering: 7.1. Studentevaluering - internasjonal dimensjon i undervisning

7.2. Definere og iverkstette tiltak basert på studentevalueringen

7.3. Utarbeide/vedta kriterier for vurdering av kvalitet og relevans for avtaler 

8 Studieinformasjonstiltaket: Implementere vedtatte tiltak knyttet til studieinformasjon

9 Digitale undervisningsformer: Videreutvikle kurs og bedre tilrettelegging for digitale undervisningsformer

10 Masteroppgaver: 10.1. Økt sensurkvalitet

10.2. Kvalitetssikring og forenkling av administrative prosesser

11 Digital eksamen: 11.01. Digital innlevering av masteroppgaver (Master i rettsvitenskap)

11.02. Innfasning av digital eksamen på valgemner

11.03. Digitalisere alle skriftlige eksamener i løpet av våren 2015

12 Kvalitet eksamensprosesser: Effektivisering og digitalisering (herunder klagesensur, tilrettelegging)

Tiltak



Mandat 
 Det defineres tydelige mandater for alle oppgaver som bidrar til kvalitet i 

arbeidet, samt kan brukes i oppfølgningen av de enkelte oppgavene. 

Defineres av fremdriftsansvarlig/prosjektleder. 

1.  Roller (Hvem)   
• Definere deltakere i arbeidsgruppe/prosjekt, eksperter, referansepersoner, interessenter, 

rapporteringslinjer, evt. styringsgruppe    
 
2.  Formål og utbytte (Hvorfor)   
• Formål: Hva er formålet med dette arbeidet? Bygger på tidligere arbeid?   
  
3. Avgrensning og leveranse (Hva)   
• Hva omfatter / omfatter ikke dette arbeidet?   
• Leveranser: Er det behov for delleveranser? Hva er den endelige sluttleveransen (powerpoint-

presentasjon, notat, annet)?  
• Kritiske suksessfaktorer: Hva må til for at dette skal lykkes?  

   
4. Metode (Hvordan)   
• Hvilken metode må brukes?: Analyse, intervju, workshop-basert, involverende etc.  
• Hva kan brukes av konkrete verktøy: Finnes det  tidligere undersøkelser og rapporter? Sammenlikne 

eksternt? 
    

5. Fremdriftsplan (Når)   
• Tidspunkt for oppstart og sluttleveranse   
• Sette opp møteplan med eventuelle milepæler, delrapporteringer etc.    

 



IHR 
 
Ledersamling 22. januar 2014 
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 



Mål for UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) 

 
• Tydeligere roller 
• Økt brukerfokus 
• Styrket strategisk kraft 
• Styrket ledelse 
• Strategiområder må ses i sammenheng 
• Administrative områder må ses i sammenheng 
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Vi skal svare ut fakultetenes forventninger til LOS: 

• Felles oppfatning om mål, tiltak og virkemidler 
 

• Effektive og nyttige arbeids- og kommunikasjonsformer  
 

• Involvering før strategiske veivalg 
 

• Lyttende til enhetenes behov 



Vi skal svare ut fakultetenes forventninger til LOS: 

• Oppsøkende og i forkant 
 

• Ryddig linjestruktur – klar ansvars- og myndighetsfordeling 
 

• Kunnskap om fakultetenes virksomhet og utfordringer 
 

• Bidra til utvikling og kompetanseheving 
 

• Ha innsikt i strategi og utvikling nasjonalt og globalt 
 



Mye fungerer veldig godt! 



UiO: ledelsen og støtteenheter 



Ansvar og myndighet 
 

• Selvstendig ansvar og beslutningsmyndighet på felt hvor de er 
gitt delegerte fullmakter 

• Ansvar for å overholde gjeldende regulering, (eks: lov og interne 
reglementer).  

Linjeledere ved 
enhetene 

• Skal bistå UiO-ledelsen i arbeidet med overordnet strategi, 
kommunikasjon og policy. 

• Ingen instruksjonsmyndighet, med mindre delegert 
Lederstøtten 

• Operativ, tjenesteytende rolle overfor sine brukergrupper 
• Ingen instruksjonsmyndighet, med mindre delegert 
• I iverksettingen av vedtak kan det kreves at fastsatte rutiner, 

prosedyrer o.l følges. 

Støtteavdelingene 



Enhet for lederstøtte 

• Ansvar for  å bistå universitetsledelsen på felt av betydning i 
overordnet styring av UiO på tvers av områder 

• Virksomhets- og økonomistyring – direktør Knut Riksen (Marius Vannebo 
fungerer inntil han er på plass) 

• Kommunikasjon – kommunikasjonsdirektør Marina Tofting 
• Internasjonalisering – spesialrådgiver Svein Hullstein 
• Organisasjonsutvikling – OU-direktør Anita Sandberg 
• Systemeierskap – leder Johannes Falk Paulsen 
• Forskning og utdanning – skal utlyses 
• Strategiske prosesser – spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver 

Bjørnar Vold-Sarnes, seniorrådgiver Bente Hennie Strandh 
• Sekretariat 



Øvrige avdelinger 

• Avdeling for fagstøtte – direktør Monica Bakken 
• Avdeling for administrativ støtte – direktør Ellen Johanne 

Caesar 
• Avdeling for personalstøtte – direktør Irene Sandlie 
• USIT – direktør Lars oftedal 
• Eiendomsavdelingen – direktør Per Erik Syvertsen (John 

Skogen) 
• Intern administrasjon – fung. admin.sjef Bjørnar Vold-Sarnes 



Hvordan vil enhetene merke forskjell? 

• Nye avdelinger er støtteavdelinger 
– er til for primærvirksomheten 
– økt brukerorientering  
– økt involvering 
– mer standardisering på områder der det er relevant 

• Lederstøtte  
– opprettet for å bistå i strategiarbeidet 

• Oppgavefordeling etter nærhetsmodellen 



Nærhetsmodellen 

• Organiseringen av de administrative tjenester skal 
følge en desentral modell som innebærer økt ansvar 
og myndighet på lokalt nivå.  
 

• Ved stordriftsfordeler, eller der oppgavene krever 
særlig kompetanse, skal det velges sentraliserte 
og/eller standardiserte løsninger.  
 
 



Gjennomføring av nærhetsmodellen 

• Februar- juni:  
 
– Oppgaver og prosesser i støtteavdelingene gjennomgås 

 
– Det velges ut 2-7 hovedprosesser for hver avdeling 

 
– 31.6. skal det foreligge forslag til prioriteringer  

 
– Arbeidet koordineres av Anita Sandberg 



Prinsipper for arbeidet med nærhetsmodellen 

• Gjøre mer av det vi allerede gjør bra 
 

• Samhandle på tvers av fag, nivåer og enheter 
 

• Avstemme forventninger mellom nivåene om hvor oppgaven 
best løses og til hvilken kvalitet 
 

• Åpenhet i prosesser og prioriteringer 
 
 



Utviklingsaktiviteter 2014 

• Prosess for sentralisering/desentralisering av oppgaver 
• Utvilkling av samarbeidsarenaer og nettverk 
• Dokumentasjon av resultater 
• Lederutvikling 
• Kompetanseutvikling 
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Deres ref.:    

Vår ref.:    

Uttelling i timeregnskapet for oppnevning av sensor 2 for masteroppgaver  

 

Våren 2013 vedtok PMR at veileder ikke skal være sensor på masteroppgave i Masterstudiet i 

rettsvitenskap (JUR5030), se sakskart og protokoll her:  

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/moter/2013/pmr5/sakskart-med-vedlegg-

pmr5-2013.pdf 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/moter/2013/pmr5/protokoll-pmr-5-013.pdf 

PMR vedtok endring av Reglement for masteroppgaver. Videre ble det fremlagt for dekanatet at 

vedtaket ville føre til økte sensorutgifter og økt antall timer godskrevet i timeregnskapet. Det er 

beregnet ca. 5000 000,- i økte sensorkostnader årlig. Imidlertid hadde en på daværende tidspunkt 

ikke forutsett at vedtaket også ville føre til noe økte interne ressurser knyttet til oppnevning av 

sensor 2.  

Da veileder selv var sensor var det ikke behov for å oppnevne sensorer til masteroppgaver, veileder 

oppnevnte den andre sensoren og kompensasjon for dette var innbakt i veilederhonoraret. Veileder 

oppnevner fortsatt en sensor, heretter kalt sensor 1.  

Sensor 2 blir i all hovedsak foreslått av administrasjonen, som fordeler veilederne på en annen 

tilfeldig oppgave innenfor samme fagområde. Sensor 2 behøver ikke å ha spesialisert 

fagkompetanse, da dette er ivaretatt av sensor 1. Allikevel opplevde administrasjonen høsten 2013 

at det var en del oppgaver der det var vanskelig å finne en sensor 2. Noen oppgaver var innenfor 

små fagområder, som gjorde det vanskelig å sette en annen tilfeldig veileder inn som sensor 2. 

Denne høsten trengte vi hjelp til oppnevning av ca.40 sensorer for i alt 238 oppgaver.    

Arbeidet med å finne en slik sensor 2 er helt identisk med arbeidet det er å finne veileder. Dette gis 

det i dag 0,5 timer i regnskapet for. 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/moter/2013/pmr5/sakskart-med-vedlegg-pmr5-2013.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/moter/2013/pmr5/sakskart-med-vedlegg-pmr5-2013.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/moter/2013/pmr5/protokoll-pmr-5-013.pdf
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Det er vanskelig å beregne hvor stor denne problemstillingen vil være fremover, vi tror det vil ligge 

omtrent på samme nivå som dette semesteret, dvs. ca.40 klokketimer årlig som tilsvarer 9 

undervisningstimer.  

Forslag til vedtak  

 

Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken oppdateres slik:  

 

Hovedkoordinator/er for masteroppgaver (privatrettslige/offentligrettslige fag) MiR 22 t* *i tillegg 

0,5 t pr. oppnevnte veileder/sensor 2 

  

Fagspesifikke koordinatorer, masteroppgaver, MiR - 0,5 t pr. oppnevnte veileder/sensor 2, likevel 

slik at det gis en minste uttelling på 5 t 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

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

 

 

mailto:k.s.slatta@jus.uio.no
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Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak – Tilsynssensor for Master i rettsvitenskap 2014-2018 og fastsettelse av 

nytt honorar  

 

Fredrik Bøckman Finstad oppnevnes herved som Tilsynssensor for Master i rettsvitenskap 

perioden 1.1.2014-31.12.2017  

Fakultetets retningslinjer for tilsynsordningen:  

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-

studier/eksamen/ 

UiOs retningslinjer for tilsynsordningen:  

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html#toc12 

Tilsynssensor skal føre tilsyn med studieprogrammet Master i rettsvitenskap i henhold til 

fakultetets og UiOs retningslinjer. Det skal føres tilsyn hvert år.  

Første år for tilsynssensor blir studieåret høsten 2014/våren 2014. Prodekan for studier 

gjennomfører hvert år et møte med tilsynssensor der arbeidsbestilling for årets tilsyns gjennomgås. 

Frist for rapport til programrådet er 15. september hvert år.    

Fastsettelse av honorar  

Honorar for tilsynssensor for Master i rettsvitenskap har vært uendret siden ordningen kom på 

plass i 2007. På bakgrunn av det foreslås det at honoraret økes fra 30 000,- til 35 000,- for 

gjennomføring av tilsynssensur for ett studieår. 

Honorar for tilsynssensur for Master i rettsvitenskap fastsettes til 35 000,- for gjennomføring av 

tilsynssensur for ett studieår. Satsen er gjeldende fra og med januar 2014.    

 

 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-studier/eksamen/
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-studier/eksamen/
http://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html#toc12
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Med hilsen 

Hans Petter Graver  

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Deres ref.:    
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Godskrivning for arbeid knyttet til opptakskomite for HUMR- og LLM-programmene 

ved Det juridiske fakultet    

 

Det juridiske fakultet tilbyr i dag fire engelskspråklige masterprogrammer, hvert masterprogram 

gjennomfører hvert sitt lokale opptak.   

Hver av programlederne deltar i dette arbeidet i noe ulik utstrekning. De deltar alle i 2-3 

komitemøter for sitt program, i tillegg påregnes noe forberedelse og etterarbeid av komitemøtene. 

Hvert program tar opp 20-22 studenter årlig. Tilbakemeldingen fra de administrative er at hver 

programleder bruker 6-15 timer for sitt program. Arbeidet knyttet til opptak til HUMR-

programmet er det mest arbeidskrevende, da dette programmet mottar søkere med mer variert 

studiebakgrunn enn ved de andre masterprogrammene.   

Det gis i dag ingen særskilt godskrivning for dette arbeidet. Hver programleder godskrives med 

44,5 timer per semester for vervet Programleder. 

Ved IKRS og AFIN godskrives dette arbeidet i tillegg til den godskriving som gis for programleder.  

IKRS tilbyr to masterprogrammer med opptaksrammer på 20 for masterprogram i kriminologi og 

opptaksramme på 8 for masterprogram i rettsosiologi. Ved IKRS godskrives det ved deltagelse i 

opptakskomite (9 timer), videre gis det godskrivning for ledelse av opptakskomiteen (13,5). AFIN 

har en opptaksramme på 10 studenter og godskriver 4,5 timer for deltagelse i komitemøter.   

Det foreslås at arbeidet gis noe godskrivning også for programlederene for de engelskspråklige 

masterprogrammene. Generelt er det praksis for høyere godskrivning ved IKRS og AFIN enn den 

som gis for arbeid knyttet til Master i rettsvitenskap og de engelskspråklige masterprogrammer. 

Videre er det fokus på bedre bruk av de interne undervisningsressursene ved fakultetet, som vil si 

at det generelt er blitt strammet inn på praksis for å gi godskrivning og fritak for 

undervisningsplikt. På bakgrunn av dette foreslås det at det godskrives 7,5 timer for leder av 

opptakskomite for LLM-programmene og 10 timer for leder av opptakskomite for HUMR-

programmet.   
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I godskrivningsreglene er det satt av et fast antall timer hvert semester som hver Instituttleder har 

fullmakt til å godskrive for administrative oppgaver ved eget institutt. Det er ønskelig at disse 

timene godskrives forutsatt at de inngår i denne rammen av timer. Dette fordi det er administrative 

oppgaver, og det er ønskelig godskrivning ikke skal gå ytterligere utover tilgengelige 

undervisningsressurser.  

 

Forslag til vedtak:  

Inntas i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken, tabell 4.4  

Leder av opptakskomite master LLMs: 7,5 timer 

Leder av opptakskomite master HUMR: 10 timer 

Timene som godskrives inngår i rammen av timer som Instituttleder har fullmakt til å godskrive 

for administrative oppgaver knyttet til eget institutt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Dato: 08.01.2014 

 Saksnr..: 2013/13760 JENNYGR 

Oppnevning av representanter til Programrådet for forvaltningsinformatiske studier 

Det vises til anmodning om oppnevning av representanter til Programrådet for 

forvaltningsinformatiske studier datert 5. november 2013. Førsteamanuensis Christoffer Conrad 

Eriksen oppnevnes med dette som Det juridiske fakultets representant i programrådet, med 

professor Kristian Andenæs som vara, for perioden 2013-2014.   

 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver 

dekan 

 

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

 

 

Kopi:  

- Christoffer Conrad Eriksen 

- Kristian Andenæs  

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no 
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Til dekanatet  

Dato:03.01.2014  

 

Deres ref.:  

Vår ref.:  

Dekanvedtak - økt uttelling for sensorveiledninger ved Det juridiske fakultet 

 

Bakgrunn  

Dekanen vedtok den 5. juli 2013 å endre honoraret til eksterne sensorer og veiledere fra ltr. 64 til 

en sats på kr 309,-. Bakgrunnen for vedtaket var at Universitetet i Oslo har kommet fram til at 

sensur og veiledning er å betrakte som oppdragsvirksomhet, og følgelig er ikke sensorer og 

veiledere å anses somarbeidstakere ved UiO. Som et resultat av dette bortfaller retten til 

feriepenger. Det juridiske fakultet ønsket å kompensere for dette, og dekanen vedtok derfor å sette 

opp deres lønn tilsvarende feriepengegrunnlaget på 12 %.  

Som en del av prosessen med å oppdatere sensorhonoraret har vi hatt en gjennomgang av alle 

honorarer for eksamensaktiviteter knyttet til Masterprogrammet for rettsvitenskap (MiR).   

I vedlagte forslag til honorar er det gjort en større opprydning i aktivitetstyper. Det er lagt til 

aktivitetstyper for nye emner i masterstudiet (4-timers eksamen på 4. studieår), aktivitetstyper 

som manglet er inntatt og aktivitetstyper som ikke lenger brukes er fjernet. Videre konkretiseres 

det at uttellingen for å skrive eksamensoppgaver eller sensorveiledninger gjelder enten heldags 

eller halvdags eksamen, dvs. at uttellingen reduseres dersom oppgaven/veiledningen kun er 

knyttet til en andel av eksamensdagen.  

Forslag om økt uttelling for å skrive sensorveiledninger  

Et resultat av gjennomgangen er at vi foreslår å øke uttellingen for noen få aktiviteter. Dette da 

administrasjonen over tid har fått tilbakemelding om at det det er gitt for lav uttelling for å skrive 

sensorveiledninger, særskilt uttellingen for å skrive sensorveiledninger til HHH. Det er like 

arbeidskrevende å skrive veiledning som det er å skrive oppgave og like arbeidskrevende med HHH 

som praktikum. Generelt er det vanskelig å få folk til å påta seg å skrive sensorveiledninger.  

Det foreslås derfor å øke uttellingen for å skrive sensorveiledning til praktikums- og HHH-

oppgaver til 20 timer fra henholdsvis 15 og 10 timer, det vil da gi lik uttelling som oppgaveskriving.     
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Det foreslås også å fastsette en sats for utarbeidelse av teorioppgave og utarbeidelse av oppgaver 

for valgemner. Dette er oppgaver som i all hovedsak dekkes av de interne innenfor 

faglæreransvaret, men det er hensiktsmessig å ha en fastsatt sats for de unntakstilfellene der vi 

likevel må bruke eksterne.  

Kostnader forbundet med den økte uttellingen er beregnet til ca. 30 000,- årlig. Se vedlegg 3.  

Uttellingen som gis skal ha grunnlag i den faktiske tiden det tar å gjennomføre en arbeidsoppgave. 

Forslaget om å øke uttellingen for eksterne må således føre til forslag om å øke uttellingen på lik 

måte for interne. Se vedlegg 4 der de samme aktivitetene er foreslått økt på lik linje for interne med 

utgangspunkt i forberedelsesfaktoren 4,43.  

Det beregnes at økningen vil føre til ca. 25 klokketimer i økt godskrivning årlig i det interne 

eksamensregnskapet. Se vedlegg 3.   

 

Forslag til vedtak 

1. Forslag til endringer i Honorar – eksamen vedtas med virkning fom. våren 2014 

2. Forslag til endringer i tabell 5 i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og 

eksamensbanken vedtas med virkning fom. våren 2014 

 

Vedlegg  

1. Forslag til Sensorhonorar gjeldende fom. våren 2014   

2. Sensorhonorar gammel versjon  

3. Kostnadsberegning økt uttelling for eksterne og ressursberegning for interne  

4. Forslag til endringer i tabell 5 i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og 

eksamensbanken. 

 

 

Saksbehandlere: Aina Vibeke Larsen, 22859864, a.v.larsen@jus.uio.no og Kristin Steen Slåttå, 

22859861, k.s.slatta@jus.uio.no 

mailto:a.v.larsen@jus.uio.no
mailto:k.s.slatta@jus.uio.no
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Vår ref.:    

Dekanvedtak: Uttelling i timeregnskapet for nestleder ved SMR  

 

I Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken tabell 4.1 går det frem at 

nestleder ved IKRS, IOR, IFP og NIFS gis et fradrag på 44,5 klokketimer per semester for sitt verv.  

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/undervisningsbank.html#toc9 

Tidligere var nestleder ved SMR var tilsatt i en 50 % stilling uten undervisnings- og eksamensplikt, 

fradrag for vervet var således ikke nødvendig. SMR har også utbetalt B-tillegg for oppgaven.  

Fra og med våren 2014 er Kjetil M. Larsen nestleder ved SMR, han er fast tilsatt ved fakultetet og 

har ordinær undervisnings- og eksamensplikt.  

Det foreslås at nestleder ved SMR gis likt fradrag som nestledere ved de andre instituttene.   

Forslag til vedtak  

 

Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken oppdateres slik:  

 

Nestledere ved IKRS, IOR, 

IFP, NIFS og SMR 

44,5 t Fritaket kan også brukes til fradrag i eksamensplikt dersom dette er 

forsvarlig i forhold til eksamensavviklingen 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Dato: 17.01.2014 

 Saksnr..: 2012/1726 EIRIHAAK 

Dekanvedtak - oppnevning av stedfortreder 01.01.14-31.12.15 

 

I henhold til Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 9, ligger det til 

dekanen å oppnevne enten prodekanen for studier eller prodekanen for forskning som sin 

stedfortreder. 

Dekanen fatter ut fra dette følgende vedtak: 

Professor Trygve Bergsåker, prodekan for studier, oppnevnes som dekanens stedfortreder for 

perioden 01.01.14-31.12.15. 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver 

dekan 

 

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

 
 

 

 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 
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