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Sakskart til møte 3/2014 i fakultetsstyret
Tirsdag 17. juni, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen.

Lunsj fra kl 1200, møtestart kl 1215.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. april 2014
Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 8. april

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 8. april godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap for 1. tertial
Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedlegg (pdf):

1. Økonomirapport, Basis (UiOs styringskart)

2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs styringskart)

3. Ledelsesvurdering 30.4.2013

4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar regnskapet og ledelsesvurderingen for 1. tertial 2014 til orientering.

 

Diskusjonssak
Sak 3 Hovedprioriteringer for årsplan 2015-2017

Arkivsaksnr. 2014/5111

Vedlegg (pdf):

1. Diskusjonsnotat

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

a) Saker som må meldes til styret før behandling. (arkivsaksnr.2014/2303).
Vedlegg (pdf).

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

a) Status areal.

b) 3+2-modell.
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Sak 6 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 30. april at:

a) Catherine Banet tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved
Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. (Arkivsaksnr. 2013/4572).

 

Sak 7 Fullmaktssaker

Dekanen fattet 18.03.14 vedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad - Gentian
Zyberi (arkivsaksnr. 2014/3832). Vedlegg (pdf).

Dekanen fattet 18.03.14 vedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad - May-Len
Skilbrei (arkivsaksnr. 2014/3867). Vedlegg (pdf).

Dekanen fattet 04.04.14 vedtak om tilsynssensor for Bachelorstudiet i Demokrati
og rettigheter i informasjonssamfunnet og Masterstudiet i Forvaltningsinformatikk
2014-2018 (arkivsaksnr. 2014/625). Vedlegg (pdf).

Dekanen fattet 04.04.14 vedtak om rettelse i Regler for godskrivning om
maksimalt antall veiledningstimer i doktorgraden (arkivsaksnr. 2008/1679).
Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

 

 

Det juridiske fakultet, 10. juni 2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef
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Protokoll fra møte 2/2014 i fakultetsstyret
Tirsdag 8. april 2014, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes av fakultetsstyret i møtet
17. juni 2014.

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

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver
(sak 1-5), Trond Skjeie (sak 1-3), Daniel Kjelling (sak 1-3), Siri Skåre (sak 1-3),
Christian Boe Astrup (sak 1-3) og Eirik Haakstad (referent).

 

Vedtakssak

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

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

Styret ber om en orientering i neste møte om hvilke saker som må inngå i
møteinnkallingen for å kunne behandles, og hvilke saker som kan behandles uten
forhåndsvarsel.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssak

Sak 2  Langtidsstrategi for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Inga Bostad, direktør ved SMR, presenterte ny langtidsstrategi for SMR.

 

Vedtakssak

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

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.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssak

Sak 4 Plikt og insentiver
Arkivsaksnr. 2014/4183
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Hans Petter Graver presenterte saken.

Fakultetsstyret var positivt til gjennomgangen og arbeidet som er gjort.
Administrasjonen vil jobbe videre med å konkretisere aktuelle tiltak.

 

Vedtakssak

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

Vedtak:

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.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

a) Studentstatistikk.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

a) Årsverksutvikling. Eirik Haakstad orienterte om utviklingen av vitenskapelige og
administrative årsverk ved fakultetet for perioden 2004-2013.

b) Fakultetskonferansen 5. mars. Hans Petter Graver orienterte om
fakultetskonferansen 5. mars som var oppfølging av styreseminaret i 31. oktober
2013.

c) Status areal. Hans Petter Graver orienterte om at universitetsstyret har
gitt Eiendomsavdelingen og fakultetet tillatelse til å sluttforhandle med Entra.

d) Status utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Hans
Petter Graver om utskillelse av NI fra 01.01.15.

e) Utredning av studiemodell 3+2 ved Det juridiske fakultet, UiB. Hans Petter
Graver orienterte om utredningen av 3+2 modell ved UiB, og om samarbeid
mellom UiB og høgskoler. Styret diskuterte saken videre.

 

Sak 8 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 6. mars at:

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

 

Sak 9 Fullmaktssaker

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

b) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for
forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Arkivsaksnr. 2011/15238.
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c) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av midlertidig leder for
forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling. Arkivsaksnr. 2011/15238.

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

 

Sak 10 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 23. april 2014

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
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Årsplan og budsjett: Status og fremtidige prioriteringer  

Fakultetsstyret inviteres med dette til å diskutere fakultetets hovedprioriteringer 2015-2017 på 

bakgrunn av det følgende forslaget (1). Det vil fremgå av teksten at de foreslåtte nye 

hovedprioriteringene er mer konkrete enn de har vært i foregående år: Der hvor eksempelvis 

«studiekvalitet» tidligere var én hovedprioritering, har vi nå valgt å løfte frem «læringsmiljø» og 

«nye evalueringsformer» av temaene som tidligere har gått under overskriften «studiekvalitet».  

Vi vil komme tilbake til de økonomiske konsekvensene av disse prioriteringene i behandlingen av 

budsjettet for 2015 når hovedprioriteringene har blitt konkretisert med forslag til tiltak.  

Videre følger også en oppsummering av status for hovedprioriteringene i 2014 (2) samt en 

redegjørelse av foreløpige budsjettrammer for 2015 (3). Rammen tilsier at fakultetets langsiktige 

satsinger kan fortsette i henhold til den gjeldende langtidsplanen. 

Videre saksgang  

- Møte 4/2014 (20. oktober): Styret bes vedta Årsplan 2015-2017.  

- Møte 5/2014 (15. desember): Styret orienteres om Årsplan 2015-2017 med tiltak. Ved 

vesentlige endringer kan årsplanen vedtas på nytt i dette møtet. 

- Februar 2015: Styret orienteres om gjennomføringsplan for hovedprioriteringene.  

 

 

(1) Forslag til hovedprioriteringer 2015-2017  

I 2012 og 2013 har Det juridiske fakultets årsplan vært basert på omtrent de samme 

hovedprioriteringene. Det har vært noe skiftende overskrifter og innhold, som oppsummeres i 

følgende liste:  

- Samlokalisering 
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- Undervisningsressurser / Studiekvalitet 

- Ekstern finansiering / Forskning og faglige prioriteringer 

- IHR / Arbeidsmiljø  

- Internasjonalisering / Innovasjon / Grunnverdier (UiOs årlige temaer)  

Flere av disse overskriftene (IHR, studiekvalitet) refererer til prosjekter i sentraladministrasjonen 

og på fakultetet som nå er avsluttet. Samtidig dukker det opp nye problemstillinger som bør løftes 

frem og prioriteres. Følgende seks nye hovedprioriteringer foreslås nå til fakultetets årsplan 2015-

2017:  

 

Areal/samlokalisering  

Fakultetet skal ha hensiktsmessige lokaler i Oslo sentrum, fortrinnsvis fordelt på et bygg i 

Tullinkvartalet og de nåværende bygningene i Karl Johans gate. Lokalene må tilfredsstille dagens 

krav til studie- og arbeidsmiljø, samt ha gode møteplasser og biblioteksløsninger. 

Fakultetet må avklare hvilke enheter og funksjoner som skal være i de ulike byggene. Som ledd i 

dette skal fakultetet gå gjennom de administrative tjenestene for å se om disse kan organiseres mer 

effektivt med samlokaliseringen. 

 

3+2 

De første kullene med bachelor i juss er nå i ferd med å bli uteksaminert. Samtidig signaliserer 

kunnskapsministeren at han vil legge til rette for å dele opp profesjonsutdanningen i juss i en 3+2-

modell for de universitetene som ønsker det. Fakultetet vil derfor vurdere å utrede mulige 3+2-

løsninger for juristutdanningen ved Universitetet i Oslo, samt se på hvilke muligheter for 

fagutvikling og tverrfaglighet som kan følge av en omlegging fra et 5-årig integrert masterprogram 

til en 3+2-variant.  

 

Tverrfaglighet  

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020 blir mer og mer viktig både 

som ekstern finansiør i seg selv og som premissleverandør for nasjonal forskningsfinansiering. 

Horisont 2020 stiller store krav til tverrfaglighet i tematiske utlysninger. Samtidig kan en 

studieordning med 3+2 åpne opp for økt tverrfaglighet i jusutdanningen. Fakultetet vil derfor legge 

til rette for faglig utvikling på tvers av tradisjonelle disiplinære og organisatoriske grenser.  
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Læringsmiljø  

Karakterpress i juristutdanningen er et stadig tilbakevendende problem som har blitt aktualisert av 

de nyeste kandidatundersøkelsene fra Juristforbundet. Fakultetet vil utrede og iverksette tiltak for 

å bedre situasjonen.  

 

Nye evalueringsformer  

Fakultetet ønsker å oppnå varierte vurderingsformer på våre studieprogrammer, og har derfor 

nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å vurdere hvilke emner som best egner seg for andre 

vurderingsformer enn skoleeksamen. Fakultetet vil følge opp arbeidsgruppens anbefalinger når 

disse foreligger.  

 

Etikk  

Fra og med høsten 2011 ble det innført ny studieordning på jusstudiet. Til grunn for omleggingen lå 

en instilling avgitt av en arbeidsgruppe for utvikling av jusstudiet ledet av Are Stenvik. I 

innstillingen foreslås det blant annet at undervisning i yrkesetikk skal gi studiepoeng, samt at 

profesjonsetikk bør integreres sterkere i de rettsdogmatiske fagene. Yrkesetikk er blitt 

studiepoenggivende i emnet JUS4111 – Metode og etikk.  

Forslaget om sterkere integrering av profesjonsetikk i de forskjellige fagene er blitt løftet frem i 

vedtak i ulike organer på fakultetet, hvor det blant annet heter at «[p]rogramutvalget fastsetter 

hvilke fag eller emner som skal ha et særskilt fokus på etikk og følger opp dette i utarbeidelsen av 

læringsmål» (dekanvedtak 17. juni 2010) og at «[e]gnede emner for særskilt fokus på etikk 

identifiseres i det videre arbeidet med emnebeskrivelsene» (vedtak i PMR 21. september 2010). 

Fakultetet vil utrede om disse vedtakene er blitt fulgt opp, og sette inn tiltak for bedre oppfølging 

ved behov.  

 

 

(2) Status hovedprioriteringer 2014  

Grunnverdier  

Det har vært stor faglig aktivitet på instituttene i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven. 

Professor Ola Mestad ved Nordisk institutt for sjørett har ledet Forskningskomiteen for 

grunnlovsjubileet, og har sammen med professor Dag Michalsen på Institutt for offentlig rett vært 
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redaktør for seks antologier, utgitt i 2013 og 2014, med nye perspektiver på Grunnloven. Mange av 

fakultetets forskere og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter har drevet utstrakt 

formidlingsvirksomhet om de nylig vedtatte endringene av Grunnlovens språk og 

menneskerettighetsparagrafer. Institutt for offentlig rett arrangerer Verdenskongressen i 

konstitusjonell rett i juni 2014. Kongressen ligger an til å få mellom 300-500 deltakere.   

 

Samlokalisering  

Samlokalisering fortsetter å være høyt prioritert gjennom hele perioden. Det foreløpige 

høydepunktet kom i universitetsstyrets møte 11. mars 2014, da universitetsdirektøren fikk fullmakt 

til å sluttforhandle en leieavtale med Entra på bakgrunn av de fremlagte rammene. Fakultetet har 

satt i gang en prosess med å planlegge hvordan fremtidige og eksisterende lokaler skal utnyttes.  

 

Studiekvalitet  

Det juridiske fakultet alene har gjennomført digital eksamen for 4100 kandidater siden høsten 

2012. Våren 2014 har tolv emner digital eksamen, noen med en håndfull kandidater – andre med 

opp mot 300. Totalt er det 1600 oppmeldte kandidater med digital eksamen våren 2014.  Dette er 

resultat av fakultetets målrettede satsing på digital eksamen siden 2011. Målet er at alle eksamener 

ved fakultetet skal avlegges digitalt fra 2015. Videre planlegges det en forenklet, digital løsning for 

innlevering og sensur av masteroppgaver. Vi regner med at denne løsningen vil være klar høsten 

2014.  

Fakultetet legger vekt på å utnytte lærerkreftene våre bedre, ikke minst ved å øke andel interne 

lærere på de ulike studieårene. Dette gjennomføres blant annet ved hjelp av møter med 

studieårsansvarlige lærere. Våren 2014 har andelen interne lærere økt, men vi har fortsatt 

utfordringer med å få dekket opp med interne, spesielt på 4. studieår 

For å fremme godt læringsmiljø har vi blant annet innført treffetider for lærerne og lagt vekt på å 

motvirke negativ konkurranse blant studentene. Sistnevnte er blant annet gjort gjennom å vise 

frem hele spekteret av yrkesmuligheter i forbindelse med studiestart og karrieredagen, for å 

fremme et budskap om at man ikke må ha beste karakter for å få en interessant jobb. Her kan også 

nevnes prosjektet «Kriminologer, rettssosiologer og arbeidslivet», som tar sikte på å øke 

bevisstheten på Institutt for kriminologi og rettssosiologi om kandidatenes muligheter på 

arbeidsmarkedet og få en mer helhetlig tilnærming til utdanningen som grunnlag for fremtidig 

arbeid. Prosjektet startet opp i oktober 2013 og vil vare fram til våren 2015. Prosjektet er finansiert 

av Læringsmiljøprisen som professor Liv Finstad mottok i fjor. 
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Arbeidet med nye evalueringsformer er forsinket, blant annet på grunn av bytte av studiedekaner. 

Arbeidsgruppen forventes å legge frem sine anbefalinger høsten 2014. Disse vil bli brukt som 

utgangspunkt for arbeidet med nye evalueringsformer i 2015, jamfør avsnitt (1).  

Etter kandidatundersøkelsen, studiebarometeret og gjennomførte referansegruppemøter har 

fakultetet grundig dokumentert tilbakemeldinger fra studentene. Basert på dette gjøres det vedtak i 

Programutvalget for Master i rettsvitenskap (PMR) i 2014 om konkrete tiltak, blant annet om 

undervisningskvalitet og tilbakemelding på oppgaver.  

Fakultetet samarbeider med en professor fra fagområdet for universitetspedagogikk for å øke 

undervisningskvaliteten. Pedagogen har blant annet deltatt på PMRs seminar om 

undervisningskvalitet og har vært involvert av gruppen for alternative vurderingsformer, i tillegg at 

han bistår i ulike tiltak for å utvikle undervisningskvaliteten. 

Antall utreisende utvekslingslingsstudenter var 177 i 2013 og 94 i 2012. Antall innreisende 

utvekslingsstudenter var 183 studenter i 2013 og 159 i 2012. Økningen av antall utreisende 

studenter begrunnes med inngåelse av nye avtaler med attraktive universiteter, i tillegg til 

etableringen av et bedre utvekslingstilbud for studentene på IKRS. Det er også etablert et 

utvekslingsprogram for studenter fra et hviterussisk eksiluniversitet som bidrar til å øke antall 

innreisende. 

 

Fakultetets forskning; faglige prioriteringer 

Fakultetets forskere begynner for alvor å få øynene opp for finansieringsmulighetene i EUs nye 

rammeprogram Horisont 2020. Fakultetet sendte to søknader om European Research Council 

(ERC) grants i mars 2014. Flere søknader til EU vurderes eller er under planlegging, derav flere 

ERC-prosjekter samt prosjekter på temaer som organisert kriminalitet, wildlife crime, energi og 

råmaterialer.  

Fakultetet er med på det EU-finansierte forprosjektet The European Joint Doctorate in Law and 

Development (EDOLAD), med formål å utvikle en felles doktorgrad med fem andre universiteter. 

Fakultetet har fått en økonomisk garanti fra rektor, det ventes et universitetsstyrevedtak om 

opprettelse av fellesgraden, og den første EDOLAD-tilknyttede stipendiatstillingen ved UiO skal 

sannsynligvis lyses ut høsten 2014.  

Publiseringsutvalget ved de juridiske fakultetene i Norge skal ha en gjennomgang av listen over 

nivå 2-publiseringskanaler i rettsvitenskap, med tanke på å sikre at tellekantsystemet er tilpasset 

juridiske forskeres publiseringsmønster.  

Fakultetet har våren 2014 jobbet med å identifisere faktorer som kan effektivisere 

administrasjonen og heve kvaliteten av administreringen av stipendiater. Videre har fakultetet 
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endret rutinene for midtveisevalueringer, og det planlegges en analyse av årsaker til frafall 

underveis i stipendiatperioden.  

Fakultetet jobber aktivt med å stimulere individuelle forskere til å søke om ekstern finansiering. 

Temaet har derfor blitt tatt opp både på et møte med de nyansatte førsteamanuensene fra de siste 5 

årene og på fakultetskonferansen i mars. I tillegg kan ekstern finansiering bli et naturlig tema på 

den nyoppstartede møterekken kalt Frokost med dekanen, et tiltak hvor de vitenskapelig ansatte 

kan møte dekanene uformelt til frokost og dialog en gang i måneden.  

 

Arbeidsmiljø  

Fakultetet er godt i gang med å følge opp universitetets vedtak om Internt handlingsrom-

prosessen.  

 

 

(3) Foreløpige budsjettrammer 2015  

Fakultetets ramme er økt med ca. 7,7 millioner kr fra 2014, tilsvarende 3,2 %. Forventet lønns- og 

prisjustering er foreløpig ikke lagt inn i rammen, men dette vil bli tatt inn ved endelig tildeling fra 

UiO. 

I den resultatbaserte andelen av rammen er det en liten økning på ca. 0,7 millioner kr i forhold til 

vårt gjeldende langtidsbudsjett. I basisdelen av rammen er det en økning på ca. 3 millioner kr til 

kompensasjon for reduksjon i studiepoengproduksjon; denne økningen er budsjettert for 2016 i 

langtidsbudsjettet, men kommer i 2015 i stedet på grunn av en forskyvning.  

Totalt sett er prosentvis økning i rammen over gjennomsnittet for fakultetene; kun Matematisk-

naturvitenskapelig fakultet har en større vekst, jamfør tabell nedenfor «Oversikt over 

konsekvensjusterte rammer 2015». 

 

Satsningsforslag  

Fakultetet har fremmet fire forslag til satsningstiltak for 2015, tre forslag angående SMR på til 

sammen 4 millioner og ett forslag om arealer på 8,9 millioner. I universitetsledelsens innstilling er 

ett forslag angående SMR foreslått innvilget med 2,5 millioner kr. Tiltaket om arealer er flyttet til 

Eiendomsavdelingens ramme og skal vurderes innen denne. Av vedtatte satsninger ligger 

kompensasjon for studiepoengsreduksjon fortsatt inne i henhold til tidligere avtaler. 
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Konsekvenser for langtidsbudsjettet  

Rammen for 2015 er som forventet og gir i seg selv ikke grunnlag for endringer i fakultetets strategi 

og langtidsbudsjett. Rammen tilsier at fakultetets langsiktige satsinger kan fortsette i henhold til 

gjeldende langtidsplan. 

 

Enhet 
 
 
Fakulteter 

TEOL 

JUR 

MED 

HF 

MN 

OD 

SV 

UV 

Konsekvensjusterte rammer 2015 

Fordelt per Tildelingsmåte 

 
 
 

Totalt 

40 468 

250 119 

610 752 

581 272 

927 174 

192 347 

405 564 

228 293 

Rammer 

2 014 
 
 

39 511 

242 454 

601 443 

583 938 

884 567 

199 643 

396 877 

229 367 

Endring 

2014-2015 
 
 

957 

7 665 

9 309 

-2 666 

42 607 

-7 296 

8 687 

-1 073 

Endring 

i % 
 
 

2,4 % 

3,2 % 

1,5 % 

-0,5 % 

4,8 % 

-3,7 % 

2,2 % 

-0,5 % 

Basis 

29 016 

158 282 

407 497 

443 220 

684 499 

164 997 

265 589 

168 168 

Resultat 

9 502 

90 337 

201 255 

132 941 

239 675 

27 350 

138 475 

58 625 

Satsinger 

1 950 

1 500 

2 000 

5 110 

3 000 

0 

1 500 

1 500 

Sum 2 321 268 898 162 16 560 3 235 990 3 177 801 58 189 1,8 % 

Mus. 

KHM 

NHM 

 

70 280 

98 838 

 

2 344 

2 508 

 

19 600 

8 000 

 

92 225 

109 345 

 

94 439 

111 161 

 

-2 214 

-1 816 

 
 

-2,3 % 

-1,6 % 

Sum 169 118 4 852 27 600 201 570 205 600 -4 030 -2,0 % 

Sent. 

SUM 

STK 

MLS/BiO 

ISS 

Apollon 

Uniforu. 

 

12 023 

10 405 

52 696 

6 865 

3 100 

3 159 

 

3 765 

739 

4 258 

3 551 

0 

0 

 

2 300 

1 165 

10 715 

0 

0 

0 

 

18 088 

12 308 

67 669 

10 416 

3 100 

3 159 

 

18 280 

12 780 

65 226 

10 252 

3 100 

3 159 

 

-192 

-471 

2 443 

164 

0 

0 

 
 

-1,0 % 

-3,7 % 

3,7 % 

1,6 % 

0,0 % 

0,0 % 

Sum 88 248 12 313 14 180 114 741 112 797 1 945 1,7 % 
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Saksbehandler: 

Jenny Graver 

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

Annet 

UB 

 
SA:  

  EA 

USIT 

LOS 

 

UiO fellestiltak 

UiO bank 

 

238 904 
 
 
 

364 400 

115 209 

267 202 
 
 

195 960 

0 

 

230 
 
 
 

0 

0 

0 
 
 

102 

0 

 

800 
 
 
 

11 900 

0 

0 
 
 

103 229 

40 000 

 

239 934 
 
 
 

376 300 

115 209 

267 202 
 
 

299 291 

40 000 

 

240 615 
 
 
 

380 000 

115 209 

267 202 
 
 

386 996 

-124 708 

 

-681 
 
 
 

-3 700 

0 

0 
 
 

-87 705 

164 708 

 
 

-0,3 % 
 
 
 

-1,0 % 

0,0 % 

0,0 % 
 
 

-22,7 % 

-132,1 % 

Sum 1 181 675 331 155 929 1 337 936 1 265 313 72 622 5,7 % 

        

Samlet sum 3 760 309 915 658 214 269 4 890 236 4 761 510 128 726 2,7 % 
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Sak i møtet: 4 a – skriftlig orienteringssak 

 

Dato: 30.05.2014 

 Saksnr..: 2014/2303 EIRIHAAK 

Saker som må varsles før styrebehandling 

Fakultetsstyret ba i møtet 8. april om en orientering om hvilke saker som må inngå i 

møteinnkallingen for å kunne behandles, og hvilke saker som kan behandles uten forhåndsvarsel. 

Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 2-8, fastsetter blant annet 

fakultetesstyrets oppgaver (§ 2), møteinnkallinger (§ 6) og forhandlinger i møter (§ 7).   

Som det fremgår av § 6 skal innkalling med oversikt over sakene som skal behandles, sendes senest 

en uke før møtet. Supplerende saksliste med saker som haster kan sendes senest tre dager før 

møtet. For sent innkomne dokumenter til saker som er varslet, sendes så fort de foreligger selv om 

dette medfører at 3- og 7- dagers fristen ikke overholdes. 

For at saker som ikke står på dagsorden eller tilleggsdagsorden skal kunne realitetsbehandles i 

møtet kreves, iht. siste setning av § 6, totredjedels flertall. 

For at vedtakssaker skal kunne behandles i et styremøte, må de altså enten varsles i forkant eller så 

må totredjeler av styremedlemmene godta at saken behandles i møtet. Saker som ikke skal 

realitetsbehandles (orienterings- og diskusjonssaker), trenger derimot ikke å være varslet i forkant 

av møtet. 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

 

 
Vedlegg: 

1. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultetet, §§ 2-8 
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Vedlegg 1: Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 2-8 

 

II. FAKULTETSSTYRET 

 

§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver 

 

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede 

mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter 

og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret. 

 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 

1. overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, 

2. langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling 

3. årsplan og budsjett 

4. fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller 

tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt 

5. rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av disse 

6. kunngjøringstekst og tilsetting av leder av grunnenhet dersom denne skal ansettes. Det er 

adgang til mindretallsanke fra fakultetsstyret til universitetsstyret. 

 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom: 

1. godkjenning av regnskap 

2. godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling 

 

Fakultetsstyret påser at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn. 

 

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret. 

 

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget, jf. § 24. 

 

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret. 

 

Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt 

omfattet av dekanens myndighetsområde. 

 

Fakultetsstyret kan i saker av prinsipiell betydning be om redegjørelse fra de enkelte utvalg. 

 

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning 

 

Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik: 

1. Dekan og dekanens stedfortreder 
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2. 2 representanter valgt av og blant de ansatte i faste vitenskapelige stillinger 

3. 1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger 

4. 2 eksterne representanter oppnevnt av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret 

5. 3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig av Juridisk 

studentutvalg. Leder av Juridisk studentutvalg innehar ex officio en av disse plassene 

6. representant valgt av og blant de teknisk og administrativt ansatte 

 

Dekan og prodekanen som er dekanens stedfortreder, sitter ex officio i styret. Dekan og prodekan 

velges i samsvar med nærmere regler vedtatt av universitetsstyret. Den andre prodekanen møter 

med talerett. 

 

Den prodekanen som ikke er dekanens stedfortreder, er vararepresentant for både dekanen og 

dekanens stedfortreder til fakultetsstyret. For gruppe 2 velges 4 vararepresentanter i rangert 

rekkefølge. For gruppe 3 velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge. For gruppe 4 oppnevnes 

personlig vararepresentant for hvert medlem. For gruppe 5 velges det fast vararepresentant for den 

studenten som ikke representerer Juridisk studentutvalg. For gruppe 6 velges 2 vararepresentanter 

i rangert rekkefølge. 

 

Fakultetet utgjør én valgkrets. 

 

§ 4. Valg og funksjonstid 

 

Valg til fakultetsstyret bør finne sted innen utgangen av november måned og gjelder fra 1. januar 

det følgende år. 

 

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for gruppene nevnt i § 3, punkt 1, 2, 4 og 6 og ett år for 

gruppene 3 og 5, med unntak for leder av Juridisk studentutvalg, som sitter for ett semester av 

gangen. 

 

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller 

fakultetet opphører. Første vararepresentant overtar i så fall som fast representant. For gruppe 2 

og 6 foretas suppleringsvalg på ny vararepresentant dersom det er mer enn ett år igjen av 

funksjonstiden. For gruppe 4 oppnevnes ny vararepresentant av rektor etter nominasjon fra 

fakultetsstyret dersom det er mer enn ett år igjen av funksjonstiden. 

 

§ 5. Leder og sekretær 

 

Fakultetsstyret ledes av dekan. Dekanens stedfortreder er nestleder. 

 

Dekanen utpeker sekretær for fakultetsstyret. 
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§ 6. Møteinnkalling 

 

Fakultetsstyret holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert kalenderår. Ekstraordinære 

møter holdes når dekanen finner det nødvendig eller når rektor, universitetsdirektør eller minst to 

av fakultetsstyrets medlemmer krever det. 

 

Innkalling til møte, med oversikt over saker som skal behandles, skal sendes fakultetsstyrets 

medlemmer senest en uke før møtet finner sted. 

 

Saksdokumenter samt supplerende saksliste med saker som haster og som er innkommet etter 

utsendelsen av hovedsakslisten, kan sendes senest tre dager før styremøtet. Ettersendelse av for 

sent innkomne dokumenter til saker som står på sakslisten, kan skje så snart dokumentene 

foreligger selv om dette medfører at ovennevnte frister for disse dokumenters vedkommende ikke 

kan overholdes. 

 

Dagsorden, eventuelt tilleggsdagsorden, skal inneholde en oversikt over de saker som skal 

behandles og om det i den enkelte sak tas sikte på en realitetsavgjørelse, en foreløpig drøftelse, en 

avklaring av den videre saksbehandling, eller om saken er til fakultetstyrets orientering. For at 

saker som ikke står på dagsorden eller tilleggsdagsorden skal tas opp til realitetsbehandling, kreves 

to tredjedels flertall. 

 

§ 7. Fakultetsstyrets forhandlinger 

 

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i møter. 

 

Møtene holdes som hovedregel for åpne dører. 

 

Følgende saker behandles alltid for lukkede dører: 

1. personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsettelse, oppsigelse, 

ordensstraff, avskjed og suspensjon 

2. saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er 

vesentlige for beslutningsgrunnlaget 

 

Følgende saker kan behandles for lukkede dører dersom fakultetsstyret mener at særlige grunner 

tilsier det: 

1. orienteringssaker, herunder generelle orienteringer fra ledelsen, samt spørsmål fra 

fakultetsstyrets medlemmer 

2. saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet 

3. saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige 

eller private institusjoner 
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Fakultetstyret kan ellers vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne 

saksbehandlingen. Behandling av spørsmålet om lukket møte skjer for lukkede dører. 

 

Når særlige grunner taler for det kan fakultetstyret innby utenforstående til å delta i dets møter 

med talerett, men ikke stemmerett. 

 

Det skal føres protokoll over alle vedtak som fattes i fakultetsstyret. Protokollen skal inneholde 

opplysninger om hvem som er til stede, og den skal for hver sak opplyse om forslag som er blitt satt 

under avstemning og vedtak som blir gjort med angivelse av stemmetall. Det skal fremgå av 

protokollen hvordan det enkelte medlem har stemt. Forslag som fremmes under møtet skal 

utformes skriftlig og leses opp under møtet. Det samme gjelder særuttalelser som ønskes 

protokollert. 

 

§ 8. Møteplikt og avstemningsregler 

 

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å møte hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall 

gis beskjed til fakultetsstyrets sekretariat slik at varamedlem kan innkalles. 

 

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke 

stemmes blankt annet enn ved valg (universitets- og høyskoleloven § 20 nr. 4). 

 

Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av representantene er til stede. 

 

Et forslag vedtas med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med mindre annet er bestemt i lov 

eller reglement. Flertallet for et vedtak må utgjøre minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer. 

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er leders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og 

tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette. 

 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

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

 

Dato: 18.03.2014 

 Saksnr..: 2014/3832 JENNYGR 

Dekanvedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad - Gentian Zyberi 

Fakultetet godkjenner at Gentian Zyberi søker om et ERC Starting Grant. Prosjektet skal ligge på 

fakultetsnivået i henhold til den ordinære organiseringen av EU-prosjekter på Det juridiske 

fakultet. Norsk senter for menneskerettigheter skal være vertsinstitutt.  

Dersom ERC-prosjektet blir innvilget, skal Gentian Zyberi ansettes for å arbeide 100 % på 

prosjektet i fem år. Det søkes om å få dekket 80 % av lønnen hans fra ERC. Dersom Zyberi blir 

tilsatt i førsteamanuensisstillingen han nå er under vurdering for, innvilges han 100 % frikjøp i de 

fem årene prosjektet varer. Dersom Zyberi ikke har fast stilling ved prosjektoppstart, vil SMR 

dekke 20 % av lønnen hans som institusjonens egenandel i de fem årene prosjektet varer.  

 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver 

dekan 

 

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

 

 

Kopi:  

SMR  

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

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



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

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

 

 

 

Dato: 18.03.2014 

 Saksnr..: 2014/3867 RANDIRO 

Dekanvedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad-May-Len Skilbrei 

Fakultetet godkjenner at May-Len Skilbrei søker om et ERC Starting Grant. Prosjektet skal ligge på 

fakultetsnivå i henhold til den ordinære organiseringen av EU-prosjekter på Det juridiske fakultet. 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi skal være vertsinstitutt. 

Dersom ERC-prosjektet blir innvilget, har fakultetet forpliktet seg til å gå følgende egenandel: 

- en fireårig stipendiatstilling 

-et fjerde år med undervisning for to fireårige post doktor stillinger. 

May-Len Skilbrei innvilges frikjøp for 60% av sin stilling i 5 år. Det søkes om at ERC dekker de 

60% hun frikjøpes. De resterende 40% av stillingen fordeler seg slik mellom forskning og 

undervisning: 

-forskning: 15% 

-undervisning: 25%  

 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver(signering) 

dekan 

 

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

 

Kopi: 

Heidi Mork Lomell 

Turid Eikvam 

 

 

Saksbehandler: 

Randi Rørlien 

+4722851980, randi.rorlien@jus.uio.no 



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Eksamensseksjonen 
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass, 
0130 Oslo 
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate 
47, 0162 Oslo 

Telefon: 22 85 95 00 
Telefaks: 22 85 96 58 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: Dekanatet    

Dato:     

 

Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak – Tilsynssensor for Bachelorstudiet i Demokrati og rettigheter i 

informasjonssamfunnet og Masterstudiet i Forvaltningsinformatikk 2014-2018   

 

Ørnulf Rasmussen oppnevnes herved som Tilsynssensor for Bachelorstudiet i Demokrati og 

rettigheter i informasjonssamfunnet og Masterstudiet i Forvaltningsinformatikk perioden 1.1.2014-

31.12.2017. Rasmussen har vært tilsynssensor for disse programmene tidligere i perioden fra 2010-

2013.   

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 studieprogrammene Bachelorstudiet i Demokrati og rettigheter i 

informasjonssamfunnet og Masterstudiet i Forvaltningsinformatikk i henhold til fakultetets og 

UiOs retningslinjer. Det skal føres tilsyn hvert år.  

Første år for neste tilsynssensor blir studieåret høsten 2013/våren 2014. Frist for innsendelse av 

rapport til Programrådet er 15. september hvert år.  

Honorar for tilsynssensor for Bachelorstudiet i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 

og Masterstudiet i Forvaltningsinformatikk 30 000,- pr år for hele oppdraget.    

 

 

Med hilsen 

Hans Petter Graver  

 

 

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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Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Eksamensseksjonen 
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass, 
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Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate 
47, 0162 Oslo 

Telefon: 22 85 95 00 
Telefaks: 22 85 96 58 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: Dekanus     

Dato: 
02.04.2014    

 

Deres ref.:    
Vår ref.: 
2008/1679    

Dekanvedtak – Rettelse i Regler for godskrivning om maksimalt antall 

veiledningstimer i doktorgraden     

 

I dagens Regler for godskrivning fremgår det at det godskrives inntil 31 klokketimer pr. semester i 

4 år pr. kandidat, samtidig som maksimalt antall veiledningstimer pr. kandidat ikke skal overstige 

150 klokketimer for hele tilsettingsperioden.   

Taket på maksimalt antall veiledningstimer ble inntatt i Regler for godskrivning ved omleggingen 

til klokketimer i 2011. En hentet dette fra programplanen for dr. juris programmet pkt. 3, der det 

står at en doktorgradskandidat har rett på 150 timer veiledning totalt.   

http://www.jus.uio.no/forskning/doktorgrad-

karriere/forskerutdanning/gjennomforing/veiledning/ 

Imidlertid har fakultetets lærere, når det kommer til veiledning av doktorgradsstipendiater, kun 

forholdt seg til antall timer i Regler for godskrivning. Dvs. 7 undervisningstimer pr. semester i 4 år 

som tilsvarer 248 klokketimer totalt. Det har således vært en lengre praksis for å gi mye høyere 

antall timer veiledning enn taket i programplanen gir. Videre er det en klar enighet om at 150 timer 

over 4 år, som tilsvarer 18,5 time i gjennomsnitt pr. semester er et for lavt veiledningstilbud å gi til 

våre doktorgradsstipendiater.   

Fakultetet retter herved dette opp i Regler for godskriving, saken sendes videre til PFF for 

behandling og vedtak om endring av taket til 248 klokketimer.  

Vedtak  

I Regler for godskriving fjernes følgende setning: «Veiledningen skal ikke overskride 150 

klokketimer for hele doktorgraden.»  

 

Med hilsen 

http://www.jus.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/gjennomforing/veiledning/
http://www.jus.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/gjennomforing/veiledning/
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Hans Petter Graver  

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

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