
Sakskart til møte 2/2014 i fakultetsstyret - Det juridiske fakultet

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/140408/sakskart.html[03.04.2014 11:43:26]

Forsiden UiO Det juridiske fakultet

Universitetet i Det juridiske fakultet

For ansatte  English website

Søk

Forsiden Jus Forskning Studier Livet rundt studiene Tjenester og verktøy PersonerOm fakultetet

Om fakultetet

Organisasjon

Fakultetsstyret

Sakskart og protokollar

2014

140224

Sakskart til møte 2/2014 i fakultetsstyret
Tirsdag 8. april 2014, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen

Lunsj fra kl 1200, møtestart kl 1215.

Vedtakssak

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. februar
Arkivsaksnr. 2014/2303.

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 24. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

 

Diskusjonssak

Sak 2  Langtidsstrategi for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 

Vedtakssak

Sak 3 Revidert langtidsbudsjett for SMR 2014-2018
Arkivsaksnr. 2013/14816.

Vedlegg (pdf):

1. Simulering av økonomisk effekt av endret opptaksramme i MA Human rights

2. Oversikt over planlagte søknader om eksternt finansierte prosjekter

3. Budsjettendringer fra gjeldende til revidert budsjett spesifisert

4. Økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem

5. Protokoll fra drøftingsmøte 28. mars 2014

Vedtaksforslag:

Styret godkjenner revidert langtidsbudsjett for SMR, og ber dekanen følge opp plan for
iverksettelse av tiltak.

 

Diskusjonssak

Sak 4 Plikt og insentiver
Arkivsaksnr. 2014/4183

Vedlegg (pdf):

1. Generelt om b-tillegg og overtid

2. Retningslinjer for bruk av b-tillegg ved MatNat

3. Vedtak om opptjening av forskningstermin for opphold ved CAS

4. Notat om fireårsregelen
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Vedtakssak

Sak 5 Endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske
fakultet
Arkivsaksnr. 2010/1606

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske
fakultet

Vedtaksforslag:

Det gjøres to endringer i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske
fakultet (avsnitt A. Opptjening og uttak):

1. Følgende setning tas ut i sin helhet:

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i
opptjeningstid dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et
års varighet.

2. Presiseringen om at normale undervisnings- og administrative plikter må
være oppfylt for å opptjene forskningstermin, tas ut. Annet avsnitt skal i stedet
lyde slik:

En tilsatt tjener opp to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med fullt oppfylte
plikter. Etter nærmere regler gir også tyngre administrative verv ved fakultetet rett til
forskningstermin.

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

a) Studentstatistikk. Vedlegg (pdf).

b) Utredning av studiemodell 3+2 ved Det juridiske fakultet, UiB (se sak S10/14 i
vedlagte protokoll). Vedlegg (pdf).

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

a) Årsverksutvikling

b) Fakultetskonferansen 5. mars.

c) Status areal.

d) Status utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

 

Sak 8 Tilsettingssaker

a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Sveinung Sandberg gis opprykk til
professor innen fagområde kriminologi med virkning fra 15. september 2013.
Arkivsaksnr. 2013/13948

b) Sondre Dyrland tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det
juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Arkivsaksnr. 2013/4572.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

a) Dekanen fettet 12.03.14 vedtak om godskrivning i timeregnskapet for
oversetting av eksamensoppgaver. Arkivsaksnr. 2014/625. Vedlegg (pdf).

b) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for
forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Arkivsaksnr. 2011/15238.
Vedlegg (pdf).

c) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av midlertidig leder for
forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling. Arkivsaksnr. 2011/15238.
Vedlegg (pdf).

d) Dekanen fattet 07.02.14 vedtak om emner med digital eksamen våren 2014.
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Arkivsaksnr. 2012/3072. Vedlegg (pdf).

 

Sak 10 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 1. april 2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef
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Protokoll fra møte 1/2014 in fakultetsstyret
Mandag 24. februar kl 1145-1730, Lødrups kjeller, Domus Media

Protokollen må anses som foreløpig inntil den vedtas i styremøtet 8. april.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Marit
Halvorsen, Marte Rua, Kristin Steen Slåttå, Jan Einar Barbo, Andreas Bjørklund og
Hanna Nicholls.

Forfall: Ellen Mo og Hanne Hjemdal.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Lars Botten
(sak 2), Trond Skjeie (sak 2), Jenny Graver (sak 3-4), Randi Rørlien (sak 3-4) og
Eirik Haakstad (referent).

 

Vedtakssaker

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

 

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 16. desember 2013 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

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

 

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet, og gir dekanen fullmakt til å disponere et
handlingsrom på 5,3 millioner, primært til studiekvalitetstiltak.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 3 Skriftlige orienteringssaker

a) Digital eksamen. Arkivsaksnr. 2012/3072.

b) Studiebarometeret. Hans Petter Graver redegjorde for studiebarometeret og
resultatene for fakultetet. Det var enighet i styret om at oppfølgingstiltak måtte
diskuteres i flere av fora.

sak 4 Muntlige orienteringssaker

a) Arealer for Det juridiske fakultet. Hans Petter Graver orienterte om status i
arbeidet for nye lokaler til fakultet.

b) Horisont 2020. Jenny Graver presenterte Horisont 2020 og fakultetets EU-
prosjekter.

c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Hans Petter Graver orienterte
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Aktuelt Helse- miljø og Jobb ved fakultetet Kontaktinformasjon Kvalitetssikring og Openheit

Det juridiske fakultet Om fakultetet

Tips ein venn Del på Facebook Del på Twitter

om at fremtidig NI ser ut til å bli lagt direkte under Stortinget med virkning fra
2015.

d) Studiekvalitetsprosjektet. Trygve Bergsåker orienterte om status i fakultetets
studiekvalitetsprosjekt.

e) Internt handlingsrom. Benedicte Rustad om ny organisering fra UiOs
sentraladministrasjon.

 

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.

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

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.

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

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

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

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

 

Sak 7 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 25.2.2014

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 14. mar. 2014 13:58 - Sist endra 17. mar. 2014 10:51
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Dato: 03.04.2014 

 Saksnr..: 2013/14816 TRONSK 

Revidert langtidsbudsjett SMR 2014-2018 – innledning 

 

SMRs styre behandlet budsjett 2014 og langtidsbudsjett i møtet 11.12.2013. Styret fattet følgende 

vedtak: 

«Styret vedtar det framlagte budsjettet og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. 

Styret legger til grunn at det i årsplan 2014 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som 

må gjøres for basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettets reduserte prosjektomfang.» 

Budsjettet som ble vedtatt har en negativ utvikling i langtidsperioden med balanse i 2014, 

overskudd i 2015, og deretter underskudd i perioden 2016-2018. Fakultetsstyret behandlet 

fakultetets budsjett på møtet 16.12.2013. Styret fattet følgende vedtak om SMRs budsjett: 

«Budsjettforslaget fra SMR godkjennes, men fakultetsstyret ber SMR komme tilbake med et 

langtidsbudsjett i balanse til møtet 8. april 2014.» 

På denne bakgrunn følger forslag til revidert budsjett. 

Saken er utarbeidet i samarbeid mellom fakultetsledelsen og senteret. Saken ble behandlet i 

dekanatet og senterstyret 19. mars. Saken er derfor på flere punkter et kompromiss mellom ulike 

interesser og ønsker, bl.a. når det gjelder kostnadsreduksjoner der ambisjonsnivået kunne vært 

høyere enn det som forslaget legger opp til. Forslaget som fremlegges er derfor et resultat av denne 

prosessen og forsøker å ivareta interessene til alle  involverte parter. Vedtaksforslaget betyr et 

langtidsbudsjett som er i balanse samlet for perioden, med et akkumulert resultat på 4,9  mill kr 

hvorav 2 mill kr kan brukes til tiltak for å hindre uønskede konsekvenser av omstillingen.  

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner revidert langtidsbudsjett for SMR for perioden 2014-2018 med et akkumulert 

resultat på 4,9 mill. Av dette kan inntil 2 mill. disponeres til investeringer/engangstiltak i 

langtidsperioden. 

 Styret ber dekanen følge opp plan for iverksettelse av tiltak. 
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Dato: 24.03.2014 

 Saksnr..: 2013/14816 TRONSK 

REVIDERT LANGTIDSBUDSJETT SMR 2014-2018 - sak til fakultetsstyret 8. april  

 

Bakgrunn 
SMRs styre behandlet budsjett 2014 og langtidsbudsjett i møtet 11.12.2013. Styret fattet følgende 

vedtak: 

«Styret vedtar det framlagte budsjettet og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. 

Styret legger til grunn at det i årsplan 2014 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som 

må gjøres for basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettets reduserte prosjektomfang.» 

Budsjettet som ble vedtatt har en negativ utvikling i langtidsperioden med balanse i 2014, 

overskudd i 2015, og deretter underskudd i perioden 2016-2018: 

(tall i 1000 kr, negative tall er overskudd) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Isolert resultat 0 -774 1 448 2 347 2 147 

Akkumulert 

resultat 

-3 322 -4 096 -2 648 -301 1 846 

 

Fakultetsstyret behandlet fakultetets budsjett på møtet 16.12.2013. Styret fattet følgende vedtak om 

SMRs budsjett: 

«Budsjettforslaget fra SMR godkjennes, men fakultetsstyret ber SMR komme tilbake med et 

langtidsbudsjett i balanse til møtet 8. april 2014.» 

På denne bakgrunn følger forslag til revidert budsjett. 

TILTAK 

Resultatmålet er balanse i årlige budsjetter for perioden 2016-2018. Det betyr en 

resultatforbedring ved økte inntekter og/eller reduserte kostnader på ca 2 mill kr i et normalår. 



 2 

 

Tiltakene som foreslås er dels oppstart av ny aktivitet og dels reduksjon av kostnader innen 

eksisterende aktivitet. 

Forutsetningen for å starte ny aktivitet er at dette genererer nye inntekter til erstatning for aktivitet 

som faller bort, og at inntektene er større enn nye kostnader som genereres.  

1. Tiltak for ny aktivitet: 

A. Forskningsprosjekter og internasjonale prosjekter og programmer 

Senteret arbeider våren 2014 med å lage en ny strategi for 2015-2018 hvor ambisjonen er å utvikle 

ny aktivitet med ekstern finansiering til erstatning for den aktivitet som bortfaller når NI og 

NORDEM skilles ut.  

Senteret vil rapportere fortløpende til senterets styre om planlagte søknader om ny aktivitet med 

ekstern finansiering. Se vedlagt utkast til rapportingsskjema for dette. 

Senteret ønsker fortsatt å utvikle internasjonale prosjekter og programmer, også etter bortfallet av 

NI og NORDEM. Det legges opp til å kunne øke antallet anvendte prosjekter og programmer 

tilsvarende 1-2 stillinger hvert år i perioden, og det legges opp til at 1 stilling vil ha flerårig varighet. 

Det tas utgangspunkt i en overheadinntekt på 60% av lønnskostnad. 

Oppsummert om anslag av framtidige prosjektutvidelser: 

 Kostnad: ca 2,2 mill kr over 3 år. I revidert budsjett legges dette inn for perioden 2015-2017, 

finansiert med 0,75 mill kr av SMRs overskudd og 1,5 mill kr av felles midler. 

 Inntekt: av nye prosjekter i gjeldende budsjett er budsjettert med en gradvis økning fra 1,75 

mill kr i 2014 til 9,25 mill kr i 2018. I revidert budsjett legges det opp til at dette økes med 2  

mill kr i 2015 og 4 mill kr i perioden 2016-2018. Overheadinntekter fra nye prosjekter i 

gjeldende budsjett er budsjettert med en gradvis økning fra 300 000 kr i 2014 til 1,8 mill kr 

i 2018. I revidert budsjett legges det opp til at dette økes med 0,25 mill kr i 2015, 0,5 mill kr 

i 2016 og 0,75 mill kr i perioden 2017-2018. 

 Risikomomenter: 

o Avslag på søknader. Tilslagsprosenten er lav på mange forskningsprogrammer. 

Senteret må ha alternative tiltak for å kompensere for manglende uttelling. 

 

B. Studieprogrammet MA Human Rights  

Ved å øke opptaksrammen vil inntektene fra studiepoengsproduksjon øke. Dersom 

undervisningstilbudet opprettholdes på samme nivå vil inntektene øke mer enn kostnadene. 

Vedlagt beregning simulerer en økning fra 20 til 30 og 40, med uendret antall forelesningstimer, 

dvs. uendret undervisningskostnad og økte veilednings- og sensurkostnader. Effekten av en økning 

til 30 er beregnet til ca 300 000 kr i økt nettobidrag pr år. Det legges opp til å øke opptaksrammen 

fra 20 til 30 nå, og fra 30 til 40 når SMR er samlokalisert med fakultetet eller det er sikret 

tilstrekkelig stort nok undervisningsrom i CA30. Det legges opp til å utrede kostnadene ved å 

utvide seminarrommet til å kunne håndtere hhv 30 og 40 studenter og dette gjøres våren 2014. 
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 Risikomomenter: 

o Gjennomføringsgrad: økt studentantall kan føre til lavere gjennomsnittlig kvalitet på 

studentene og dermed dårligere gjennomføringsgrad 

o Økte administrasjonskostnader: flere studenter kan føre til flere henvendelser og 

oppgaver for studieadministrasjonen 

En eventuell økning av opptaksrammen krever godkjenning i programråd og UiO sentralt. Dersom 

det skal søkes om nye studieplasser gjøres dette høsten 2014 med iverksetting høsten 2015, og 

inntektsmessig effekt fra og med 2017.  

Det må også avklares fordeling av inntekts- og kostnadsøkningen mellom fakultetet og institutt. 

Økningen i veilednings- og sensurtimer bør så langt som mulig dekkes av ledig kapasitet i interne 

undervisningsressurser. Dersom dette ikke er nok dekkes resterende av eksterne ressurser. På 

grunn av begrenset kapasitet i SMRs lokaler må fellesundervisningen flyttes til fakultetets øvrige 

undervisningslokaler. 

I revidert budsjett legges det inn kostnader i henhold til ovenstående med effekt fra og med 2015 

(halv årseffekt), og inntekter i henhold til ovenstående med effekt fra og med 2017 (halvårseffekt).  

 

C. Etter- og Videreutdanning 

Senteret ønsker å starte EVU-virksomhet for å generere nye inntekter til erstatning for noe av 

aktiviteten som bortfaller.  

 Kostnader: til å bygge opp virksomheten må det settes av undervisningsressurser og 

adminsitrative ressurser. Det antas at undervisningsressurser til dette kan dekkes innenfor 

ledig kapasitet blant eksisterende ansatte.  Til administrasjon legges det i revidert budsjett 

inn 0,5 årsverk årlig i perioden 2015-2018. Finansiering av dette er søkt fra UiO sentralt. 

For driftsfasen forutsettes det at kursinntekter finansierer undervisningen, administrasjon, 

og i tillegg gir et nettobidrag til senteret. 

 Inntekt: I revidert budsjett legges det inn nettobidrag fra kursinntekter EVU på 100 000  kr 

årlig i perioden 2016-2018 

 Risikomomenter: avhengig av etterspørsel i markedet. Fleksibilitet bør bygges inn i tilbudet 

slik at det kan tilpasses endringer i etterspørselen. 

 

2. Tiltak for å redusere kostnader i eksisterende aktivitet: 

A. Driftskostnader 

SMR har et høyt kostnadsnivå i drift av senteret. Regnskapstall for perioden 2010-2013 viser at 

samlete kostnader for SMR er mer enn dobbelt så høy pr årsverk som gjennomsnittet for øvrige 

institutter. I 2014 er budsjettet for driftskostnader eksklusiv husleie og engangskostnader i 

basisbudsjettet på ca 95 000 kr pr årsverk. Aktiviteten som avvikles gjør at det er naturlig å 
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redusere noe på driftskostnadene ved senteret, samtidig som det opprettholdes et høyt beløp pr 

årsverk. Mulige kostnadsreduksjoner er tidligere beregnet til ca 600 000 kr årlig i saken om 

«økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem. I revidert budsjett reduseres samlede 

driftsposter med totalt 1,5 mill kr i perioden 2015-2018, fordelt med en gradvis økning i årlig 

reduksjon fra 250 000 kr i 2015 til 750 000 kr i 2017. Med dette vil driftskostnader i 2018 være på 

ca 89 000 kr pr årsverk. 

SMR vil i løpet av 2014 gå gjennom driftsregnskapet og vurdere eventuelle ytterligere justeringer. 

Prosjektavslutninger: I revidert budsjett legges det inn et forventet årlig overskudd på 300 000 kr i 

2015-2018 basert på erfaring fra historiske data. 

I gjeldende budsjett for 2014 ble det avsatt et udisponert beløp på 585 000 kr. I tillegg ga 

årsresultatet ca 700 000 kr i netto overskudd. Og i tillegg til dette har senteret udisponerte midler 

tilsvarende ca 500 000 kr. I alt har senteret ca 1,8 mill kr som skal disponeres til engangs 

investeringer som skal generere ny fremtidig aktivitet: 

 Økning av forskningsutvalgets pott for midler til publisering og internasjonalisering 

 Rekruttere flere midlertidige vitenskapelige prosjektstillinger ihht ny strategi. 

 Delfinansiering av midlertidig stilling (post.doc), jfr pkt 1.A under nye tiltak 

 Såkornsmidler til utvikling av nye ekstern finansierte prosjekter, jfr pkt 1.A under nye tiltak 

 Midler til utvikling av nye internasjonale prosjekter og programmer, jfr pkt 1.D under nye 

tiltak 

B. Administrasjon 

Redusert faglig aktivitet vil også medføre noe reduksjon i administrative oppgaver. Senteret har i 

dag 6 administrative årsverk i basisvirksomheten, fordelt på fagområdene IT, bibliotek, 

forskningsadministrasjon, kommunikasjon, personal, kontorsjef og resepsjon. I tillegg kommer et 

1/2 årsverk til leder for prosjekter/programmer. Effekten av bortfall av oppgaver er tidligere 

beregnet til ca 2 årsverk, jfr sak om «økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem». 

Det anslås at det er innen fagområdene IT, kommunikasjon, personal og resepsjon at reduksjonen i 

oppgaver vil være størst, og i særdeleshet innen personal. I tillegg kan programledelse og – 

administrasjon vurderes redusert. 

Det vil sannsynligvis ikke være mulig å ta ut hele denne effekten på grunn av at fagområdene er 

vanskelig å kombinere. Det antas at det er størst potensiell effekt innen personal og bibliotek 

dersom disse funksjonene kan overføres til fakultære funksjoner. For at dette skal bli en reell 

innsparing for SMR må stillingsbrøkene først reduseres, og deretter flyttes resten av stillingene 

over til fakultetsnivået.  Dersom SMR prioriterer EVU er det en potensiell effekt av å kunne 

kombinere studieadministrasjon og forskningsadministrasjon. 

Administrative stillinger må reduseres i takt med aktiviteten på senteret. I revidert budsjett legges 
det inn en reduksjon på 0,5 årsverk i 2015 og ytterligere 0,5 årsverk i perioden 2016-2018, samlet 1 
årsverk. Dette er ikke spesifisert på fagområde, og senterledelsen vil komme tilbake med en 
konkretisering på den første reduksjonen i løpet av 2014, og på den andre i 2015. 
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PLAN FOR IVERKSETTELSE 
Det skal utarbeides en tidsplan for aktiviteter i iverksettelse/styringsverktøy for avsjekk av 

resultatoppnåelse – se nedenfor. Førsteutkast til tidsplan lages i løpet av april. 

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2018 

 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 

1A           

1B           

1C           

1D           

2A           

2B           

 

TALLBUDSJETT 
Forslag til revidert budsjett oppsummert med endringene ovenfor: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Isolert resultat -290 001 -1 157 772 383 637 463 137 -287 273 

Akkumulert resultat inklusive 

reserve/overført fra 2013 

-4 347 725 -5 505 497 -5 121 860 -4 658 724 -4 945 996 

Vedlegg 3 viser spesifikasjon av budsjettendringer fra gjeldende budsjett pr tiltak og kostnadstype 

Med disse endringene er det samlede resultatet at budsjettbalansen er rettet opp i perioden 2016-

2018. Det er denne perioden som representerer nytt normalnivå for senteret etter utskillelsen av NI 

og NORDEM. Budsjettet for nytt normalnivå vises i tabellen nedenfor. Resultatet for det siste året i 

perioden (2018) er et lite overskudd på 0,3 mill kr.  

 2016 2017 2018 Totalsum 

Isolert resultat 383 637 463 137 -287 273 559 501 

Akkumulert resultat/reserve fra 2015 reduseres med dette fra 5,5 mill kr til 4,9 mill kr. Denne 

reserven kan benyttes i 2014 og 2015 til investeringer/engangstiltak. 
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Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner revidert langtidsbudsjett for SMR for perioden 2014-2018 med et akkumulert 

resultat på 4,9 mill. Av dette kan inntil 2 mill. disponeres til investeringer/engangstiltak i 

langtidsperioden. 

 Styret ber dekanen følge opp plan for iverksettelse av tiltak. 

 

Vedlegg: 

1. Simulering av økonomisk effekt av endret opptaksramme i MA Human rights 

2. Oversikt over planlagte søknader om eksternt finansierte prosjekter 

3. Budsjettendringer fra gjeldende til revidert budsjett spesifisert 

4. Økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 28.4.2014 

 

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

 

 



Faktisk i 2013/2014

Simulering av 

endring fra 

20 til 30 Endring

Simulering av 

endring fra 

20 til 40 Endring

1 Opptaksramme 20 30 10 40 20

2 Studiepoeng 2 784 4 176 1 392 5 568 2 784

3 Studiepoenginntekt 1 348 848 2 023 272 674 424 2 697 696 1 348 848

Undervisningskostnader

4 Forelesninger 685 726 685 726 0 685 726 0

5 Veiledning 162 840 244 260 81 420 325 680 162 840

6 Sensurkostnader 586 434 879 652 293 217 1 172 869 586 434

Dekningsbidrag -86 152 213 634 299 787 513 421 599 574

Forutsetninger:

1 Faktisk i 2013/2014 i hht tall fra studieseksjonen for emner høst 2013 og valgemner våren 2013

2 Studiepoengtall fra DBH; Theory in Human rights

3 Studiepoenginntekt basert på finansieringskategori D

4 All forelesning er plenum

5 Veiledning 15 timer pr student

4,5 og 6: Satser pr time basert på gjennomsnitt for interne (ltr 80) og eksterne (ltr 64)

Gjennomføringsgrad forutsettes uendret, dvs. like stor andel fullfører på normert tid

Administrasjon forutsettes uendret, dvs støttetjenester og faglig adm håndterer opptaksøkning uten merarbeid



Sak 3, vedlegg 2 
 

SØKNADER OM EKSTERN FINANSIERING 
Prosjekttittel Finansiør Søknads-

dato 
Beløp Forventet 

nettobidrag 
Forventet 
svar 

Prosjektperiode 

Scholars at risk UD MR-DEM 2013   Avslått mars 
2014. 

 

Professorat i 
ytringsfrihet 

Fritt ord feb 2014   Avslått mars 
2014 

 

Gentian Zyberi ERC starting 
grants, EU 

25. mars 
2014 

12000000  Høst 2014  

Maria Lundberg FRIPRO, NFR Ultimo mai 
2014 

8934000 2860112 Høst 2014 2015-2018 

Nils Butenschøn FRIPRO, NFR Ultimo mai 
2014 

7674000 3212457 Høst 2014 2015-2017  

Bård Anders Andreassen FRIPRO, NFR Ultimo mai 
2014 

8559168 2311808 Høst 2014 2015-2018 

       
       
 
 
SØKNADER OM UIO-FINANSIERING 
Prosjekttittel Finansiør Søknads-

dato 
Beløp Forventet 

nettobidrag 
Forventet 
svar 

Prosjektperiode 

F.am. etc.  
(søknad under arbeid) 

UiO  2.000.000   fast 
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TS. 24.03.2014 Tall i 1000 kr

Prosjekt

Sted 120700 Norsk senter for menneskerettigheter

Art overført-innt-kost (Alle)

Endringer i revidert budsjett
Art overført-innt-kost Tiltak Kommentar 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Totalsum

Inntekter 0 Revidert LTB: forventet økte OH fra nye forskningsprosjekter 0 -250 000 -500 000 -750 000 -750 000 -2 250 000     

410000 Stipendiatmidler (personkoder) Revidert LTB: Felles midler til strategisk post.doc 0 -500 000 -500 000 -500 000 0 -1 500 000     

500000 Etter- og videreutdanning Revidert LTB: forventet nettobidrag fra EVU 0 0 -100 000 -100 000 -100 000 -300 000         

640000 Undervisning annet Revidert LTB: inntektsøkning ifm økt opptaksramme MA HUMR 0 0 0 -337 500 -675 000 -1 012 500     

Totalt Inntekter 0 -750 000 -1 100 000 -1 687 500 -1 525 000 -5 062 500     

Driftskostnader 120000 Forskningsprosjekt Revidert LTB: Forventet resultat basert på historiske data 0 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000     

900000 Generell drift Revidert LTB: kostnadsreduksjon ifm redusert aktivitet fom 2016 0 -234 000 -468 000 -700 000 -700 000 -2 102 000     

Totalt Driftskostnader 0 -534 000 -768 000 -1 000 000 -1 000 000 -3 302 000     

Personalkostnader 410000 Stipendiatmidler (personkoder) Revidert LTB: strategisk post.doc, jfr handlingsrom 0 712 910 712 910 712 910 0 2 138 729       

500000 Etter- og videreutdanning Revidert LTB: etablering og drift av EVU ved senteret 0 283 910 283 910 283 910 283 910 1 135 639       

640000 Undervisning annet Revidert LTB: effekt av økt opptaksramme MA HUMR 0 187 319 374 637 374 637 374 637 1 311 230       

990000 Administrasjon Revidert LTB: reduksjon som følge av bortfall av oppgaver 0 -283 910 -567 820 -567 820 -567 820 -1 987 369     

Totalt Personalkostnader 0 900 228 803 637 803 637 90 727 2 598 229       

Totalsum 0 -383 772 -1 064 363 -1 883 863 -2 434 273 -5 766 271     

Isolert resultat 2014-2018 i budsjett vedtatt i desember 2013 0 -774 000 1 448 000 2 347 000 2 147 000 5 168 000

Isolert resultat 2014-2018 i revidert budsjett inkl endringer i tabell ovenfor -290 001 -1 157 772 383 637 463 137 -287 273 -888 272

Akkumulert resultat/reserve pr 31/12-2013 -4 057 724

Akkumulert resultat inklusive reserve pr 31/12-2013 -4 057 724 -4 347 725 -5 505 497 -5 121 860 -4 658 724 -4 945 996 -4 945 996
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Økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem 

Hvordan basisøkonomien til SMR og fakultetsadministrasjonen påvirkes 

Utarbeidet av Lars med innspill fra Elisabeth og Daniel 

1: Bestilling 

Fakultetsledelsen ønsker en samlet økonomisk vurdering av konsekvensene for basisøkonomien på 

SMR og ved fakultetetsadministrasjonen når Nasjonal Institusjon (NI) og Nordem avvikles. 

Konsekvensene for hvert prosjektbortfall skal vises enkeltvis. 

 

2: Forutsetninger 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for analysen: 

 NI avvikles fra 30. juni 2014 (prosjekt nummer 200825)  

 Nordem avvikles fra 31. desember 2014 (prosjekt nummer 200817 til 200823, samlet 7 prosjekter). 

 Tidligere er Christian Boe Astrup, Jan Helgesen og Bård Anders Andreassen besluttet overført 

til basis, og bibliotekstillingen på NI er definert som overtallig. Virkningen av disse 3,5 

årsverkene holdes derfor utenfor analysen.   

 Konsekvenser av eventuelle andre personalendringer er holdt utenfor analysen. 

 Et eventuelt tilskudd fra UiO til omstrukturering av SMR holdes utenfor. 

 Det budsjetterte underskuddet for NI i 2013 og frem til avvikling 30/6-14 holdes utenfor. 

Analysen er foretatt innenfor rammen av disse forutsetningene, og utfra den kunnskap vi i dag 

besitter om økonomiske forhold på NI, Nordem, SMR og i fakultetsadministrasjonen. 

 

3: Inntektsbortfall ved SMR basis 

Inntektsbortfallet er beregnet utfra budsjettall slik de foreligger i Buddy pr 10. juni. Tallene er i tillegg 

kvalitetskontrollert av SMR opp mot realitetene i prosjektene, og slik det antas at prosjektutviklingen 

vil bli for den resterende perioden. 

NI er budsjettert med 6,8 årsverk, med en samlet personalkostnad for 2013 på 4,3 millioner kroner. 

Med en OH på 55 %, gir dette en inntekt til SMR basis på 2,365 millioner. 

Det forventes at Nordem i perioden omfatter 32 årsverk. For SMR er det imidlertid kun de syv 

ansatte på administrasjonsprosjektet (p.nr 200819) som gir OH-inntekter. Beregningsgrunnlaget er 

4,2 millioner kroner og OH 60 %, hvilket gir en inntekt til SMR basis på 2,5 millioner.  

 

4: Innsparinger ved SMR basis 

Besparelsene ved SMR kan deles inn i områdene bemanning, generell drift (inkl. IT, bibliotek, 

inventar) og husleie. Hvert område er nedenfor vurdert isolert. 
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Bemanning: Det antas at administrasjonen får en noe redusert bemanning. Videre er det rimelig å 

anta at personaladministrasjonen og informasjonsoppgaver reduseres mer enn øvrige administrative 

oppgaver. Nordem har egen personalkonsulent, og innsparingseffekten antas derfor å være lik for de 

to prosjektene.  

Selv om usikkerheten er stor, estimeres innsparingseffekten på basisbemanningen til NI og Nordems 

relative andel av personalkostnadene på SMR basis. Direktørstillingen, de vitenskapelige ansatte, 

kontorsjefsstillingen og sentralbordstillingen holdes utenfor innsparingspotensialet (det antas at 

disse stillingene er uavhengig av endringen). 

39 årsverk (NI + Nordem) av total 83 (basis + EFP, oppjustert til 39 for NI og Nordem) utgjør 47 % av 

alle ansatte på SMR. Samlede personalkostnader for de gjenværende basisstillingene som redegjort 

for ovenfor er budsjettert til 3,47 millioner. NI og Nordems andel antas dermed å tilsvare 1.630.000 

kroner (47% av 3,47 millioner), fordelt med 815.000 kroner på hver. Beregningen forutsetter at SMR 

er i stand til å ta ut innsparingspotensialet på basis for de stillingene det gjelder. 

Generell drift, herunder bibliotek: NI og Nordems andel av generelle driftskostnader antas å være 

som for bemanningen, tilsvarende 47 %.  

Samlede driftskostnader på basis (6-er og 7-er konti med unntak av husleie) er budsjettert til 

2.074.000 kroner. Samtidig utgjør teknisk- administrativt ansatte 27,2 % (6,4 av 23,5 årsverk, se 

punktet om «Bemanning» for hvem som er medregnet) av alle ansatte på basis.  

NI og Nordems andel av generell drift estimeres da til 27,2 % av 2.074.000 kroner, dvs 564.000 

kroner. Dette fordeles likt mellom prosjektene. 

Husleie: Siden hvert prosjekt har syv ansatte i Cort Adelers gate, blir 14 kontorer ledige ved 

prosjektslutt. Besparelsene ved dette avhenger av vår evne til alternativ utnyttelse, eventuelt teknisk 

avdelings evne til å finne andre leietakere. Vi ser at det her er en mulig oppside. Imidlertid er 

usikkerheten stor og vår kjennskap til kontormarkedet i Oslo begrenset.  

Likeledes er det et spørsmål om hvordan effekten av kontorleie i utlandet skal beregnes. På den ene 

siden dekkes dette av prosjektene, på den annen inngår det i fakultetets OH-beregning. 

Dersom den teoretiske OH-beregningen kan brukes direkte på disse to prosjektene, vil den teoretiske 

kostnadsbesparingen være 1.280.000 kroner (38,8 årsverk av 33.000 kroner). Av grunnene nevnt 

over, er det imidlertid usikkerhet knyttet til denne forutsetningen, og vi har derfor i analysen valgt å 

sette effekten til null.  

 

5: Inntektsbortfall ved fakultetsadministrasjonen 

For enkelhetsskyld bruker vi 50.000 kroner pr årsverk i OH fra SMR basis til fakultetsadministrasjonen. 

NI representerer dermed et inntektsbortfall på 6,8 årsverk av 50.000 kroner, samlet 340.000 kroner. 

Tilsvarende tall for Nordem blir 32 årsverk av 50.000 kroner, samlet 1,6 millioner kroner. 
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6: Innsparinger ved fakultetsadministrasjonen 

Kostnadene for bruk av fakultetets infrastruktur er teoretisk de samme tallene som inntektsbortfallet, 

men er splittet mellom drift (estimert til 17.000 kroner pr årsverk) og husleie (estimert til 33.000 

kroner pr årsverk).  

Utover en innsparing i økonomiseksjonen, har det vært vanskelig å konkretisere de driftsmessige 

innsparingene. Vi forholder oss derfor til de teoretiske tallene, som gir 116.000 kroner for NI (6,8 

årsverk av 17.000 kroner) og 544.000 kroner for Nordem (32 årsverk av 17.000 kroner) 

 

7: Konklusjon 

Under forutsetningene lagt til grunn vil bortfallet av NI og Nordem påvirke SMRs basisregnskap 

negativt med 731.000 kroner med helårseffekt fra 2015. Tilsvarende vil fakultetsadministrasjonenes 

økonomi forverres med 1.280.000 kroner. Samlet gir det effekt på om lag 2 millioner kroner årlig. 

Fordelingen mellom NI og Nordem, samt andre detaljer, fremkommer i vedlagte regneark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 14. juni 2013 

 

Lars 

 

 

M\Økonomiske konsekvenser NI og Nordem 
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Protokoll fra drøftingsmøte 28. mars 2014 

Til stede: Eline Sørensen (Akademikerne), Frode Vogelsang (Parat), Christian Boe Astrup (NTL), 
Andreas Christensen (Forskerforbundet), Sissel Aastorp (verneombud), Elisabeth Pedersen Lange, 
Daniel Kjelling (sak 1), Trond Skjeie (sak 1) og Eirik Haakstad (referent) 

 

Sak 1 Revidert langtidsbudsjett for SMR 2014-2018 

Elisabeth Pedersen Lange redegjorde for saken. 

Protokollkommentar fra fagforeningene: 

Fagforeningene har gjennomgått revidert LTB fra Økonomiseksjonen til styret og ønsker å bemerke 
følgende: 

1. Som saksnotat til styret blir dette notatet for ensidig fokusert på det økonomiske målet om 
et balansert budsjett i årene 2014-2018.  

2. Fagforeningene mener at målet primært må være mer langsiktig, for eksempel 
budsjettbalanse i 2018. 

3. For budsjettårene 2015, 2016 og 2017 bør det være mulig å trekke inn inntil 2 millioner fra 
akkumulert resultat, dels for å balansere budsjettene, dels til å søke nye finansieringskilder, 
og dels til å sikre en mest mulig effektiv kostnadsreduksjon. 

4. Fagforeningene beklager på sterkeste at fakultetet allerede på dette stadiet i prosessen 
trekker inn og tallfester et mulig bortfall av stillinger, og pålegger SMR å utrede dette. En slik 
konkretisering bør ikke finnes i et styrevedtak på dette stadiet i prosessen, og må utelates. 

 

Sak 2 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 
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Sak 4 – diskusjonssak 

 

Møtedato: 8.4.2014 

Møtenr: 2/2014 

 

Dato: 27.03.2014 

 Saksnr..: 2014/4183 JENNYGR 

Plikt og insentiver 

Som kjent er fakultetets undervisningskapasitet presset og forholdstallet mellom lærer og student 

fremdeles for høyt. Samtidig er det store ytre og indre forventninger til at fakultetets forskere søker 

eksterne midler. Både undervisning og søknadsarbeid stjeler fra forskerens uavbrutte tid til faglig 

fordypning og skriving.  

Denne situasjonen gjør det nødvendig å diskutere hva som ligger i de vitenskapelig 

ansattes forskings-, undervisnings- og administrasjonsplikt, og om og eventuelt 

hvordan disse pliktene skal veies mot hverandre. 

Mer konkret er det en tendens til at undervisningen nedvurderes og at eksterne prosjekter tapper 

fakultetet for undervisningskapasitet når faste vitenskapelig ansatte setter mye inn på å bli frikjøpt 

fra ordinære plikter. Det samme behovet for å hegne om egen sammenhengende forskningstid gjør 

seg gjeldende når eksternfinansierte prosjekter og andre for så vidt faglige oppgaver, som å 

kommentere midtveisevalueringer, blir valgt bort. Dette reiser spørsmålet om hvilke virkemidler og 

mekanismer vi har for å balansere behovet for undervisning og eksterne midler mot forskerens 

behov for sammenhengende tid. 

 

1. B-tillegg og overtid 

 

Det har kommet opp to konkrete tilfeller hvor b-tillegg eller overtid har vært vurdert: For 

prosjektledere i eksterne prosjekter hvor det ikke innvilges frikjøp, og for interne kommentatorer 

ved midtveisevalueringer.  

Retningslinjene for b-tillegg og overtid er skissert i vedlegg 1.1 Felles for både overtid og b-tillegg er 

at de skal benytte til midlertidige oppdrag som kommer i tillegg til det som ordinært inngår i 

stillingen. B-tillegg kan brukes for faste oppgaver som midlertidig er lagt til den enkelte ansatte, 

mens overtid ikke bør brukes til å dekke faste oppgaver.  

                                                           
1
 Se også vedlegg 2 – Retningslinjer for bruk av b-tillegg ved MatNat.  
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Dette henger sammen med spørsmålet reist over om hvilke oppgaver vi mener at 

ordinært inngår i stillingen, og hvilke som kommer i tillegg. For oppgavene som klart 

kommer i tillegg, er spørsmålet hvordan de best skal kompenseres.  

Som insentiv til å søke eksterne midler er det en mulighet å gi B-tillegg til prosjektledere. Denne 

ordningen foreslås avgrenset til prosjekter hvor prosjektleder ikke har fått innvilget 

frikjøp og hvor B-tillegget kan dekkes av ekstern finansiør.  

Spørsmålet om kompensasjon til interne kommentatorer på midtveisevalueringer, 

bør diskuteres i lys av (a) om dette oppdraget inngår i forskningsplikten eller ikke, og 

(b) om det bør kompenseres på en annen måte enn ved godskriving i 

undervisningsbanken, for dermed å unngå at undervisningskapasiteten blir 

ytterligere tappet, og i så fall hvordan.  

 

2. Frikjøp og forskningstermin 

 

Hensikten med styrevedtaket om forskningstermin av 17. juni 2013 var, i tillegg til å formalisere 

eksisterende praksis, å sikre at fakultetets undervisningskapasitet ikke ble ytterligere tappet ved at 

forskere som er mye frikjøpt over lengre perioder også opptjente forskningstermin i 

frikjøpsperioden.  

Omgjøringen av dette vedtaket for å stimulere forskerne til å gå inn i 

eksternfinansierte prosjekter, kan sende et signal om at vi ønsker at de faste 

vitenskapelig ansatte skal prioritere eksternfinansierte prosjekter og forskning 

høyere enn undervisning. Er dette ønskelig, og hvordan kan vi eventuelt bøte på det?  

Opphold på Senter for grunnforskning (CAS) bør vurderes spesielt i lys av det ønskede vedtaket om 

at frikjøp ikke skal gi fratrekk av opptjening av forskningstermin. Til grunn for forskernes opphold 

på CAS gjelder en avtale mellom UiO og CAS om at UiO skal innvilge ekstraordinær 

forskningstermin for egne forskere for den tiden de skal arbeide på CAS. Forskningsutvalget vedtok 

i 2004 at ekstraordinære forskningsterminer ved CAS ikke skal gi opptjening av forskningstermin 

dersom det ikke etableres en vikarordning i forbindelse med CAS-oppholdet (jf vedlegg 3).  

Opphold på CAS bør fortsatt ikke gi opptjening av forskningstermin ved fakultetet. 

Forskere som er ved CAS utfører verdifull forskning, men utførelsen bør heller 

likestilles med permisjon enn med utførelsen av plikter ved fakultetet.  

Samtidig som de store frikjøpene ble innvilget på SFFen og ERC-prosjektene, ble det gjort en 

generell innstramming av mulighetene for å bli frikjøpt. Dette har skapt misnøye blant enkelte 

forskere, som opplever at de skaffer eksterne midler men ikke får innvilget frikjøp fordi prosjektet 

deres ikke er et «eliteprosjekt». Dersom frikjøpte forskere også skal opptjene forskningstermin, 

kan det bidra til å forsterke denne følelsen av urettferdighet. Et b-tillegg eller reduksjon av 
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administrasjonsplikten for prosjektleder der hvor det ikke innvilges frikjøp, kan hjelpe på denne 

situasjonen, jf avsnitt 1.   

Se for øvrig sak 5 – Endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske fakultet. 

 

3. Insentiver til å søke eksterne midler 

 

Spørsmålene er som følger: Hvordan kan vi legge administrativt og økonomisk til 

rette for at forskerne blir mer motivert til å søke og drifte eksternfinansierte 

prosjekter? Går eksternfinansiert virksomhet i noen tilfeller utover 

forskningsplikten, og hvordan kan disse tilfellene i så fall avgrenses og 

kompenseres?  

 

Kort oppsummert foreslås følgende tiltak for å stimulere til ytterligere eksternfinansierte søknader 

og prosjekter:  

Personlige insentiver og ansettelsesforhold  

- B-tillegg der hvor det ikke innvilges frikjøp (se avsnitt 1 over)  

- Reduksjon av administrasjonsplikten  

- Lønnsforhandlinger for prosjektledere  

- Rett til å opptjene forskningstermin også ved frikjøp (se avsnitt 2 over)  

- Oppmyking av hvordan fireårsregelen praktiseres 

Økonomisk og praktisk støtte  

- Prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte  

- Utvidet vit.ass.-ordning  

- Større mobilitet blant de forskningsadministrativt ansatte i spesielle situasjoner  

Disse forslagene skisseres i detalj nedenfor der hvor de ikke behandles i avsnitt 1-3. 

For de ordningene som skal innføres, må det tas stilling til avgrensning og hvordan 

de kan administreres på enklest mulig måte.  
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Administrasjonsplikt   

Kan det å lede et eksternfinansiert prosjekt i noen tilfeller gi en reduksjon av 

administrasjonsplikten ved institutt og fakultet?  

 

Lønnsforhandlinger  

Generelt gjelder at lønnsforhandlinger skal vurderes individuelt fra tilfelle til tilfelle.  

Utgangspunktet for UiOs lønnspolitikk er at vitenskapelig personale skal vurderes ut fra totale 

arbeidsoppgaver, det vil si forskning, undervisning og formidling. Imidlertid kan ambisjoner om å 

få flere forskere, forskergrupper og fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå tilsi at dokumenterte 

forskningsresultater kan tillegges særlig vekt. Spesielt for forskningsledelse, herunder 

ledelse av eksternfinansierte prosjekter, bør lønnsmessige virkemidler tas i bruk. 

Normalt skjer dette ved at fakultetet prioriterer lønnskravet i lokale forhandlinger (2.3.3). I noen 

særskilte tilfeller kan det være aktuelt med forhandlinger med utgangspunkt i Hovedtariffavtalens 

punkt 2.3.4, hvor kravet begrunnes i ekstraordinær innsats. 

 

Fireårsregelen  

Den strenge praktiseringen av fireårsregelen har lenge fungert som en sperre for å søke eksterne 

prosjekter der hvor prosjektet vil innebære en ansettelse som går utover fire år.  Det er derfor 

hensiktsmessig å åpne for midlertidige, eksternfinansierte forskerstillinger hvor den ansatte vil gå 

utover fire års ansettelse, under forutsetning av at (a) finansiør vurdering av den som skal ansettes, 

anses som god nok, (b) prosjektet er av strategisk viktighet for fakultetet, (c) dekanen godkjenner 

at søknadsarbeidet igangsettes, (d) ansettelsen er for et år eller mer, og (e) at den som ansettes, 

ikke har undervisning, men bruker all sin tid på prosjektet.  

Instituttleder vil få ansvaret for å identifisere prosjekter der dette er aktuelt og avklare at dekanen 

vil godkjenne det før søknaden sendes, fortrinnsvis så tidlig som mulig i søknadsprosessen. 

Instituttene vil da også få ansvaret for at oppsigelsesprosessen settes i gang i rett tid, og at 

Administrasjonsseksjonen og Avdeling for personalstøtte involveres i gjennomføringen. 

En slik oppmykning av hvordan fireårsregelen praktiseres gir mulighet til å bruke eksterne midler 

til karriereutvikling for midlertidig ansatte, og kan dermed stimulere både midlertidige og faste 

ansatte til å søke eksterne prosjekter. Det bør imidlertid diskuteres hvordan vi skal 

avgrense hvilke prosjekter denne oppmykningen skal gjelde for – hvilke 

finansieringstyper har god nok vurdering, og hva ligger i at et prosjekt er strategisk 

viktig for fakultetet?  
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Se for øvrig notatet om fireårsregelen som ble delt ut til instituttledermøtet 12. mars 2014 (vedlegg 

4).  

 

Posisjonerings- og prosjektetableringsstøtte til EU-prosjekter  

Frem til 2012 hadde fakultetet en ordning med utlysning av generelle stimuleringsmidler til 

forskningssamarbeid og forskningsprosjekter. Vi opplevde at nytten av dette ikke sto i forhold til 

mengden byråkrati og administrasjon. Ordningen ble derfor nedlagt, og midlene overført til 

instituttene. Samtidig opplever vi et behov for penger til å posisjonere seg for å søke EU-

finansiering ved å bygge nettverk, skaffe nye partnere, undersøke muligheten for samarbeid, samle 

et potensielt konsortium, reise til Brussel på relevante arrangementer, etc.  

Vi foreslår derfor å opprette en løpende ordning hvor forskere kan søke fakultetet 

om posisjoneringsstøtte til EU-søknader. Søker bør kunne vise til en konkret 

utlysning hos EU samt konkrete planer for hvordan pengene skal brukes til å 

etablere forskningssamarbeid med formål om å søke om EU-midler. Ytterligere 

kriterier, deriblant et krav til tverrfaglighet, bør vurderes.  

UiO har sammen med Forskningsrådet en god ordning for prosjektetableringsstøtte (PES) til EU-

prosjekter.2 Disse midlene er tenkt brukt til frikjøp, reisekostnader og eksterne konsulenter. 

Kvittering på innlevert søknad må vises frem for å utløse NFRs del av midlene. Forslaget om 

posisjoneringsstøtte skal ikke komme i stedet for PES-midlene, men er tenkt å fylle et behov på et 

tidligere stadium enn selve søknadsskrivingen.   

 

Utvidet vit.ass.-ordning og forskningsadministrativ mobilitet  

Ordningen med at fakultetet finansierer en 50 % vit.ass.-stilling på ERC-prosjekter med mer enn 

tre prosjektansatte har blitt godt mottatt. Assistenten avlaster prosjektleder med detaljene i faglige 

arrangementer, samtidig som prosjektet dermed unngår å belaste instituttadministrasjonen. 

Denne ordningen kan vurderes utvidet til å gjelde alle eksternfinansierte prosjekter 

av en viss størrelse uavhengig av hvem som er finansiør. 

Selv om fakultetet som helhet har solid forskningsadministrativ bemanning, oppstår det tidvis 

situasjoner, på grunn av sykdom, permisjoner og større satsninger, hvor instituttene har behov for 

ytterligere støtte. Forskningsrådgiverne i fakultetsadministrasjonen bistår så langt det er mulig, og 

forskningskonsulentene på instituttene er åpne for å hjelpe sine kolleger på de andre instituttene 

ved behov. Likevel er ikke dette alltid tilstrekkelig. Det bør derfor legges bedre opp til at 

                                                           
2
 http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/uios-interne-midler/eu-posisjoneringsmidler  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/uios-interne-midler/eu-posisjoneringsmidler
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forskningsadministrativt ansatte kan gå inn på andre institutter når den individuelle 

situasjonen tilsier det.  

 

 

Vedlegg:  

1. Generelt om b-tillegg og overtid 

2. Retningslinjer for bruk av b-tillegg ved MatNat  

3. Vedtak om opptjening av forskningstermin for opphold ved CAS  

4. Notat om fireårsregelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

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



Sak 4, vedlegg 1 
 

 

B-tillegg og overtid 

Problemstilling 
Felles for både overtid og b-tillegger at de skal benytte til midlertidige oppdrag som kommer i tillegg 

til det som ordinært inngår i stillingen. B-tillegg kan brukes for faste oppgaver som midlertidig er lagt 

til den enkelte ansatte, mens overtid ikke bør brukes til å dekke faste oppgaver.  

Dette reiser spørsmål om hvilke oppgaver vi mener at ordinært inngår i stillingen, og hvilke som 

kommer i tillegg.  

For oppgavene som klart kommer i tillegg er spørsmålet hvordan de best skal kompenseres.  

Overtid 

Generelt  

Hovedtariffavtalens § 13 nr 1: ”Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart og begrenses i 

overensstemmelse med forutsetningen i arbeidsmiljøloven.”  

Arbeidsmiljøloven § 10-6, første ledd: «arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at 

det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det”.  

Grunnleggende vilkår:  

 overtid bare kan pålegges ved ekstraordinære behov, dvs kan ikke benyttes til å dekke 

permanent behov for arbeidskraft. 

 overtid skal være eksplisitt pålagt av leder, som også må kunne kontrollere og bekrefte at 

overtidsarbeidet er utført. 

For arbeidstagere i særlig uavhengige stilling 

Arbeidstakere i særlig uavhengig stilling er unntatt fra ordinære rammer for overtid, jf AML § 10-12 

pkt 2.  

Arbeidstakere i særlig uavhengig stilling har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring siden de 

i stor grad styrer sin arbeidstid. Unntaksvis kan de likevel med hjemmel i hovedtariffavtalens §13 nr 4 

bokstav c kompenseres for overtid inntil 300 timer i kalenderåret. Grensen på 300 timer er absolutt.  

Vilkår er at overtidsarbeidet er pålagt av leder, som også må kunne utføre nødvendig kontroll. I 

kontrollkravet inngår ansvar for å bekrefte at normal arbeidsplikt som følger av arbeidskontrakten er 

oppfylt, samt å kontrollere og kunne bekrefte at overtidsarbeidet er utført.  

Arbeidstaker som utfører overtid må selv registrere overtidsarbeidet i HR-portalen.  

Gjeldende satser er 50 % tillegg i timelønn frem til kl. 20.00 og 100 % etter dette og på lørdag/søndag. 

UiO regnes som én arbeidsgiver, og rammene for overtid gjelder uavhengig av om arbeidstaker 

jobber på tvers av fakultetene.  



Sak 4, vedlegg 1 
 

 

B-tillegg 
Lønnstillegg kan gis tilsatte som kompensasjon, dersom UiO benytter deres faglige kompetanse til 

midlertidige arbeidsoppgaver av mer krevende karakter og som kommer i tillegg til de ordinære 

oppgaver som er lagt til stillingen. Dette kan for eksempel være koordinering, ledelse eller deltagelse 

med spisskompetanse i et avgrenset prosjekt, program, semesterstyre eller eventuelt andre lignende 

tiltak. Det er en forutsetning at oppdraget kommer i tillegg til ordinære oppgaver, og at den tilsatte 

dermed tillegges et midlertidig merarbeid som går ut over rammen av ordinære arbeidsplikter. 

Tillegget gis etter b-tabellen som et kronetillegg pr mnd.  

Forslag fra instituttleder godkjennes av dekanen. Personalkonsulent oversender til Avdeling for 

personalstøtte, som tar seg av saksbehandlingen.  

Tjenestemannsorganisasjonene gis en frist på 3 dager til å kreve forhandlinger dersom de ikke slutter 

seg til arbeidsgivers forslag. Forhandlingsretten omfatter både grunnlaget for tillegg og tilleggets 

størrelse. B-tillegg er altså noe vi må søke om, det er ikke noe som kan vedtas av arbeidsgiver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 4, vedlegg 2 
 

 

Retningslinjer for bruk av B-tillegg 

1. B-tillegg til teknisk-administrativt personale som midlertidig blir pålagt ekstra oppgåver som 

klårt går ut over det dei er pålagde i kunngjeringstekst/arbeidsinstruks, blir skjønnsmessig 

vurdert av den einskilde administrative leiar, og godkjent av instituttleiar. Storleiken bør 

normalt ikkje overstige 2-3 lønnstrinn i vedkommande si lønnsplassering på A-tabellen.  

 

2. B-tillegg til vitskapleg tilsette blir vurdert og tildelt av instituttleiar. Instiuttleiar står i 

prinsippet fritt til å fastsetje tillegget, men følgjande veiledande satsar bør vurderast: 

 

a. For valde/administrative funksjonar på 3.nivå: 

i. For leiar i undervisningsutval B-ltr 45 (kr 3000 per mnd) for institutt eller B-ltr. 

30 (kr 2000 per mnd), avhengig av størrelsen på forvaltninga. F.eks B-45 for 

undervisningsleiarar på institutt som har over 50 masterkandidater i snitt 

kvart år, og B-30 for dei som har under . 

ii. For forskningsleiar/leiar i phd-utvalg B-ltr 45 for institutt eller B-ltr. 30 

avhengig av størrelsen på forvaltninga. F.eks B-45 for phd-leiarar som har 

opptak på på institutt som har over 20 phd-kandidatar i snitt kvart år, og B-

30 for dei som har under. 

iii. For stedfortredande instituttleiar: Ikkje honorar, med mindre funksjonen er 

knytta opp til ein av funksjonane ovanfor.  

iv. Andre, mindre byrdefulle oppdrag, bør normalt ikkje honorerast, men inngå i 

dei vanlege administrative pliktene.   

 

b. For leiing på 4.nivå 

i. For seksjonar med mindre enn 10 vitskapleg tilsette (inkl. stip.): B-30 (kr 

2000 pr mnd) 

ii. For seksjonar med 11-30 vitskapleg tilsette (inkl. stip.): B-45 (kr 3000 per 

mnd) 

iii. For seksjonar med over 30 vitskapleg tilsette (inkl. stip.): B-60 (kr 4000 per 

mnd) 

c. For leiing av eksterne prosjekt: Normalt inngår leiingsbelastninga her i 

forskningsplikta, men for svært store og kompliserte prosjekt, for eksempel med fem 

eller fleire tilsette, og/eller eit totalbudsjett på over 20 (?) mill, kan instituttleiar 

godkjenne at prosjektleiar belastar prosjektet med eit B-tillegg. Tillegget bør ikkje 

overskride B-60. 

d. For midlertidig leiing av andre spesielle einingar (for eksempel ved større 

installasjonar til bruk i laboratoriar eller felt. Instituttleiar vurderer, men rådfører seg 

med inst.leiarar ved institutt med samanliknbare forhold. 

 

 

 



 

Sak 4, vedlegg 3 Administrasjonsseksjonen 

      Postboks 6706 St. Olavs plass 

       0130 OSLO 

        

       

      Besøksadresse: Karl Johans gate 47 

  

Dato:  20.12.2004 Telefon: 22 85 50 50 

Deres ref.:        

 

Telefaks: 22 85 98 40  

Vår ref.:        

 

 

Forskningstermin: Spørsmål knyttet til opphold ved SHS og opptjening av 

forskningstermin  
 

Det vises til at det har vært reist spørsmål om ”ekstraordinær forskningstermin” ved Senter for høyere 

studier (SHS) skal gi opptjening av forskningstermin, dvs. på samme måte som man tjener opp 2 

måneder pr. år i ordinært arbeid som fast vitenskapelig ansatt ved Fakultetet. 

Administrasjonens syn i denne saken har hele tiden vært at det som i avtalene med SHS omtales som 

”ekstraordinær forskningstermin” ikke skal trekkes fra opptjeningen, dvs. oppholdet regnes ikke som 

uttak av forskningstermin. På den annen side kan den vitenskapelig ansatte ikke gis opptjening når det 

ikke er etablert en vikarordning i forbindelse med oppholdet, dvs. vi kan ikke se at ”normale 

undervisnings- og administrative plikter” er oppfylt, noe som er en forutsetning for opptjening av 

forskningstermin. 

Ifølge fakultetets styrings- og administrasjonsreglement, § 19 Forskningsutvalg / programutvalg for 

forskerutdanning (FU); mandat, pkt. 2 c, skal FU behandle spørsmål om forskningstermin. Saken ble 

behandlet av utvalget i møte 06.12.04, SAK B1, hvor følgende vedtak ble fattet: 

Vedtak: Ekstraordinære forskningsterminer ved SHS uten 

vikarordning/vikarmidler gir ikke opptjening av 

forskningstermin.  

Administrasjonen har ikke regnet inn opptjening av forskningstermin for opphold ved SHS. Vedtaket 

berører derfor ikke din plan for avvikling av forskningstermin eller oversikten over din opptjening, slik 

planene/opptjeningen er presentert i siste runde. 

 

Med hilsen 

 

 

Eivind Roll  

seksjonssjef 

Jonas Enge 

førstekonsulent 

 

Vedlegg: 

Kopi til: 
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Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
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Dato: 11.03.2014 

   

Orientering om fireårsregelen  

 

Hjemmel 

Fireårsregelen følger av tjml § 10: «Fast tilsatt tjenestemann med mer enn to års sammenhengende 

tjeneste og midlertidig tjenestemann med mer enn fire års sammenhengende tjeneste kan sies opp 

med seks måneders frist når stillingen inndras eller arbeidet faller bort.» 

Med mer enn fire års sammenhengende tjeneste opparbeider man seg et såkalt sterkt 

oppsigelsesvern. Dette innebærer at de må sies opp, i motsetning til å fratre uten oppsigelse når 

kontrakten utløper.  

Hvem gjelder det? 

Fireårsregelen gjelder både vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, uavhengige av 

finansiering. Noen stillinger er unntatt i henhold til forskrift til lov om statens tjenestemenn § 3:  

 Stipendiat 

 Postdoktor 

 Åremålsstillinger 

 Vit.ass 

 Professor II 

 

Man opparbeider seg ikke sterkt stillingsvern i disse stillingene, men de teller med ved beregning 

av sammenhengende tjeneste. Det er stillingen man har på sluttidspunktet som er grunnlag for 

stillingsvernet.  

To eksempler:  

Fire år som postdoktor + 1 dag som forsker = sterkt stillingsvern 

Fire år som forsker + fire år som postdoktor = ikke sterkt stillingsvern 

 

Sammenhengende tjenestetid 

Spørsmålet om hva som regnes som sammenhengende tjeneste og hva som regnes som et avbrudd 

er sentralt når man skal vurder om en tilsetting gir rettigheter etter fireårsregelen. Generelt er det 

kun faktisk tjeneste som skal regnes med. Det vil si at tjenestetiden kan være kortere enn 
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ansettelsesperioden. Sykefravær og permisjoner trekkes fra i beregning av tjenestetiden, men 

avbryter ikke sammenhengen.  

 

Ny tilsetting innen samme virksomhet før det har gått 14 dager vil alltid regnes som 

sammenhengende, men en totalvurdering av tilsettingsforholdet og begrunnelsen for avbruddet vil 

ofte gjøre at avbruddet må ha lengre varighet. Et avbrudd for å unngå at arbeidstageren oppnår fire 

års sammenhengende tjeneste (såkalt lufting) anses ikke som reelt , og tjenestetiden anses som 

sammenhengende.  

 

Oppsigelsesprosessen 

For de som er ansatt for å gjøre et eksternfinansiert oppdrag sidestilles bortfall av 

oppdragsinntekter med bortfall av arbeid, jf. forskriftens § 2 pkt 4. At den eksterne finansieringen 

bortfaller gjør altså at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse. Men vi har ikke saklig grunn til oppsigelse 

dersom det finnes andre passende stilinger ved UiO som den ansatte kan gå inn i.  

En oppsigelsesprosess beregnes til å ta 9-12 mnd. Avdeling for personalstøtte må involveres, og det 

er svært viktig at alle formkrav følges.  

Den begynner med en lokal kartlegging, der fakultetet ser om andre passende stillinger finnes, jf. 

tjml § 13 første ledd. Hvis det ikke er passende stillinger lokalt gjennomfører Avdeling for 

personalstøtte en kartleggingssamtale med den ansatte, og undersøker om det finnes andre 

passende stillinger ved UiO. Dette dekker arbeidsgivers aktivitetsplikt. Dersom det ikke finnes 

andre passende stillinger sendes det varsel om oppsigelse med 14 dagers svarfrist. Deretter kan 

saken legges fram for tilsettingsorganet, som fatter det formelle oppsigelsesvedtaket. Derfra løper 

en oppsigelsestid på seks måneder.  

Passende stilling 

Et sentralt spørsmål blir derfor hva som anses som «passende stilling».  

Det gjelder stillinger som er ledige på kartleggingstidspunktet eller i nær framtid. UiO kan gå inn 

og stoppe tilsettingsprosesser til den ansatte er vurdert. Det er ikke noe krav om arbeidsgiver skal 

opprette nye passende stillinger.  

Sentrale momenter:  

 Lønn må være i samme sjikt  

 Arbeidsoppgavene må være tilsvarende 

 Geografisk ikke for langt unna (lite aktuelt ved UiO)  

 I tillegg må man ha både nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen, jf. tjml 

§ 13 tredje ledd, men det er ikke nødvendig å være best kvalifisert 

 Fortrinnsrett kan ikke utgjøre et avansement 
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UiO vurderer det slik at førsteamanuensis ikke er «passende stillinger» for de som blir overtallige 

fra forskerstillinger. En ren forskningsstilling er ikke det samme som en forsknings- og 

undervisningsstilling. Dersom en forsker også har noe undervisning vil det være mer aktuelt med 

fortrinnsrett også til førsteamanuensisstiling. Det er derfor viktig at eksternfinansierte forskere 

ikke brukes i undervisning ut over det helt bagatellmessige, eller får betydelig mengde andre faste 

oppgaver.  

Arbeidstager kan i kartleggingsprosessen si seg interessert i lavere stillinger med andre 

arbeidsoppgaver og bli vurdert for disse, uten at de regnes som passende stillinger. Hvis en 

arbeidstager takker nei til en passende stilling vil han miste sin interne fortrinnsrett, men til lavere 

stillinger kan man takke nei uten at det får konsekvenser for videre kartlegging.  

Fakultetets praksis 

Når stillinger har vært lyst ut og vurdert på vanlig måte er fireårsreglen ikke et moment som 

vektlegges. Ved tilsetting uten kunngjøring har fakultetet de siste årene gått i retning av en svært 

restriktiv praksis ved midlertidige ansettelser som gir rettigheter etter fireårsregelen. Bakgrunnen 

for dette er et ønske om å opptre ryddig og ivareta ansattes rettigheter. Flere uheldige enkeltsaker 

viste også at det var nødvendig med en innstramming. Vi praktiserer også at midlertidig ansatte i 

mer enn fire år får faste kontrakter. Rettsvirkningene av dette er små og knytter seg først og fremst 

til ekstern fortrinnsrett som overtallig i staten.  

Fakultetet ser også at dagens restriktive praksis har noen uheldige konsekvenser, spesielt for 

stipendiaters og postdoktorers deltagelse i utforming av søknader om ekstern finansiering. 

Dekanatet ønsker derfor å åpne opp for at det i tilknytning til større strategiske prosjekter kan 

legges opp til midlertidige tilsettinger som gir rettigheter etter fireårsregelen. Instituttleder vil få 

ansvaret for å identifisere prosjekter der dette er aktuelt og avklare at dekanen vil godkjenne det før 

søknaden sendes, fortrinnsvis så tidlig som mulig i søknadsprosessen. Instituttene vil da også få 

ansvaret for at oppsigelsesprosessen settes i gang i rett tid, og at Administrasjonsseksjonen og 

Avdeling for personalstøtte involveres i gjennomføringen.  

 

Med hilsen 

 

Mari Theodorsen 

personalrådgiver 

 

 

 

Saksbehandler: 

Mari Theodorsen 

+ 47 22 85 93 58, mari.theodorsen@jus.uio.no 
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Til: Fakultetsstyret  

 

Sak 5 – vedtakssak  

 

Møtedato: 8.4.2014 

Møtenr: 2/2014 

 

Dato: 27.03.2014 

 Saksnr..: 2010/1606 JENNYGR 
Tidligere 
behandling: Møte 3/2013 Sak 6 

 

Forslag til endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske 

fakultet 

 

Historikk  

På fakultetsstyremøte 3/2013 (sak 6) ble det fremmet et forslag om å ta inn i Regler for opptjening 

av forskningstermin at frikjøp som er (a) i 50 % eller mer av full stilling og (b) i mer enn ett års 

varighet, gir prosentvis fratrekk i opptjening av forskningstermin. Bakgrunnen for dette forslaget 

var å hegne om fakultetets undervisningsressurser ved å unngå en situasjon hvor ansatte er frikjøpt 

fra ordinære plikter samtidig som de opptjener forskningstermin.  

 

Bakgrunn for det nåværende forslaget  

Fakultetet har nå en pågående diskusjon (jf sak 4) om hva som ligger i de ansattes forsknings- og 

undervisningsplikt og hvordan vi skal balansere en presset undervisningssituasjon mot kravene til 

å søke ekstern finansiering. En viktig del av dette er mulige insentiver til å søke eksterne midler. I 

lys av denne diskusjonen ser vi nå at det forrige vedtaket kan gi uheldige følger. Vi opplever at 

forskere lar være å søke eksterne midler fordi de ser det som en for stor arbeidsbyrde å være 

prosjektleder. I denne sammenhengen blir fratrekk i opptjening av forskningstermin – det vil si at 

det tar lengre tid å opptjene sammenhengende tid til egen forskning – et ytterligere dis-insentiv.  

 

Vedtaksforslag  

Det gjøres to endringer i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet (avsnitt 

A. Opptjening og uttak):  
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1. Følgende setning tas ut i sin helhet:  

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i opptjeningstid 

dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et års varighet. 

2. Presiseringen om at normale undervisnings- og administrative plikter må være oppfylt for 

å opptjene forskningstermin, tas ut. Annet avsnitt skal i stedet lyde slik:  

En tilsatt tjener opp to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med fullt oppfylte plikter. Etter 

nærmere regler gir også tyngre administrative verv ved fakultetet rett til forskningstermin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no 
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Til: Dekanus    

Dato: 
25.02.2014    

 

Deres ref.:    
Vår ref.: 
2014/625    

Dekanvedtak – Godskrivning i timeregnskapet for oversetting av eksamensoppgaver  

 

Hvert semester har eksamensseksjonen behov for å oversette flere eksamensoppgaver fra bokmål 

til nynorsk, og fra nynorsk til bokmål.  

For eksterne betales dette arbeidet time-for-time, dvs. at de fører opp hvor lang tid de har brukt på 

arbeidet og for ordinær timesats for dette. Eksamenskonsulenten gjør en vurdering av antall timer 

oppført er rimelig i forhold til arbeidet.  

Fakultetet har en tilsatt med undervisningsplikt som gjerne påtar seg dette arbeidet og det er 

grunnet dette ønskelig å fastsette størrelse på godskrivning for slike oppdrag.  

Forslag til vedtak 

Følgende inntas i Regler for godskrivning og uttak av eksamens- og undervisningsbanken: 

Oversetting av eksamensoppgaver til nynorsk/bokmål: 1 klokketime pr. side tekst, likevel slik at det 

gis en minste uttelling på 0,5 time per oppgave. 

 

Med hilsen 

Hans Petter Graver  

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Dato: 14.02.2014 

 Saksnr..: 2011/15238 RANDIRO 

Dekanvedtak- om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppen 

Samfunnskontroll og rettssikkerhet 

 

Førsteamanuensis Vidar Halvorsen oppnevnes med dette som ny leder for forskergruppen 

Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Han er oppnevnt for perioden 01.02 2014-31.12 2016, og tar over etter 

post doktor Jane Dullum.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver (signering) 

dekan 

Randi Rørlien 

forskningsrådgiver 

 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Randi Rørlien 

+4722851980, randi.rorlien@jus.uio.no 
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Dato: 14.02.2014 

 Saksnr..: 2011/15238 RANDIRO 

Dekanvedtak - om oppnevning av midlertidig leder for forskergruppen 

Menneskerettigheter og utvikling 

Leder for forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling, professor Bård Anders Andreassen har 

forskningstermin 01.01 2014- 31.12 2014. I denne perioden skal stipendiat Malcolm Langford  og emeritus 

Asbjørn Eide dele på  oppgaven som leder for forskergruppen. Malcolm Langford  vikarierer som 

forskergruppeleder i perioden 01.01 2014-31.06 2014 og Asbjørn Eide vikarierer i perioden 01.07 2014-

31.12 2014.  

Fra og med 01.01 2015 vil Bård Anders Andreassen gjeninntre som leder for forskergruppen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver (signering) 

dekan 

Randi Rørlien 

forskningsrådgiver 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Emner med digital eksamen våren 2014 

På møtet mellom Det juridiske fakultet, USIT og LOS fagstøtte (tidl. STA) mandag 20. januar ble 

det klart at vi likevel ikke kan skalere fra 8 emner og eksamensdager opp til 57 emner og 25 

eksamensdager som planlagt. USIT har ikke muligheter for å kunne ha en mer automatisert og 

enkel løsning på plass i tide til vårsemesteret 2014. De er avhengig av at FS nasjonalt får ferdig sitt 

grensesnitt mot eksterne løsninger, som etter planen skal testes av Universitetet i Agder i mars.  

På møtet ble det derfor enighet om at vi for våren 2014 endrer ambisjonsnivå, og utsetter den 

planlagte store opptrappingen i antall valgfag med digital eksamen til høsten 2014. Våren 2014 

opprettholder vi digital eksamen for emnene i 2-4 studieår, samtidig med at vi utvider med noen få 

valgemner. Prosjektet har i samarbeid med leder for eksamensseksjonen og ansvarlig 

eksamenskonsulent for valgfag plukket ut et utvalg emner som får digital eksamen i vårsemesteret, 

for å høste erfaringer før en større utrulling til høsten. 

Etter en dialog med eksamensseksjonen foreslår prosjektgruppen at det gjennomføres digital 

eksamen i følgende emner (disse emnene har alle eksamen 28. mai 2014):  

 JUS5970 

 JUR1970 

 JUS5410 

 JUS5411. 

Vi mener at disse emnene er et godt valg fordi de dekker mange av de områdene vi ønsker å få 

erfaring med: 

 både master og bachelor nivå 

 engelskspråklige emner 

 interne (Jus) og eksterne (UiO) studenter, enkeltemnestudenter samt privatister 

 et tilstrekkelig stort volum (ca 300 kandidater basert på tall fra tidligere semester). 

Forslag til vedtak: 

Fakultetet endrer fremdriftsplanen for digital eksamen med følgende beslutning; Det vil likevel 

ikke bli en full skalering av valgemner (profilemner) våren 2014. Fakultetet fastholder digital 
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eksamen for de emner som allerede er innført, og utvider digital eksamen til også å gjelde for 

enkelte valgemner: 

Disse emnene har alle eksamen 28. mai 2014:  

 JUS5970 

 JUR1970 

 JUS5410 

 JUS5411. 

Videre skalering av digital eksamen forskyves et semester, slik at innfasing av valgemner som 

inngår i rettstudiets valgfrie profiler starter høsten 2014 med sikte på å være i full drift fra og med 

våren 2015. Planen forutsetter imidlertid at den automatiserte løsningen er implementert. 

 

Mvh 

Odd Erik Pedersen 

Prosjektleder, Digital eksamen 
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