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Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. juni
Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 17. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra 17. juni godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap pr. 31 august
Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedlegg (pdf):

1. Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart»)

2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart»)

3. Ledelsesvurdering 31.08.2014

4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

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

 

Sak 3 Hovedprioriteringer for budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019
Arkivsaksnr. 2014/11007

Vedlegg (pdf):

1. Foreløpig disponeringsskriv 2015 for juridisk fakultet

2. Foreløpig prognose langtidsbudsjett 2015-2019

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett
2015, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta
mindre endringer.

 

Sak 4 Sammensetning av senterråd ved Norsk senter for menneskerettigheter
(SMR)
Arkivsaksnr. 2013/3092

Vedlegg (pdf):

1. Utkast til nye vedtekter for SMR

2. Normalregler for institutter ved UiO
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3. Gjeldende vedtekter for SMR

4. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den foreslåtte sammensetningen av senterråd for SMR, og
overlater det til dekanen å godkjenne de øvrige delene av SMRs vedtekter.

 

Diskusjonssaker

Sak 5 Tverrfakultær energisatsning
Presentasjon ved Henrik Bjørnebye

 

Orienteringssaker

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

a) Høring om Tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for
Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/9109). Vedlegg (pdf).

b) Høring om vurdering av 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap UiO
(arkivsaksnr. 2014/7305). Vedlegg (pdf).

 

Sak 7 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 30. juni at:

Inger Berg Ørstavik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved
Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. (Arkivsaksnr. 2013/15209)

Johann Ruben Leiß tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet.
Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten
undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr.
2013/14135).

Anne Kjersti Cecilia Befring tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske
fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten
undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr.
2013/14135).

Olaf Halvorsen Rønning tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske
fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten
undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr.
2013/14135).

Monica Furustøl tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet.
Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten
undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Spørsmålet om
tilstedeværelse må avklares før arbeidsavtalen signeres. (Arkivsaksnr.
2013/14135).

Paula Linnea Bäckden tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske
fakultet. Spørsmålet om tilstedeværelse må avklares før arbeidsavtalen signeres.
Før arbeidsavtalen signeres må det avklares om lengden på tilsettingen skal
begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av tidligere
tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling. Dekanen gis fullmakt til å
avgjøre om tilsettingen skal være med eller uten undervisningsplikt. (Arkivsaksnr.
2013/14135).

Daniel Arnesson tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet.
Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten
undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr.
2013/14135).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 15. september at:

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Vidar Halvorsen og Leif Petter Olaussen
gis opprykk til professor innen fagområde rettssosiologi med virkning fra 15.
september 2013. (Arkivsaksnr. 2013/13272)
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. oktober at:

Jerneja Penca tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det
juridiske fakultet, PluriCourts.

Shakira Maria Bedoya Sanchez tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode
på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts. Dersom hun takker nei til stillingen
år tilbudet videre til Artur Appazov.

Daniel Behn tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det
juridiske fakultet, PluriCourts. Dersom han takker nei til stillingen år tilbudet videre
til Alessandra Asteriti.

 

Sak 8 Fullmaktssaker

a) Dekanen fattet 30.09.14 vedtak om endring av opptakskrav til
masterprogrammet i forvaltningsinformatikk (arkivsaksnr. 2014/11404 ). Vedlegg
(pdf).

b) Dekanen fattet 26.09.14 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2015/2016
(arkivsaksnr. 2013/12113). Vedlegg (pdf).

c) Dekanen fattet 05.09.14 vedtak om forlenget tilsetting for utført undervisning for
stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377). Vedlegg (pdf).

d) Dekanen fattet 20.06.14 vedtak om innfasinsgplan for digital eksamen - Høst
2014 (arkivsaksnr. 2012/3072). Vedlegg (pdf).

e) Dekanen fattet 18.06.14 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det
juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/6871). Vedlegg (pdf).

f) Dekanen fattet 17.06.14 vedtak om økning av gebyr for Egnethetsprøven for
advokater fra EØS-land som ønsker norsk advokatbevilling (arkivsaksnr.
2014/6850). Vedlegg (pdf).

g) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om avtale om Senter for menneskerettigheter
sine ansattes anledning til å undervise ved andre fakulteter ved UiO (arkivsaksnr.
2008/1679). Vedlegg (pdf).

h) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om økt godskrivning for verv som programleder
for HUMR-programmet (arkivsaksnr. 2008/1679). Vedlegg (pdf).

i) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om godtgjørelse for undervisning og
administrasjon ved Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter (arkivsaksnr.
2008/1679). Vedlegg (pdf).

j) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om overbooking av studieplasser 2014/2015
(arkivsaksnr. 2012/7018). Vedlegg (pdf).

 

Sak 9 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 13. oktober 2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder
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Protokoll fra møte 3/2014 i fakultetsstyret
Tirsdag 17. juni, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen.

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes i styremøtet 20. oktober.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Marit Halvorsen, Ole-Andreas
Rognstad, Marte Rua, Kristin Steen Slåttå, Ellen Mo og Hanna Nicholls

Forfall: Jan Einar Barbo, Hanne Hjemdal og Andreas Bjørklund

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

 

Vedtakssaker

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

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 8. april godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

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

Vedtak:

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

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssak
Sak 3 Hovedprioriteringer for årsplan 2015-2017

Arkivsaksnr. 2014/5111

Hans Petter Graver redegjorde for saken og forslagene til hovedprioriteringer for
perioden 2015-2017. Studiekvalitet er fortsatt en hovedsatsning for fakultet, og for
kommende periode konkretiseres studiekvalitet med prioriteringer som
areal/samlokalisering, tverrfaglighet, læringsmiljø, nye evalueringsformer og etikk. I
vurderingen av en 3+2-modell vil også studiekvalitet stå sentralt.

Fakultetsstyret diskuterte hovedprioriteringene, men kom ikke med forslag til endringer
eller nye prioriteringer.

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

a) Saker som må meldes til styret før behandling (arkivsaksnr.2014/2303).
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Sak 5 Muntlige orienteringssaker

a) Status areal. Hans Petter Graver orienterte om status i arbeidet for nye lokaler
og om innplassering av enhetene i det nye bygget og bygningene rundt
Universitetsplassen.

b) 3+2-modell. Hans Petter Graver orienterte om fakultetsledelsens standpunkt
som er at en eventuell overgang fra dagens studieordning til en 3+2-modell må
være faglig begrunnet og ikke styrt av ønsker utenfor profesjonen.

 

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).

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

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).

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

 

Sak 8 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 18. juni 2014

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
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Fakultetsstyret 16.12.2013 «Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018»

Fakultetsstyret 08.04.2014 ” Revidert langtidsbudsjett for SMR 2014-2018 ”

HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2015 OG LANGTIDSBUDSJETT 2015-2019

Universitetsstyret behandlet ” Fordeling 2015 og årsplan 2015-2017 ” i sitt møte 24.-25. juni. Det 

juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2015 på 259 976 000 kr, jfr vedlegg 1 «Foreløpig 

disponeringsskriv 2015 for juridisk fakultet». Dette er en nominell økning på 17 521 000 kr fra 2014. 

Det er gitt en lønns- og priskompensasjon på 2,8% som utgjør ca 7 mill kr. Fakultetet er tildelt 2,5 mill 

kr til styrking av SMR ifm utfasing av Nordem og NI. Fakultetet er også tildelt 0,4 mill kr til 

internhusleie JURK.

Netto økt realramme er dermed ca 7 mill kr. Hoveddelen av denne økningen utgjøres av 

resultatbaserte forskningsresultater, studiepoengproduksjon, og forskuttering av kompensasjon for 

studiepoengsreduksjon. 

Årsplan og strategisk plan gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. Fakultetsstyret har vedtatt 
følgende hovedprioriteringer for årsplan 2015-2017:

 3+2
 Areal/Samlokalisering 
 Tverrfaglighet
 Læringsmiljø
 Nye evalueringsformer
 Etikk

I tillegg til ovennevnte foreslås faglige prioriteringer som ny hovedprioritering.

Årsplan 2015-2017 er under utarbeidelse og vil bli forelagt styret til orientering i desember.

Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en 
foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring. Endelig budsjett vil derfor bli lagt frem for 
styret på møtet 15.12.2014.

Styret bes ta stilling til hovedprioriteringene; satsninger og budsjettiltak 2015 og måltall for 2015-

2019.
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Tabell 1: Foreløpig prognose for langtidsbudsjettet, basisvirksomheten, viser en resultatutvikling som 
følger:  (tallene er under arbeid)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Isolert resultat 1,3 mill 2,3 mill -1,0 mill 3,1 mill -0,8 mill -2,1

Akkumulert resultat 25,8 mill 28,0 mill 27,0 mill 30,1 mill 29,3 mill 27,2

Fakultetet skal innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 

2019. Styret behandler detaljert budsjett for 2015 og langtidsbudsjett for 2015-2019 i møtet 15. 

desember. Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er 

derfor en foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring. 

Vedlegg 2 viser foreløpig prognose for langtidsbudsjettet for perioden 2015-2019. Oppdatert prognose 

for 2014 er på 1,3 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2014 vil da være 

på ca 25,8 mill kr. I 2015 viser prognosen et isolert overskudd på 2,3 mill. 

I gjeldende langtidsbudsjett er det i 2016-2019 isolerte årlige resultater rundt 0. Akkumulert resultat i 

2019 er på ca 27,2 mill kr i overskudd i foreløpig prognose.

Tabell 2 Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2013, forslag til måltall for 2014-2019 (tallene er 
under arbeid) (nye forslag merket med rødt):

Studiepoengproduksjon

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Studie-
poeng-
produk
sjon 
samlet

2 739 2 614 2 801 2 788 2 994 2 742 2 749 2 740 2 793 2 855 2 855 2 857 2 857

Pr 
heltids-
ekvival
ent

40,2 39,5 41,1 39,2 46,3 44,7 45,6 44,5 45,0 46,0 46,0 46,0 46,0

Tilsettinger/avganger i undervisnings- og forskerstillinger

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Antall 
avganger v/70 
år

1 3 5 2 9 3 2 4 3 1 33

Planlagte 
tilsettinger

2 6 4 6 8 4 7 4 4 4 49

Avlagte doktorgrader fra stipendiater (basis- og eksternfinansierte)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avlagte doktorgrader 15 19 14 15 6 9 11 12 15 15 16 16 16

Opptaksramme for masterstudiet i rettsvitenskap redusert fra 600 til 400 fra høsten 2009
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Publikasjonspoeng

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Publikasjons-poeng 206 322 312 235 272 256 303 280 291 327 344 352 352

Pr stilling 1,28 1,96 2,12 1,63 1,89 1,62 1,93 1,72 1,72 1,9 2,0 2,1 2,1

STATUS FOR GJENNOMFØRING AV HOVEDSATSNINGER OG BUDSJETTILTAK 2014

Tabell 3

Tiltak Beskrivelse Status

Studiekvalitet 

undervisningsressurser

Stillingsplan, tilsettinger i 2014

IOR: 2 stillinger utlyses i 2014 med 

tiltredelse i 2015

IFP: 1 stilling utlyses 2014 med 

tiltredelse i 2015

Professor II-stillinger: 2 midlertidige 4-

årige stillinger fremskyndet til 

tiltredelse høsten 2014.

Ikke iverksatt: utsatt til 

høst 2015

Iverksatt

Ikke iverksatt

Digital eksamen Utvidelse av prosjektet

øke ressursen til prosjektledelse

økte driftsmidler

Iverksatt

Ikke iverksatt

Eksamensbudsjett Økte sensurkostnader: 

veileder ikke skal være sensor på 

masteroppgaven

Iverksatt

Undervisningsbudsjett 700 timer ekstra årlig fra høsten 2014, 

slik at rammen for antall timer i 

studiemodellen oppfylles.

Kun delvis iverksatt; 200 

timer økning i 2014

Investeringer i læringsmiljø oppgradere ytterligere 3 lesesaler med

møbler og tilhørende strøm

Ikke iverksatt

Samlokalisering Stilling til utredning av nye lokaler Ikke iverksatt

Styrking av SMR Økt grunnbemmaning: 1 ny 

vitenskapelig stilling med utlysning i 

2014 og tiltredelse i 2015

Overføring av ansvar for 3,5 

vitenskapelige stillinger til basismidler

Delvis iverksatt med 

forsinket forventet 

tilsetting

Iverksatt

Ikke iverksatte tiltak utgjør til sammen ca 2,7 mill kr i ubrukte midler i 2014
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STATUS FOR GJENNOMFØRING AV DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2013

Tabell 4

Tiltak Beløp i kr Periode Kostnads-

sted

Status

1. Investeringer i læringsmiljø: utskifting av 

bord og stoler til kollokvierom i domus nova 

samt generell oppgradering av fellesarealer 

herunder skilting

850 000 2014 Felles

120010

Iverksettes 

høsten 

2014

2. Anskaffelse av spørreundersøkelse i 

forbindelse med frafall i jusstudiet: 

oppfølging og gjennomføring av tiltaket fra 

prosjekt studiekvalitet

300 000 2014 Felles

120010

Ikke 

iverksatt, 

vedtatt å 

ikke utføre

3. Administrasjon av digital eksamen: 

midlertidig tilsetting av IT-stilling ifm 

gjennomføring av digital eksamen

650 000 2014-

2015

Felles

120014

Ikke 

iverksatt

4. Fremskynde vedtatt tilsetting i stilling innen 

selskapsrett: utlyse stilling våren 2014 med 

tilsetting i 2015

500 000 2015 IFP

120200

Iverksatt

5. Professor 2 stilling i rettssosiologi: tilsette 

midlertidig stilling for å sikre studiekvalitet i 

rettsosiologistudiet i overgangsfase til nye 

faste tilsettinger

600 000 2015-

2017

IKRS

120100

Iverksatt, 

tilsetting 

fra 2015

Ikke iverksatte tiltak utgjør til sammen ca 1,8 mill kr i ubrukte midler hittil i 2014 og forventes å 

utgjøre ca 1,2 mill ved årets slutt

HOVEDPRIORITERINGER OG BUDSJETTILTAK 2015

Handlingsrom og budsjettbalanse

Foreløpig	prognose,	jfr	tabell	1	viser	et	akkumulert	resultat	etter	2019 som	er	et	overskudd	på	27,2 mill	

kr.	De	ubrukte	midlene	gir	et	handlingsrom	som	kan	brukes	til	å	iverksette	hovedprioriteringene	i	

årsplanen.	I	vurderingen	av	handlingsrommets	størrelse	er	fordelingen	mellom	instituttnivå	og	fellesnivå	

sentralt.	Insituttenes	andel	av	ubrukte	midler utgjør	ca	20 mill	og	fellesdelens	andel	ca	7 mill.	Styret	bes	

om	å	ta	stilling	til	om	man	ønsker	å	disponere	alle	ubrukte	midler,	fellesdelens,	instituttenes,	eller	evt	

deler	av	dette.

I	etterkant	av	prognosen	fremkommer	det	i	tillegg	ca	4	mill	kr	i	ubrukte	midler	som	følge	av	ikke	

iverksatte	tiltak,	jfr	tabell	3	og	4. Dette	øker	handlingsrommet,	men	samtidig	viser	det	et	stort	avvik	
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mellom	ambisjonsnivå	og	gjennomføring. Det tilsier	at	fremtidige	satsninger	bør	innrettes	på	en	annen	

måte, og	med	et	mer	realistisk	ambisjonsnivå. Forutsatt	at	fellesdelen	og	ikke	iverksatte	tiltak	kan	

disponeres	betyr	det	altså	et	handlingsrom	på	ca	10 mill	kr.

Samtidig	viser	den foreløpige prognosen	en	svak	negativ	utvikling	i	langtidsperioden,	med	isolerte	

underskudd i	budsjettårene	2016	og	2018-2019.	Fakultetsstyret	har	tidligere	vedtatt	at	«evt	ledige	

midler	omdisponeres	til	studiekvalitetstiltak»,	jfr	styremøtet	17/12-2009.	Kostnadsøkningen	i	

langtidsperioden	skyldes	i	hovedsak	stillingsplanen	som	iverksettes	og	at	forskningsbasert	undervisning	

er	mer	kostnadskrevende	enn	undervisning	basert på	timelærere.	Salderingstiltak	vha	stillingsplanen	vil	

derfor	være	negativt	for	satsningen	på	studiekvalitet.	Det	vil	likevel	være	nødvendig	med	en	årlig	

gjennomgang	og	justering	av	stillingsplanen	for	å	sikre	budsjettbalansen.	

Dersom	stillingsplanen	oppfylles	vil	det	ikke	være	rom	for	flere	faste	stillinger.	Det	anbefales	derfor	å	

bruke	handlingsrommet	til	tiltak	av	midlertidig	karakter,	med	prioritet	for	tiltak	som	bidrar	til	

studiekvalitet.	Midlertidige	stillinger,	fremskyndelse	av	tilsettingstidspunkt	for	faste	stillinger og	

undervisningstiltak anbefales	som	gode	måter	å	disponere	handlingsrommet	på.

Budsjettiltak innenfor	handlingsrommet

1. Undervisningsressurser	og	stillingsplan:

Det	er	vedtatt	4	tilsettinger	i	2016,	2017	og	2018:

 2016:	2	ved	IFP,	2	ved	IKRS

 2017:	3	ved	IOR,	1	ufordelt

 2018:	2	ved	IFP,	2	ved	IKRS

Det	foreslås	å	fremskynde	tilsetting	av	stillingene ved	IKRS	fra	hhv	2016	til	2015	og	2018	til	2017

Budsjetteffekt	500 000	kr	i	2015,	2	mill	kr	i 2017,	totalt	2,5 mill	kr.

2. Anbefalte	budsjettiltak	på	enhetene,	disponert	av	fellesdelen:

Alle	enheter	ved	fakultetet	har	blitt	invitert	til	å	foreslå	budsjettiltak	for	2015	og	2015-2019,	med	

forutsetning	om	prioritering	av	tiltak	av	midlertidig	karakter	og	studiekvalitet.	Tiltakene	som	oppfyller	

begge disse	kriteriene	foreslås	iverksatt:

a. En	midlertidig	professor	II-stilling	ved	SMR.	Knyttet	til økt	studiekvalitet	gjennom	veiledning	av	

og	undervisning	for	stipendiater,	de	internasjonale	studentene	og	gjesteforskere	finansiert	av	de	

internasjonale	programmene. Budsjetteffekt	200 000	kr	i	2016	og	2017,	totalt	400 000	kr.

b. Pedagogisk	kurs	for	eksterne lærere.	Knyttet	til	tettere	integrering	av	de	eksterne	lærerne	vi	

benytter	i	undervisningen. Budsjetteffekt	50 000	kr	i	2015	på	undervisningsbudsjettet.

c. Forlengelse	av	midlertidig	stilling	knyttet	til	administrasjon	av	masteroppgaver,	

eksamensseksjonen,	med	3	mnd	til	oppfølging	av	arbeidet	med	studiekvalitet.	Budsjetteffekt	

160 000	kr	i	2015.
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d. Oppgradering	av	undervisningsrom,	pga	etterslep	på	vedlikehold	av	AV-utstyr	i	auditorier	og	

seminarrom,	IT-investeringer.	Budsjetteffekt	820 000	kr	i	2015,	med	tilleggsforslag	om	at	

100 000	kr	omdisponeres	årlig	til	formålet	fra	ordinært IT-budsjett.

e. Utvidet	prosjektperiode	digital	eksamen.	Forlengelse	av	frikjøp	fra	IT-seksjonen	og	

eksamensseksjonen	med	4	mnd	høsten	2015, pga	forskjøvet	innfasing	av	de	7	siste	emner	til	

høsten	2015.	Budsjetteffekt	430 000	kr	i	2015.

Samlet	budsjetteffekt	av	ovennevnte	tiltak,	ca	2	mill	kr.

3. Øvrige	foreslåtte	tiltak	på	enhetene,	disponert	av	instituttenes	akkumulerte	overskudd:

a. Egenandel	i	nytt	NFR-prosjekt,	likestillingsmidler,	SMR/IFP,	post.doc.	stilling	i	3	år.	Budsjetteffekt	

ca	3	mill	kr,	dekket	med	1,5	mill	kr	av	hver	enhet	SMR/IFP.

b. En	post.doc.	stilling	ved	IFP	utover	ordinær	kvote	i	3	år.	Budsjetteffekt	ca	2,2 mill	kr,	dekket	av	

IFP.

c. Egenandel	til	delfinansiering	av	eksternt	finansiert	post.doc,	NIFS,	tilsvarende	ett	år	av	3-årig	

stilling.	Budsjetteffekt	ca	700 000	kr,	dekket	av	NIFS.

Samlet	budsjetteffekt	av	ovennevnte	tiltak,	ca	6 mill	kr.

4. Øvrige	tiltak

Det	foreslås	at	dekanen	gis	fullmakt	til	å	disponere	inntil	3 mill	kr	til	øvrige	tiltak innen	

hovedprioriteringene	i	årsplanen.

Budsjetteffekt	3 mill	kr.

5. Planlagte	ikke	iverksatte	tiltak	frå	2014	som	foreslås	overført	til	2015 (jfr	tabell	3)

a. Prosjektmidler	til	utredning	og	planlegging	av	lokaler.	Frikjøp	av	1	midlertidig	stilling	i	ett	år.	

Budsjetteffekt	600 000	kr	i	2016.

b. Investeringer i læringsmiljø. Oppgradere ytterligere 3 lesesaler med møbler og tilhørende 

strøm. Budsjetteffekt 1 mill kr i 2015.

Undervisnings- og eksamensbudsjett 2015

Undervisningsbudsjettet og eksamensbudsjettet er under arbeid og endelig detaljbudsjett vil foreligge 

til styrets orientering i desember. 

Samlet er undervisningsbudsjettet noe høyere enn i 2014; styrets vedtak om økning på 700 timer på 

masterstudiet i rettsvitenskap, jfr tabell 3, er delvis iverksatt med 500 timer i 2015 på 1.til 3. studieår. 

Dette utgjør en økning på ca 600 000 kr. Veiledningskostnad er øket med ca 400 000 kr som følge av 

flere kandidater, bl.a. pga opptak av privatister og andre ikke-programstudenter til masteroppgaven.  

Totalt sett er undervisningsbudsjettet innenfor rammen som er vedtatt i ny studiemodell.

Eksamensbudsjettet for 2015 er noe høyere enn 2014, men totalt sett ikke vesentlig endret.

En kostnadsøkning på 500 000 pga at antall masteroppgaveskrivende på masterstudiet i rettsvitenskap 
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er øket fra 450 til 550, jfr omtalen ovenfor. Budsjett for eksamensvakter i 2015 er øket noe som følge 

av erfaringer fra regnskap for 2014.  

Antall privatister reduseres pga utfasing av 3.avdeling, og privatisinntektene reduseres dermed også; 

fra ca. 5,4 mill i 2014 til 3,2 i 2015. Dette er en liten økning fra 2,8 i gjeldende langtidsbudsjett som 

skyldes et noe høyere forventet antall kandidater til 4.avdeling. Samtidig forventes et noe lavere antall 

privatister til emnene på 1. studieår. Det totale antall privatister er imidlertid fortsatt relativt høyt.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2015, med 

de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv 2015 for juridisk fakultet

2. Foreløpig prognose for langtidsbudsjett 2015-2019 for juridisk fakultet

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











FORELØPIG PROGNOSE LANGTIDSBUDSJETT 2015-2019 BASISVIRKSOMHET JURDISK FAKULTET

Tall i mill. kr.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Isolert 

resultat
1,3 2,3 -1 3,1 -0,8 -2,1

Akkumulert 

resultat
25,7 28 27 30,1 29,3 27,2
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0254 OSLO Norge 

Tlf.:      228 42001 
Faks:    228 42002 
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Til: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 

  

Sakstype: Vedtakssak 

Møtesaksnr.: 4  

Møtenr.: 4/2014 

Møtedato: 20.10.14 

Notatdato: 04.10.14 

Arkivsaksnr.: 2013/3092 

Saksbehandler: T.D. Kjelling, kontorsjef/Eirik Haakstad, seksjonsleder 

 

Sammensetning av senterråd ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 

Revisjon av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter 

Normalregler for institutter (vedlegg 2) fastsetter i § 10 at dekanen kan godkjenne grunnenheters 

administrasjonsreglement så sant disse ligger innenfor rammen av normalreglene. Etter § 6-2 i 

normalreglene er det imidlertid fakultetsstyret som skal bestemme sammensetningen av et 

instituttråd. 

I forslaget til reviderte vedtekter for SMR ligger det også et forslag om overgang fra senterstyre til 

senterråd. Ut over dette vurdere Det juridiske fakultet forslaget til reviderte vedtekter til å være 

innenfor rammen av normalreglene. 

Vi vil med dette derfor be fakultetsstyret om å godkjenne den foreslåtte sammensetningen av 

senterrådet, § 3-2 i forslaget til nye vedtekter (vedlegg 1). Resten av vedtektene vil da kunne 

godkjennes av dekanen etter vedtak i fakultetsstyret om senterrådets sammensetning. 

Lover, regler etc 

Universitetet i Oslo (UiO) hadde tidligere to sett normalregler – ett for institutter og ett for sentre. 

Gjeldende vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter tok utgangspunkt i UiOs 

normalreglementer for sentre. UiO har siden forenklet dette slik at det nå kun er ett sett 

normalregler som gjelder for alle grunnenheter og de nye vedtektene for SMR er basert på disse. 

Normalreglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: Universitets- og 

høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, 

Valgreglement for UiO, samt Reglement for tilsetting og valg av leder ved fakulteter og institutter. I 

tillegg er de nye vedtektene for SMR nå ihht Styrings- og administrasjonsreglement for Det 

juridiske fakultet (JUS). 

Bakgrunn og prosess 

mailto:info@nchr.uio.no
file://sokrates/jus-smr-group/admin/styret/1-2014/orientering/www.jus.uio.no/smr
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SMRs gjeldende vedtekter er på flere punkter ikke lenger i tråd med UiOs og JUS regler og rutiner. 

I tillegg skal SMRs grunnleggende mandat endres ved at Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter (NI) skilles ut fra og med 01.01.15. SMR skal følgelig revidere sine vedtekter 

og nye vedtekter skal vedtas og tre i kraft 01.01.15 når NI skilles ut. 

Det er gjennomført møter om revisjon av vedtektene med ansatte 28.02.14, 20.05.14 og 28.08.14, i 

SMRs styre 27.05.14 og 03.09.14, og i SMRs ledergruppe 19.08.14. SMRs ledelse har orientert 

fakultetsledelsen medio august om arbeidet med å endre vedtekter.  

På møtet i SMRs styre 03.09.14 ble vedlagte forslag til nye vedtekter med ett unntak vedtatt 

enstemmig.  

Kort om de viktigste endringene som foreslås. 

UiOs normalregler er i det alt vesentlige fulgt. Enkelte paragrafer er slettet fordi de av ulike årsaker 

ikke er aktuelle. 

Det foreslås å utvide UiOs normalregler med en ny paragraf ved at dagens formålsparagraf (§ 1) 

revideres og videreføres for å definere retningen for senterets faglige arbeid.  

”Instituttleder” er normalt øverste leder av grunnenheten. Ved SMR brukes 

funksjonstittelen ”direktør” og er endret gjennomgående i vedtektsforslaget. Instituttlederoppgaven 

for SMR slik den gjelder ved JUS videreføres som før av en ansatt direktør i åremålsstilling med 

mulighet for forlengelse i en ekstra åremålsperiode. 

Rollen som stedfortreder for direktør formaliseres slik som for de øvrige instituttene ved JUS. 

På samme måte er ”institutt” endret til ”senter” i forslaget. 

Det foreslås å gå bort fra et styre som senterets høyeste organ og innføre et råd i stedet. Det ønskes 

en bred representasjon med representanter for ansatte, eksterne og studenter. Styret har langt på vei 

fungert som råd til nå og det er et ønske om å videreføre og styrke denne rollen ved å formalisere 

rådsformen. 

Rådet skal prioritere de saker som ligger innenfor rådets myndighetsområde og hvor direktøren 

ønsker råd, og i mindre grad rene informasjonssaker. 

Det ønskes å videreføre ordningen med ekstern leder av rådet samt at direktøren møter ex officio i 

rådet. Direktørens rolle er å forberede de saker som rådet skal behandle samt bidra med den 

nødvendige sekretærstøtte til rådets arbeid. 

Alle medlemmer i rådet er individuelt oppnevnt og forventningen er at de på selvstendig grunnlag 

skal bidra til det som er det beste for utviklingen av SMR. De interne medlemmene er valgt som 

representanter for sine respektive grupper. De eksterne medlemmene bør oppnevnes ut fra personlig 

bakgrunn, kvalifikasjoner og relevans for SMR. 

Rådets sammensetning er forsøkt balansert mellom ønsket om å sikre god samvirkning mellom 

ledelse og ansatte, og å sikre god dialog med eksterne medlemmer. Det foreslås at antallet interne 

og eksterne medlemmer er likt. Det foreslås å ha eksterne medlemmer både fra UiO og eksterne 

medlemmer utenfra UiO. Det foreslås å ha to medlemmer fra de administrativt ansatte – en fra 
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fellesadministrasjonen («ren UiO-administrasjon») og en fra de internasjonale prosjekter og 

programmer (menneskerettsfaglige «eksperter» i administrative stillinger). Det foreslås å ha to 

studentmedlemmer. Studentene har til nå ment at Studentparlamentet eller Juridisk studentutvalg på 

deres delegasjon skal oppnevne medlemmene. Hvis det er ønskelig at minst et av medlemmene 

oppnevnes fra SMRs eget masterprogram bør vi henstille studentene om dette. Og i så fall må det 

sikres at medlemmet behersker norsk el.l. 

Det vil være dagens styre for SMR som høsten 2014 som oppnevner alle de aktuelle eksterne 

medlemmene av rådet i forkant av rådsperioden som starter 01.01.15. 

 

Vedtaksforslag:  Fakultetsstyret godkjenner den foreslåtte sammensetningen av senterråd for SMR, 

og overlater det til dekanen å godkjenne de øvrige delene av SMRs vedtekter. 

 

Vedlegg, referanser 

1. Utkast til nye vedtekter for SMR. 

2. Normalregler UiO. 

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html 

3. Gjeldende vedtekter SMR. 

http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/vedtekter/index.html 

4. Styrings- og administrasjonsreglement JUS. 

http://www.jus.uio.no/om/reglement/administrasjonsreglementet.html 

 

  

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html
http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/vedtekter/index.html
http://www.jus.uio.no/om/reglement/administrasjonsreglementet.html
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VEDLEGG 

Vedlegg 1 

Utkast til nye vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter 

 

Vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter 

 

§ 1 Formål 

Norsk senter for menneskerettigheter (forkortet SMR, med engelsk tittel Norwegian Centre for 

Human Rights, forkortet NCHR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og 

programvirksomhet om menneskerettigheter. 

 

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt.  

 

Senteret vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse. 

 

§ 2 Senterets organer 

Senteret skal ha: 

1. Et råd. 

2. En instituttleder i form av en direktør tilsatt i åremålsstilling. 

3. En stedfortreder for direktøren. 

4. En administrasjon, ledet av en administrativ leder (kontorsjef). 

 

§ 3 Senterrådet 

§ 3-1 Saksområder for rådgivende organ 

Senterrådet skal uttale seg om følgende saker: 

1. Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten. 

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

3. Årsplan og budsjett. 

4. Intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av 

overordnet organ. 

5. Regnskap. 
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6. Årsrapport. 

 

Senterrådet kan drøfte andre saker som direktør eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. 

 

Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor 

fakultetsstyret ved tilsetting av direktør. 

 

§ 3-2 Sammensetning av senterrådet 

Senterrådet skal ha følgende sammensetning: 

• Tre eksterne medlemmer i vitenskapelig stilling ved UiO utenfor SMR, oppnevnt av direktøren. 

Ett av medlemmene skal komme fra Det juridiske fakultet og de to andre medlemmene fra andre 

enheter ved UiO. 

• Tre eksterne medlemmer som ikke er tilsatt ved UiO, oppnevnt av direktøren. 

• Ett medlem som er i fast vitenskapelig stilling ved senteret (eller vikar i slik stilling), valgt av fast 

tilsatte i vitenskapelig stilling (eller vikar i slik stilling) ved senteret. 

• Ett medlem som er tilsatt i midlertidig vitenskapelig stilling ved senteret, valgt av de tilsatte i 

midlertidig vitenskapelig stilling. 

• Ett medlem for de teknisk-administrativt tilsatte som ikke er tilsatt ved prosjekter/programmer ved 

senteret, valgt av de teknisk-administrativt tilsatte som ikke er tilsatt ved prosjekter/programmer 

ved senteret.   

• Ett medlem for de teknisk-administrativt tilsatte fra prosjekter/programmer ved senteret, valgt av 

de teknisk-administrativt tilsatte fra prosjekter/programmer ved senteret. 

• To medlemmer for studentene hvorav ett av medlemmene bør være fra senterets masterstudium. 

Studentene oppnevnes av UiOs Studentparlament.  

 

Alle medlemmer skal ha personlige varamedlemmer som er valgt eller oppnevnt på samme måte 

som medlemmene. 

 

Rådet velger rådsleder og nestleder for rådet blant alle de eksterne medlemmene. 

 

§ 4 Valg 

Valgperioden til senterrådet er fire år for eksterne medlemmer og for medlemmer valgt av de faste 

vitenskapelige tilsatte og de teknisk- og administrative tilsatte. 
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For de midlertidig vitenskapelige tilsatte og for studentene er valgperioden ett år. 

 

Et medlem eller varamedlem fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetene 

opphører. 

 

Medlemmene av rådet utpekes av de ulike grupper tilsatte i samsvar med gjeldende valgregler. 

 

§ 5 Direktør 

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 

universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan. Senterrådets drøftinger er rådgivende 

for direktøren. Direktøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver, og har 

generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. 

 

Direktøren er sekretær for senterrådet. Direktøren har ansvar for å utarbeide saksframlegg i de saker 

som ligger inn under senterrådets myndighetsområde (jf. § 3). Direktøren har ansvar for å følge opp 

innspill fra senterrådet. 

 

Direktøren har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere. 

 

Stillingsbeskrivelse for direktøren følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske 

fakultet. Direktøren kan pålegges oppgaver for fakultetet. 

 

Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én 

periode.  

 

§ 6 Stedfortreder for direktør 

Direktøren utpeker sin stedfortreder. Vedkommende er stedfortreder for direktør i senterrådet. 

 

§ 7 Administrativ leder 
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Den administrative lederen ivaretar ledelsen av senterets administrative og forvaltningsmessige 

arbeid i samråd med og på delegasjon fra direktøren. Stillingsbeskrivelse for administrativ leder 

følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet. 

 

§ 8 Ikrafttreden 

Disse vedtekter trer i kraft 1. januar 2015. 

########### 

####### 
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Vedlegg 2 

Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo 

Generelt 

Normalreglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og 

høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, 

Valgreglement for UiO og Reglement for tilsetting og valg av leder ved fakulteter og institutter. 

Instituttets organer 

§ 1 Instituttets organer 

Instituttet skal ha: 

1. Et styre eller et råd 

2. En instituttleder 

3. En stedfortreder for instituttlederen 

4. En administrasjon, normalt ledet av en kontorsjef 

Allmennfakultetene skal som hovedregel ha styre på instituttnivå. Profesjonsfakultetene kan med 

universitetsstyrets godkjenning opprette styre også på instituttnivå dersom de finner at hensynet til 

virksomheten tilsier det. 

Ingen institutter skal ha både styre og råd.   

§ 2 Instituttstyret 

§ 2-1 Myndighetsområde 

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, 

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

regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret. 

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 

   Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten 

   Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og 

formidling 

   Årsplan og budsjett 

   Instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, 

innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ 

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom: 

   Godkjenning av regnskap og årsrapport 

For øvrig skal instituttstyret: 
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   legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for utpeking av instituttleder, 

og innstille ved eventuell tilsetting av instituttleder og stedfortreder 

   innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet 

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

§ 2-2 Sammensetning 

Instituttstyret ledes av instituttleder med instituttleders stedfortreder som nestleder, og skal ha 

maksimalt ni medlemmer. Studentene skal være representert med minst 20 prosent av medlemmene. 

De midlertidig vitenskapelige tilsatte skal normalt ha en representant i styret. I styrer med bare fem 

medlemmer skal studentenes vararepresentant ha tale- og forslagsrett på møtene. Instituttstyret kan 

settes sammen av bare interne medlemmer. Sammensetningen av instituttstyret vedtas av 

fakultetsstyret innenfor disse rammene etter forslag fra instituttstyret. 

Framgangsmåte ved valg/tilsetting/oppnevning: 

   Instituttleder og stedfortreder velges eller tilsettes i samsvar med nærmere 

fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret 

   Eventuelle eksterne representanter oppnevnes av fakultetsstyret. 

   Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler 

   Vitenskapelige tilsatte og representanter for det teknisk-administrative 

personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler. 

Det velges minst én vararepresentant for det teknisk-administrative personalet. For øvrige grupper 

velges/utpekes minst to vararepresentanter.   

§ 3 Valg 

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de faste vitenskapelige 

tilsatte, de teknisk- og administrative tilsatte og eksterne representanter. For fr midlertidig 

vitenskapelige tilsatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år. 

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller 

fakultetet opphører.   

§ 4 Instituttleder 

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av 

universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i 

instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver 

som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre 

løpende enkeltsaker. 

Instituttlederen er leder av instituttstyret, eventuelt instituttrådet. Instituttlederen har ansvar for å 

utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets 

myndighetsområde (jf. § 2). Der det er råd, skal instituttleder også utarbeide forslag til vedtak i de 
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saker som tilligger instituttrådets myndighetsområde. Instituttlederen har ansvar for å iverksette de 

vedtak som fattes av instituttstyret. 

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere. 

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.   

§ 5 Stedfortreder for instituttleder 

Stedfortreder kan velges/tilsettes sammen med instituttleder. Instituttstyret, eller fakultetsstyret der 

det ikke er instituttstyre, kan vedta at stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. Jf. 

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. Vedkommende er nestleder i 

instituttstyret.   

§ 6 Instituttrådet 

§ 6-1 Saksområder for rådgivende organ 

De grunnenheter som ikke har et styre skal etablere et rådgivende organ, et instituttråd. 

Instituttrådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. 

langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan 

drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Instituttrådets 

drøftinger er rådgivende overfor instituttleder. 

Instituttrådet kan tillegges konstitusjonelle funksjoner som nominasjon av medlemmer til 

valgkomité for valg/tilsetting av instituttleder, og innstille overfor fakultetsstyret ved tilsetting av 

instituttleder. 

§ 6-2 Sammensetning av instituttrådet 

Fakultetsstyret bestemmer sammensetningen av instituttrådet. Instituttrådet kan settes sammen av 

bare interne medlemmer. Disse utpekes av de ulike grupper personale i samsvar med gjeldende 

valgregler.   

§ 7 Innstillingsutvalget 

Instituttstyret, eller instituttleder der det ikke er et styre, kan etablere et eget innstillingsutvalg for 

behandling av de vitenskapelige stillinger som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for.   

§ 8 Kontorsjef 

Ved institutter som har en egen kontorsjef ivaretar kontorsjefen ledelsen av instituttets 

administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen. 

Alminnelige bestemmelser 

§ 9 Gyldighetsområde 

Dette reglementet gjelder for alle grunnenheter ved Universitetet i Oslo.   

§ 10 Særskilte reglementer 
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Instituttet utformer sitt eget administrasjonsreglement på grunnlag av disse normalreglene. 

Tilpasninger som i sin helhet ligger innenfor rammen av normalreglene godkjennes av dekanen. 

Eventuelle tilpasninger som i innhold avviker fra normalreglene eller legger til vesentlige nye 

bestemmelser, behandles og godkjennes av fakultetsstyret selv.   

§ 11 Ikrafttreden 

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2004, med senere justeringer. 

###### 
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Vedlegg 3 

Gjeldende vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 

 

Vedtatt av Universitetskollegiet 3. desember 2002. Revidert av Universitetsstyret 15 februar 2005. 

 

§ 1 Formål 

Norsk senter for menneskerettigheter (Engelsk tittel: The Norwegian Centre for Human Rights, 

forkortet NCHR) har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt vedtatte 

menneskerettighetene. Dette skal skje gjennom forskning og utredning, ved undervisning, 

rådgivning, informasjon og dokumentasjon. 

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt ved 

Universitetet i Oslo. 

Som nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal senteret overvåke 

menneskerettighetssituasjonen i Norge og på selvstendig basis samarbeide med lignende 

forskningsmiljøer, med frivillige organisasjoner og med internasjonale og nasjonale organer som 

arbeider med menneskerettighetsspørsmål.  

Grunnlaget for virksomheten er det eksisterende internasjonale system av normer og institusjoner til 

vern om menneskerettighetene. 

 

§ 2 Organisering 

Norsk senter for menneskerettigheter er organisert som et tverrfaglig senter under Det juridiske 

fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret er finansiert gjennom en grunnbevilgning fra 

Universitetet i Oslo, i tillegg til eksterne midler. 

 

§ 3 Senterets interne organisering 

Senteret har følgende organer: 

- et styre 

- en styreleder 

- en nestleder 

- direktør 

- særskilte utvalg, herunder et rådgivende utvalg for Senterets funksjon som nasjonal 

institusjon for menneskerettigheter. 



 13 

 

 

§ 4 Styrets myndighetsområde 

Styret er Norsk senter for menneskerettigheters høyeste organ. Det er ansvarlig for forskning, faglig 

utviklingsarbeid og undervisning innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. 

Styret fungerer som innstillingsorgan i tilsettingssaker ved senteret, med unntak for tilsetting i 

professorat og i juridiske stipendiatstillinger. 

Styret har i sin planlegging av virksomheten ansvar for aktivt å legge til rette for en hensiktsmessig 

oppgavefordeling og ressursbruk i forhold til rammebetingelsene. 

Styret kan delegere sin myndighet til Senterets særskilte organer i den utstrekning ikke særlige 

reglementsbestemmelser eller vedtak er til hinder for dette. 

 

§ 5 Styrets sammensetning 

Styret består av 10 - ti - medlemmer, alle med personlige varamedlemmer.  

Styret oppnevnes av Det juridiske fakultet. Oppnevningen skal finne sted innen utgangen av 

november måned året før styrets tiltredelse. 

Sammensetningen av styret skal baseres på følgende fordeling: 

a) Tre representanter for vitenskapelig ansatte i fast stilling ved de viktigste samarbeidende 

fakultetene ved Universitetet i Oslo (en fra Det juridiske fakultet, én fra Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet og én fra Det historisk-filosofiske fakultet, men slik at ett medlem 

fra de øvrige fakulteter kan oppnevnes med tilsvarende reduksjon av representantene fra Det 

historisk-filosofiske fakultet og fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet), alle med personlig 

varamedlem. Representantene må enten besitte menneskerettighetsekspertise gjennom sitt 

vitenskapelige arbeid eller i sitt øvrige virke, eller ha vist interesse for menneskerettighetsarbeid for 

øvrig. 

b) En representant for de vitenskapelig ansatte ved senteret i fast stilling med personlig 

varamedlem. 

c) En representant for de vitenskapelig ansatte i åremålsstilling med personlig varamedlem. 

d) En representant for de teknisk-administrativt tilsatte ved senteret med personlig 

varamedlem. 

e) To representanter for studentene med personlig varamedlem. 

f) To representanter for det sivile samfunn utenfor Universitetet i Oslo med personlig 

varamedlem. 

 

§ 6 Styrets nominasjon og virkeperiode 

Styremedlemmer fra de ulike gruppene foreslås av følgende institusjoner/grupper: 
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1) Vitenskapelig ansatte i fast stilling ved Universitetet i Oslo foreslås av de respektive 

fakulteter. 

2) Ansatte ved senteret foreslås av valgforsamlingen ved senteret. 

3) Eksterne representanter foreslås av Senterets rådgivende utvalg for nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter. 

4) Studenter foreslås av Studentparlamentet, etter at forslag er innhentet fra de studentene som 

er tilknyttet senteret, følger undervisningstiltakene eller som på annen måte er direkte berørt av dets 

virksomhet. 

Representanter for gruppene a), b), d), f) oppnevnes for tre år av gangen. Representanter for gruppe 

c), e) oppnevnes for ett år av gangen. Dersom styremedlemmer trer ut av vervet i virkeperioden, 

skal nytt styremedlem nomineres av samme institusjon/gruppe som utgående styremedlem 

representerte. Virkeperiode for det nye medlemmet tilsvarer resterende virkeperiode for utgående 

medlem. Om mindre enn ett år gjenstår av inneværende periode, kan varamedlem erstatte utgående 

styremedlem. 

Samtlige styremedlemmer kan gjenvelges. 

 

§ 7 Styrets leder 

Styret skal ha en leder og en nestleder. Representanten fra Det juridiske fakultet fungerer som 

styrets leder. Styrets nestleder velges av og blant styrets øvrige medlemmer som er ansatt i 

vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo. 

 

§ 8 Direktør 

Direktøren forestår den daglige ledelsen av senterets virksomhet. Instruks for direktøren fastsettes 

av senterets styre. 

Direktøren rapporterer til senterets styre i alle faglige saker, og er for øvrig underlagt de 

bestemmelser og retningslinjer som til enhver tid gjelder i forhold til overordnet administrativ 

enhet. 

Direktøren avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. 

Direktøren kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker etter de regler som fastsettes av styret. 

Direktøren representerer senteret i fakultetets organer på linje med instituttbestyrere ved fakultetet. 

Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én 

periode. 

 

§ 9 Møteinnkalling 
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Styret holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert semester. Ekstraordinære møter 

holdes når direktøren finner det nødvendig eller når rektor, dekan for Det juridiske fakultet, 

styreleder eller to av styrets medlemmer krever det. 

Dagsorden med oversikt over saker som skal behandles, sendes styrets medlemmer i rimelig tid, og 

minst én uke for styrets møte. Har et medlem forfall, innkalles vararepresentanten. 

Styret fastsetter for øvrig selv sin møteordning. 

 

§ 10 Styrets forhandlinger 

Styreleder leder styrets forhandlinger. 

Direktøren deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 

Styrets møter er åpne, men styret selv eller fakultetsstyret kan fastsette at møtene skal holdes for 

lukkede dører eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av spørsmålet 

om lukking skjer for lukkede dører. Personalsaker og saker som er underlagt taushetsplikt skal alltid 

behandles for lukkede dører. 

Når særlige grunner taler for det, kan styret innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger, 

med talerett, men uten stemmerett. 

Det føres protokoll over styrets forhandlinger med opplysning om hvem som er til stede. 

Protokollen skal for hver sak inneholde forslag som blir satt under avstemning og vedtak som blir 

gjort med angivelse av stemmetall. Bortsett fra når det er krevd skriftlig votering ved valg eller 

tilsetting, jf universitets- og høgskoleloven § 22 nr 2 andre punktum, kan ethvert medlem av styret 

kreve at det blir protokollert hvordan de enkelte medlemmer har stemt. Eventuelle særuttalelser skal 

innleveres og leses opp under møtet. 

Medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. 

Styret kan fastsette utfyllende regler for sin saksbehandling. 

I forbindelse med styrets forhandlinger vises det til de rettigheter arbeidstakernes organer har i 

henhold til hovedavtale i staten. 

 

§ 11 Avstemningsregler 

Styret er beslutningsdyktig når seks eller flere medlemmer er tilstede. 

Hvis ikke annet er bestemt i lov, reglement eller vedtekter, treffes alle beslutninger med vanlig 

flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Flertallet må likevel utgjøre minst fire 

medlemmer av styret. 
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Hvis ikke annet er bestemt i lov eller reglement, treffes vedtak med alminnelig flertall av de avgitte 

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

ved valg avgjøres dette ved loddtrekning. 

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

tilsetting skjer skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette. 

Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt 

annet enn ved valg. 

Styret treffer sine vedtak i møte.  

 

§ 12 Særskilte utvalg 

Styret kan opprette særskilte utvalg for bestemte saksområder eller bestemte sakstyper. Styret kan 

delegere avgjørelsesmyndighet til slikt utvalg i enkeltsaker eller saker innenfor sitt 

kompetanseområde, så langt det ikke framgår av universitets- og høgskoleloven eller av vedtaket 

om kompetansetildeling til senteret at denne type avgjørelser må treffes av styret selv. 

Styret fastsetter utvalgenes oppgaver og sammensetning. Ved sammensetningen legges særlig vekt 

på hvilke funksjoner utvalgene skal ha. 

Til medlemmer av utvalgene kan også velges personer som ikke er medlem av styret. Personer 

utenfor fakultetet eller universitetet kan anmodes om å være medlem av et særskilt utvalg med 

samme rettigheter og plikter som de øvrige medlemmer. 

Studentene skal ha minst to medlemmer i alle kollegiale organer som tildeles beslutningsmyndighet, 

hvis ikke det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet. 

Direktøren kan innenfor sitt kompetanseområde nedsette ad hoc-utvalg til å forberede spesielle 

spørsmål. 

Fakultetet  ivaretar senterets arbeidsgiveransvar overfor senterets ansatte. 

 

For Senterets rådgivende utvalg for nasjonal institusjon for menneskerettigheter gjelder særskilte 

regler. 

 

 § 13 Administrasjon Norsk senter for menneskerettigheter skal ha en administrasjon som er 

sekretariat for senterets faglige organer, og som ivaretar de administrative og forvaltningsmessige 

oppgaver. 

 

§ 14 Rådgivende utvalg for nasjonal institusjon for menneskerettigheter 

Senteret skal ha et rådgivende utvalg for sin virksomhet som nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter. Utvalgets anbefalinger rettes til Direktøren. 
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Utvalget skal bestå av representanter fra et bredt spekter av interesseorganisasjoner og aktører fra 

det sivile samfunn som har en viktig rolle for ulike former for menneskerettighetsspørsmål i Norge: 

- Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg 

- Amnesty International, norsk avdeling 

- Den norske Helsingforskomite 

- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

- Landsorganisasjonen 

- Likestillings- og diskrimineringsombudet 

- Norsk organisasjon for asylsøkere 

- Næringslivets hovedorganisasjon 

- Den norske redaktørforening 

- Redd Barna 

- Sametinget 

- Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

De nevnte organisasjonene og aktørene utpeker hver en representant og en vararepresentant. 

Representantene skal ha særlig kompetanse innen, eller interesse for, menneskerettighetsspørsmål.  

Representantene skal ha de fullmakter som anses tilstrekkelige for effektivt å kunne representere 

sine organisasjoner i utvalgets arbeid. 

Beslutninger om nominering av styrerepresentanter treffes med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet avgjøres nomineringen ved loddtrekning. 

Utvalget ledes av Senterets direktør, som også fungerer som utvalgets sekretær. 

Utvalget skal nominere to representanter til Senterets styre. Ved eventuelle avstemninger tilknyttet 

nominasjonsarbeidet deltar Senterets direktør uten stemmerett.  

Alle beslutninger om nominering av styrerepresentanter treffes med vanlig flertall. Ved 

stemmelikhet avgjøres beslutningen ved loddtrekning. 

Utvalget møtes halvårlig. 

Utvalget kan fastsette utfyllende retningslinjer for sitt arbeid. 

 

§ 15 Ikrafttreden Vedtektene trer i kraft fra 14.02.05. 

###### 
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Vedlegg 4 

«X. LEDELSE VED ENHETENE OG ADMINISTRASJON», fra: «Styrings- og 

administrasjonsreglement JUS». 

 

1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON VED GRUNNENHETENE 

 

§ 28. Stillingsbeskrivelse for instituttleder/direktør for SMR 

 

Instituttleder/direktør for SMR er øverste leder for all virksomhet i sin grunnenhet innenfor rammer 

satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i 

enhetens styre. Instituttleder/direktør har på dekanens vegne det operative ansvaret for enhetens 

totale virksomhet, og rapporterer til dekanen, men i saker hvor enhetens styre er delegert myndighet 

rapporterer lederen til styret. Instituttleder leder enhetens styre/råd. Instituttleder/direktør for SMR 

har generell anvisningsmyndighet. Ansvars- og fullmaktsforhold knyttet til lederfunksjonen er 

regulert gjennom Normalregler for institutter § 4 og Normalregler for sentre og programmer. 

 

Følgende områder faller inn under delegerte fullmakter: 

 

Faglig ledelse omfatter styring og utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling, 

undervisningsressurser og annen faglig basert virksomhet med sikte på å innfri faglige mål og 

forskningsstrategiske satsninger, og innebærer blant annet: 

1.overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige mål og 

forskningsstrategiske satsninger. 

2.fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten 

3.underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige forskningsmiljøer 

4.målrettet profilering, nettverksbygging, utadrettet markedsføring 

5.kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt 

6.tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, infrastruktur, driftsmidler o.l.) 

7.tilrettelegging av organisatoriske forhold 

8.identifisere og utvikle kommersialiserbare forskningsresultater 

 

Økonomistyring innenfor enhetens økonomiske ramme, med oppgaver som: 

1.utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av fakultetsstyret 
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2.å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens finansielle grunnlag 

3.kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne bevilgninger 

4.legge frem økonomirapporter for enhetens styre/råd 

 

Personalledelse av alt personale som er organisatorisk tilknyttet grunnenheten. Personalledelsen 

innebærer blant annet: 

1.individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal kapasitets- og 

kompetanseutnyttelse 

2.medarbeidersamtaler 

3.organisering av arbeidsplikter 

4.personalplanlegging innenfor rammen fastsatt av fakultetsstyret 

5.funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt 

arbeidsmiljø 

6.bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og kontinuerlig forbedre de individuelle 

arbeidsvilkårene 

7.kompetanseutvikling av personalet 

8.UiOs lokale lønns- og personalpolitikk 

 

Instituttlederen/direktør for SMR kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt fullmaktområde til 

stedfortreder, kontorsjef og andre ved enheten. 

 

Instituttleder/direktør for SMR rapporterer til dekan. 

 

§ 29. Stillingsbeskrivelse for kontorsjef 

 

Kontorsjefen er underlagt instituttleder/direktør for SMR, med administrative lederfunksjoner 

innenfor fullmakter gitt av instituttleder/direktør for SMR. Kontorsjefen skal påse at 

administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og service overfor instituttleder/direktør for 

SMR, grunnenhetens ansatte, brukere og samarbeidspartnere. I tillegg til generell rådgivning, 

veiledning og utredning innenfor administrative felt skal kontorsjefen sikre at administrasjonen 

bistår instituttleder/direktør for SMR med: 

1.forslag til årsplaner, årsmelding og budsjett 

2.tilsyn og kontroll med at enhetens budsjett blir overholdt 
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3.iverksetting av vedtak fattet av overordnede beslutningsorganer 

4.intern og ekstern informasjonsvirksomhet 

5.sekretærfunksjon for enhetens styre/råd og utvalg 

6.saksbehandlerstøtte i enkeltsaker 

7.personaladministrative spørsmål og oppfølging av UiOs lokale lønns- og personalpolitikk 

8.organisasjonsutvikling 

9.HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer 

10.rekruttering og personalutvikling 

 

Delegerte fullmakter vil i tillegg innebære oppgaver som: 

1.saksforberedelse for enhetens styre/råd og overordnede organer 

2.budsjett- og regnskapsarbeid 

3.tilrettelegging for effektiv drift og organisering av grunnenhetens administrasjon 

4.forslag til plandokumenter 

5.direkte personalledelse- og oppfølging av administrativ stab, og av teknisk personale som ivaretar 

servicerelaterte fellesfunksjoner 

6.å påse at enhetens teknisk- administrative funksjoner har nødvendig kompetanse, er brukerrettet 

og yter best mulig service overfor brukergrupper og samarbeidspartnere 

 

På delegasjon fra instituttleder/direktør for SMR vil administrativ leder ha generell 

anvisningsmyndighet. 

 

Kontorsjef skal i samråd med instituttleder/direktør for SMR og fakultetsdirektør påse at den 

administrative enhetens virksomhet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og 

retningslinjer gitt av overordnet myndighet og universitetets organer. 

 

De totale oppgavene ved enheten utføres i nært samarbeid mellom instituttleder/direktør for SMR 

og kontorsjef, selv om formelle fullmakter er forankret hos instituttleder/direktør for SMR. 

 

Kontorsjef rapporterer til instituttleder/direktør for SMR. 

####### 



Universitetet i Oslo Notat 
Det juridiske fakultet 
 

 

 

Til: 

o Grunnenhetene 

o Fakultetsadministrasjonen 

o Organisasjonene v/lokale tillitsvalgte 

o LAMU 

o Juridisk studentutvalg 

o Fagutvalget på IKRS 

 
Dato: 19. august 2014 

Oversendelse av Høring – tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny 

arealløsning for Det juridiske fakultet 

Fakultetet ber grunnenhetene og de øvrige høringsinstansene om innspill i forkant av en beslutning 

om tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for Det juridiske fakultet, med 

utgangspunkt i vedlagte høringsdokument. Det er avtalt med instituttledere at instituttene selv 

organiserer sin høringsprosess. Hvis ønskelig kan prosjektdeltagere bistå med presentasjoner for 

enhetene. 

Frist for å levere høringssvar er 15. oktober til postmottak@jus.uio.no. 

Fremdrift og beslutning 

I forkant av utsendelse av høringen er det blitt avholdt informasjons/drøftingsmøte med 

organisasjonene og vernelinjen, i tillegg til at faglig og administrativ ledelse er holdt løpende 

orientert. 

Høringssvarene blir lagt frem for instituttlederne 22. oktober, og eventuelle drøftinger eller 

forhandlinger med organisasjonene vil bli gjennomført før dekanen fatter en beslutning. 

Medvirkning og informasjon 

Når UiO og Entra blir enige om en avtale, vil det bli lagt opp en prosess for videre fremdrift. Før en 

avtale foreligger er det ikke mulig å gi detaljert informasjon om hvordan og når medvirkning fra 

våre ansatte, studenter, organisasjonene og vernelinjen vil skje. Det er UiO v/Eiendomsavdelingen 

(EA) som legger til rette for hensiktsmessige lokaler for fakultetet, og fakultetets bidrag i denne 

prosessen vil være knyttet til brukerrelaterte spørsmål. Vi vil sammen med EA legge til rette gode 

prosesser slik at brukernes behov vil bli hørt. 
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Fakultetsledelsen er opptatt av at alle berørte ved fakultetet skal få god informasjon etter hvert som 

prosessen skrider frem, og vil gjøre informasjon tilgjengelig via nettsider, og på andre måter når 

det er hensiktsmessig. Prosjektets lokale URL er http://www.jus.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/areallosning-sentrum/ 

Med hilsen 

 

 

Hans Petter Graver 

dekan 

 

        Benedicte Rustad 

        fakultetsdirektør 

 

Vedlegg 

 Høringsnotat med vedlegg 

 

Saksbehandlere 

 Tor Inge Rosvoll, t.i.rosvoll@jus.uio.no 

 Steinar Hafto Myre, s.h.myre@jus.uio.no 
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Dato: 18. august 2014 

Tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for Det juridiske 

fakultet – høring 

Sammendrag og bakgrunn for prosessen...................................................................................................... 1 
Hva som er gjenstand for høring ...................................................................................................................... 1 
Prosessen frem til august 2014 ......................................................................................................................... 2 
Visjonen og premissene for prosjektet: ......................................................................................................... 2 
Innplassering av fakultetets enheter .............................................................................................................. 5 
Vedlegg ....................................................................................................................................................................... 7 

 

Sammendrag og bakgrunn for prosessen 

Med utgangspunkt i fakultetets strategi for 2010-2020 har 

fakultetsledelsen over lang tid jobbet for ny samlet 

arealløsning for fakultetet. Ønsket om bedret studiekvalitet 

for våre studenter har vært en bærende kraft i dette 

arbeidet, sammen med ønsket om å gi gode arbeidsforhold 

for våre ansatte. Dette arbeidet bærer nå frukter. 

I samarbeid med Eiendomsavdelingen (EA) og Juridisk bibliotek er det utarbeidet et romprogram (se s. 4) 

for et leid nybygg i sentrum, med den hensikt å samle fakultetets nåværende leieforhold i ett bygg. Dette 

romprogrammet er en del av den forespørselen om leie av lokaler som UiO har oversendt 

eiendomsselskapet Entra, som har levert et tilbud på leide lokaler i et tenkt nybygg i Kristian Augusts gate. 

Universitetsstyret har gitt Universitetsdirektøren fullmakt til å fortsette forhandlingene med Entra med 

utgangspunkt i tilbudet. 

Forhandlingene er ikke sluttført, men fakultetsledelsen ønsker å foregripe et positivt utfall med å fatte en 

beslutning om tentativ innplassering av fakultetets enheter i de historiske sentrumsbygningene og et 

nybygg. Dekanen mener en slik beslutning vil gjøre det enklere å involvere enhetene i-, og skape 

engasjement for, de prosessene som er relevant for dem. 

Hva som er gjenstand for høring  

Gjennom en grundig prosess der flere muligheter er drøftet, har dekanen i samråd med instituttlederne 

kommet frem til to alternativer til innplassering som legges til grunn i det videre arbeid. Disse to 

alternativene (A og B) vurderes å være gjennomførbare, samtidig som de ivaretar de premissene som er 

Fra Strategisk plan 2010-20 
Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for 
forskning og undervisning, samt gode arbeids- 
og møteplasser for studentene. 
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lagt til grunn i prosessen med å få til en mer samlet arealløsning for Det juridiske fakultet. Dekanen har gitt 

uttrykk for at han anbefaler alternativ B. 

Fakultetet ber om å få høringsinstansenes innspill til de to alternativene før dekanen fatter en 

beslutning. Dersom det er synspunkter på andre forhold som høringsinstansene ønsker å fremme på dette 

stadiet i prosessen, tas de selvsagt i mot nå. 

Fakultetets nåværende organisering legges til grunn for beslutningen om innplassering, men fordi plan- og 

byggeprosessen vil foregå over flere år kan vi ikke utelukke at senere endringer gjør at den endelige 

beslutningen om innplassering kan avvike fra den beslutningen som fattes i løpet av høsten. 

Når UiO og ENTRA blir enige om en leieavtale, vil fakultetet bli involvert i de problemstillinger som UiO som 

leietager skal forholde seg til. Hvordan denne prosessen vil forløpe, og hvordan vår medvirkning vil bli 

organisert, kan vi ikke si noe om før etter at en avtale foreligger.  

Prosessen frem til august 2014 

Som det er redegjort for i vedlegg 3, har prosessen med en samlet arealløsning for Det juridiske fakultet 

foregått siden høsten 2009. En viktig milepæl ble passert i da Entra leverte et tilbud om leie av lokaler i 

februar 2014 som styringsgruppen for prosjektet kunne anbefale overfor Universitetsstyret. 

Universitetsstyret fattet følgende  vedtak i mars 2014: 

 Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttforhandle en leieavtale med Entra på bakgrunn av de 

fremlagte rammer 

Forhandlingene pågår fortsatt. 

Visjonen og premissene for prosjektet:  

Visjonen 

Fakultetet har presentert sin visjon for en samlet arealløsning slik: 

Det juridiske fakultets behov for en vesentlig bedre arealsituasjon, og ønske om å samle flere leide 

arealer i ett bygg, er målbåret i en visjon og tuftet på en virkelighet: 

Fakultetet har en visjon for Tullinløkka som en kunnskaps- og kulturpark rammet inn av de to 

museumsbygningene mot øst og vest og UiO i sør og nord. I sør ligger det gamle universitetet og 

Universitetshagen. I nord ligger Kristian Augusts gate, og sammen skaper de to et helhetlig campus 

preget av et sterkt nærvær av Det juridiske fakultet.  

Fakultetets visjon setter studenten i sentrum, kunnskap i sentrum og universitetet i sentrum. 
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Premissene 

Premissene for prosjektet fremgår delvis av romprogram for nybygget, dels av grunnlaget for 

Universitetsstyrets beslutning og dels av lokale beslutninger. 

1. Romprogrammet 

Forslaget til romprogram innebærer at hovedtyngden av studentarbeidsplassene (lesesaler) flyttes til 
nybygget sammen med andre studentrettede tjenester, Juridisk bibliotek, fellesfunksjoner og 
fakultetsadministrasjonen. 
 
Romprogram 

Juridisk bibliotek / læringssenter / lesesaler 

o Juridisk bibliotek 
o Publikumsarealer i Juridisk bibliotek 
o 900 studentarbeidsplasser 
o Ansattarealer for Juridisk bibliotek 

Fellesfunksjoner 

o Kantine/kaffebar 
o Infosenter/resepsjon 
o Studentutvalg og studentorganisasjoner 
o Stillerom, hvilerom, bokskap 

Undervisningsarealer 

o 3 auditorier – med hhv 260, 230 og 100 plasser 
o 50 undervisningsrom/grupperom av ulik størrelse (Fra 6 til 40 plasser) 

Ansattarealer 

o Møterom for ansatte 
o Fakultetsadministrasjonen 
o Arealer for institutter og sentre 

Støttefunksjoner 

o Toaletter / garderober 
o Bygningsdrift og renhold 

2. Universitetsstyrets vedtak 

I fremlegget til universitetsstyrets møte i mars 2014 (se vedlegg 1)  ble det lagt til grunn at en samlet 

arealløsning for Det juridiske fakultet i sentrum skal gi følgende gevinster: 

o Mer kompakt campus i sentrum med gode sosiale og faglige møtesteder 

 Faglige- og sosiale arenaer, samt studentforeninger, kan samles i ett bygg og møteplasser 

mellom lærer og den enkelte student skapes slik at terskelen for kontakt utenom 

undervisningssituasjonen senkes 

o Bedre studiehverdag, økt studiekvalitet og godt læringsmiljø i fokus  
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 På det overordnede nivå oppnås en bedre studiehverdag for studentene med et mer kompakt 

campus med gode faglige og sosiale møtesteder. Det settes et større fokus på heltidsstudenten 

som skal tilbringe tiden fra frokost til middag på universitetets campus i sentrum 

o Moderne fleksible undervisningslokaler samlet i ett bygg 

 kan tilpasses de krav som stilles til fremtidsrettede undervisningsformer og sette fakultetet i 

stand til å møte formelle og reelle krav som stilles til en moderne undervisningsinstitusjon. 

 vil gjøre det enklere å gjennomføre faglige arrangementer i egne lokaler. Dette øker 

mulighetene for å skape en tettere kobling mellom forskning og undervisning gjennom 

studentdeltagelse i faglig aktivitet. En samlet løsning vil også gi enklere tilgang til 

serveringsfasiliteter og støttetjenester, slik at det er mulig å levere god kvalitet på 

arrangementene på en effektiv måte. 

o Samling av studentrettede tjenester 

 Tjenester som bibliotek, læringssenter, informasjonstjenester, student-IT samles i nytt bygg. 

Dette betyr at tjenestene kan drives mer effektivt, og ressurser kan frigjøres slik at kvaliteten 

kan økes ytterligere. Dette skaper en vinn-vinn-situasjon for studenter på den ene siden og 

fakultetet og Juridisk bibliotek på den annen side 

o Samlet bibliotek i nybygget 

 gir en enestående mulighet til å oppfylle UiOs strategiske mål om et samlet bibliotek i 

funksjonelle lokaler. Et samlet bibliotek vil gi det beste tilbudet til studenter og forskere, og 

være en viktig del av det samlede læringsmiljøet for Det juridiske fakultet  

o Samling enhetene – grunnenheter og fakultetsadministrasjonen 

 I dag sitter kun to av fakultetets fem grunnenheter samlet i samme bygg, de øvrige 

grunnenhetene og fakultetsadministrasjon, sitter spredt i to eller tre ulike bygninger. Dette 

begrenser mulighetene for godt faglig samarbeid og -utvikling. Den foreslåtte arealløsning vil 

gjøre det mulig for hver av enhetene å samle sin virksomhet i ett bygg. Samlokalisering av 

fakultetsadministrasjonen med de studentrettede tjenestene er også en viktig forutsetning for 

å oppnå bedret studiekvalitet 

3. Premisser som er forankret i ledermøter ved fakultetet 

Etter at det ble klart at UiO ønsket å gå i videre forhandlinger med Entra, er arealsaken behandlet av den 

samlede fakultetsledelsen (dekanat og instituttledere) i flere møter. Gjennom disse diskusjonene er det 

kommet til noen supplerende premisser som ledelsen har besluttet skal legges til grunn i prosessen videre: 

o Alle enheter skal samles 

o IFP og NIFS plasseres i samme bygg  

o IOR og PluriCourts plasseres i samme bygg 

o Færrest mulig enheter skal flytte 
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o Førstestillinger skal ha enekontor 

o Ansatte i fast eller langvarig arbeidsforhold skal ha fast arbeidsplass, i enekontor eller fler-

personskontor 

o Det skal, så langt praktisk mulig, være likeverdige arbeidsforhold for ansatte uavhengig om de sitter 

i nybygg eller eksisterende bygg 

Innplassering av fakultetets enheter  

På bakgrunn av premissene det er redegjort for ovenfor, ønsket dekanen at det skulle foretas en grundig 

kartlegging av de tre hovedbygningene ved Universitetsplassen for å kvalitetssikre hvilken kapasitet som 

ligger i byggene. Disse bygningene vil sammen med et eventuelt nybygg utgjøre fakultetets samlede 

tilgjengelig areal dersom den ønskede arealløsningen realiseres. 

Målsettingen med kartleggingen var å få klarlagt hvilke enheter det er hensiktsmessig å plassere i hvilke 

bygg – basert på antall ansatte i enhetene og de enkelte bygningenes kapasitet målt i antall mulige 

arbeidsplasser. 

I forbindelse med kartleggingen ble det foretatt en kvalitetssikring av antall ansatte, og behov for 

arbeidsplasser med dagens organisering og størrelse på enhetene.  

Ulike løsninger (se vedlegg 2) for innplassering av fakultetets enheter i bygningene blitt drøftet og vurdert 

opp mot premissene det er redegjort for ovenfor. Et viktig premiss har vært ønsket om å samle enheter 

som i dag er spredd på flere bygg, og i tillegg samlokalisering av IOR med PluriCourts – samt IFP med NIFS. 

Kapasiteten i byggene tilsier at dette kun kan oppnås ved å plassere IOR/PluriCourts i Domus Media og 

IFP/NIFS i nybygget – eller omvendt. 

IOR/PluriCourts og IFP/NIFS har hver for seg så mange ansatte at kun er Domus Media og et eventuelt 

nybygg som har kapasitet til å håndtere hver av disse.enhetene. Gitt dette, er det Domus Biblioteca og 

Domus Academia som står igjen som alternativer for SMR og IKRS. Ut fra enhetenes størrelse og aktivitet, 

vurderes DA som mer  hensiktsmessig for IKRS siden dette bygget er tilrettelagt for undervisningsaktivitet, 

mens DB vurderes som mer hensiktsmessig for SMR og instituttets faglige aktivitet. 

Innplasseringsalternativene er behandlet av fakultetsledelsen i løpet av våren og forsommeren, og dekanen 

og instituttlederne er kommet frem til to alternativer man mener er realistiske og gjennomførbare ut fra de 

premissene som skal legges til grunn. Disse alternativene kalles A og B, og er beskrevet nedenfor.   

Begge alternativene oppfyller viktige forutsetninger som bl.a. å samle grunnenhetene og 

fakultetsadministrasjonen, i tillegg til å oppfylle fakultets målsetting om bedret studiekvalitet med 

hensiktsmessige lokaler for forskning og undervisning, samt gode arbeids- og møteplasser for studentene.  
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Dekanen har gitt uttrykk for at han anbefaler alternativ B. Dette alternativet innebærer at færre enheter 

må flytte enn ved alternativ A ved at IFP og NIFS forblir i DM, og en noe større fleksibilitet i nybygget enn 

alternativ B  

Alternativ A 

Bygg Mulig antall 

arbeidsplasser 

Enhet Behov for 

arbeidsplasser 

Domus Media 

(DM) 

141 Institutt for offentlig rett, inkludert PluriCourts 110 

Domus 

Academica (DA) 

51 Institutt for kriminologi og rettssosiologi 40 

Domus 

Biblioteca (DB) 

83 Senter for menneskerettigheter 71 

Nybygg 188 

(20 

arbeidsplasser 

til Juridisk 

bibliotek ikke 

medregnet) 

1. Institutt for privatrett, inkludert Senter 

for rettsinformatikk/Avdeling for 

forvaltningsinformatikk 

2. Nordisk institutt for Sjørett, inkludert 

Senter for europarett 

3. Fakultetsadministrasjonen 

4. Juridisk bibliotek 

1. 87 

2. 53 

3. 50 

4. (20) 

Alternativ B 

Bygg Mulig antall 

arbeidsplasser 

Enhet Behov for 

arbeidsplasser 

Domus Media 

(DM) 

141 1. Institutt for privatrett, inkludert Senter 

for rettsinformatikk/Avdeling for 

forvaltningsinformatikk 

2. Nordisk institutt for Sjørett, inkludert 

Senter for europarett 

1. 87 

2. 53 

Domus 

Academica (DA) 

51 Institutt for kriminologi og rettssosiologi 40 

Domus 

Biblioteca (DB) 

83 Senter for menneskerettigheter 71 

Nybygg 188 

(20 

arbeidsplasser 

til Juridisk 

bibliotek ikke 

medregnet) 

1. Institutt for offentlig rett, inkludert 

PluriCourts 

2. Fakultetsadministrasjonen 

3. Juridisk bibliotek 

1. 110 

2. 50 

3. (20) 
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Øvrige alternativer som er vurdert i prosessen ligger ved (vedlegg 2), men er altså ikke gjenstand for videre 

vurdering da de på ett eller flere punkter ikke møter premissene. 

Vedlegg 
1.   Saksfremlegg for Universitetsstyret  

2.   Innplasseringsalternativene  

3.   Historikk for prosjektet 

 

 

Saksbehandlere 

 Tor Inge Rosvoll, t.i.rosvoll@jus.uio.no 

 Steinar Hafto Myre, s.h.myre@jus.uio.no 
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Høringsbrev for vurdering av 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap UiO 
 
Kunnskapsdepartementet gjennomførte våren 2013 en høringsrunde for å vurdere behovet for 
juridisk kompetanse fram mot 2025, med utgangpunkt i Strandbakkenutvalgets utredning. En 
eventuell oppdeling i 3+2-modell (bachelor- og mastergrad) for Master i rettsvitenskap var ett av 
temaene her.  
  
Det ble våren 2014 foreslått en endring i gradsforskriften som åpner for en 3+2-modell 
(studiemodell delt i bachelor- og mastergrad) for Master i Rettsvitenskap. Denne endringen er 
ennå ikke vedtatt, men vi har fått signaler om at dette vil kunne skje i løpet av 2014.  Nytt i saken er 
også at Universitetet i Bergen allerede har besluttet å gå inn for en 3+2-modell og er i gang med 
utviklingen av dette.  
 
Vi ønsker nå å sette i gang en intern prosess for å vurdere en omlegging av studiemodell for Master 
i rettsvitenskap på vårt fakultet. Vurderingen bør ta utgangspunkt i det handlingsrommet vi har, 
hva vi anser som viktige hensyn for å kunne fatte en beslutning, samt vurdere risiko for valg av de 
ulike alternativene. Saken ble tatt opp i dekanatmøte 04. juni 2014, der en rekke sentrale spørsmål 
var oppe til diskusjon.  
 
Vi ber med dette om innspill fra fagmiljøene, administrativt ansatte og studentene.  De som sendte 
høringssvar i forrige runde, kan eventuelt bygge på dette med nye innspill, sett i lys av utviklingen i 
saken. Det er opp til instituttene hvordan dette arbeidet organiseres. Innspillene sendes samlet fra 
hvert institutt til Elisabeth Ulleberg innen fredag 26. september 2014. Saken er videre satt opp 
på instituttledermøtet 8. oktober 2014.   
 
Fakultetets høringssvar fra 2013, sakspapirene til dekanatmøtet med diskusjonstemaer, samt 
oppsummering fra dekanatmøtet er vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Hans Petter Graver 
Dekan 
       Elisabeth Ulleberg  
       Saksbehandler 
       elisabeth.ulleberg@jus.uio.no 
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Vedlegg: 

1 – UiOs høringssvar fra 17.06.2014: 

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/130617/sak-02.pdf    

2 – Notat med temaer til diskusjon til dekanatmøte 04.06.14 

3 – Notat fra professor Finn Arnesen 

4 – Oppsummering av dekanatmøte 04.06.14 



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Studieseksjonen 
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass, 
0130 OSLO 
Kontoradr.:  

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: 04. juni 2014 
 
 
 
Innledende diskusjon om 3+2-modell for Master i rettsvitenskap  
 
 
I det innledende arbeidet med vurdering av en 3+2-modell for Master i rettsvitenskap ved UiO, 

ønskes en diskusjon i dekanatmøte 4. juni 2014. 

I vurderingen av omlegging av studiemodell bør fakultetet ta utgangspunkt i det handlingsrommet 

vi har, hva vi anser som viktige hensyn for å kunne fatte en beslutning, samt vurdere risiko for valg 

av de ulike alternativene. Det er i dette notatet foreslått temaer til diskusjon og hovedmål med 

denne innledende diskusjonen. Det er ikke foretatt noen større utredninger i forkant av dette møtet 

med unntak av det som står beskrevet på side 2, og det bør derfor tas stilling til hvilke eventuelle 

temaer som skal utredes videre.  

 
TEMAER TIL DISKUSJON:  
 
1) Hvilket HANDLINGSROM har vi? Er det noen føringer også utenfor fakultetet som det bør tas 
hensyn til? 
- Er det noen føringer fra UiO sentralt? 
- Er det noen føringer fra departementet? (slik som Forskrift om grader og yrkesutdanninger) 
- Er vi styrt av det de andre utdanningsinstitusjonene velger, slik som Bergen, Tromsø og 
høyskolene? 
- Hvordan passer dette inn med våre interne strategier og ressurser (lokaler, personale, kostnader 
etc.)? 
 
2) Hvilke FAGLIGE FORDELER og eventuelle ULEMPER vil vi ha ved å velge 3+2? Hva oppnår vi 
med tanke på: 
- Konsekvenser for studiekvalitet? (eksempelvis læringsmiljø og undervisningskvalitet) 
- Forskning?  
- Internasjonalisering? 
- Samarbeid med andre studieprogram?  
 
3) Hvilken betydning får oppdeling i bachelor og master for ARBEIDSLIVSRELEVANSEN til 
kandidatene?  
- Hvilke type jobber/kompetanse får en BA-kandidat vs. en MA-kandidat? 
 
4) Hvilken betydning vil en ny modell ha for konkurransen om studieplasser og for 
STUDENTENE? 
- Vil det oppfattes som bedre for studentene (mer fleksibelt)? 
- Hvilken betydning vil det kunne ha for gjennomstrømning og frafall av studenter? 
- Hvordan kvalitetssikre BA-studentene for masteropptak? Vil MA-opptak føre til enda større 
karakterpress blant egne studenter? 
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- Hvilken effekt vil avviklingen av privatistordningen ha i 2017? 
- Åpner en 3+2 modell innen våre fagområder for at andre aktører i Oslo-området utvikler et slikt 
tilbud? 
 
 
HOVEDMÅL MED DISKUSJONEN: 
  

1) Ønsker fakultetet å gå videre med denne saken?  
 
2) Ønsker fakultetet å gå videre med saken nå eller på et senere tidspunkt?  
(Vurdere situasjon, ressurser, "reformtretthet" i fagmiljøene, avvente erfaringer fra Bergen 
etc.) 
 
3) Hvis fakultetet skal gå videre med saken, hvordan skal dette tas videre?  
(Videre prosess, involvering av fagmiljøene, PMR, instituttene etc.) 
 

 

FORELØPIGE UTREDNINGER:  

Dekanatet har bedt om at følgende utredes til dette møtet:  

1) Notat fra professor Finn Arnesen 

Ettersendes 

 

2) Krav til bachelor- og masterutdanning  

Vedlegg 1  

 

3) Eventuelt vedtak og diskusjonsgrunnlag fra UiT 

Epost 2. juni 2014 fra Kjersti Dahle, seksjonssjef studieseksjonen ved UiT: Det foreligger 

per i dag ikke noe vedtak på dette. Hun skal holde oss orientert om saken. 

 

4) Endring i Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler, der Master i rettsvitenskap står normert til 5 år. 

Epost 29. mai fra Jonny Roar Sundnes, seniorrådgiver AF, UiO: Melding fra KD 23. mai 

om tidsplan er som følger: "Det jobbes nå med å få ut høringen. Forhåpentligvis skjer det 

før sommeren slik at endelig vedtak er på plass før årsskiftet» 

 

5) Konsekvenser en omlegging vil ha for finansiering. 

Orienteres om muntlig på møtet, ved Elisabeth Pedersen Lange 

 

 

Saksbehandler: Elisabeth Ulleberg 

elisabeth.ulleberg@jus.uio.no 



Omlegging til 3+2 

- Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets 

1. Innledning 

Spørsmålet om en bedre overgang til masterstudiene i jus for studenter som har tatt en 
treårig bachelorutdanning i juss ble reist i Stortingets spørretime 2. april 2014. Statsråden 
svarte, med henvisning til Strandbakkenutvalgets utredning,1 at han «vil legge til rette for 
en oppdeling av det integrerte masterstudiet i rettsvitenskap i en 3+2-ordning for de 
universiteter som ønsker det». 

Dekanen har bedt meg gi en oversikt over vurderinger som er gjort av en 3+2-modell 
for masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Det er 
forsøkt gjort nedenfor. I tillegg har jeg sett nærmere på Strandbakkenutvalgets 
argumentasjon for en omlegging til en 3+2-modell. Omtalen av den er kort, og i det 
vesentlige holdt på et karakteriserende nivå. 

 

2. Femårsordningen 

Dekanus oppnevnte 22. mars 2002 en arbeidsgruppe med et temmelig omfattende 
mandat. Denne avga sin innstilling 15. mai 2002. I utredningens avsnitt 3.4 drøftes det, 
under henvisning til delinstillingen fra studieordningskomiteen ved Det juridiske fakultet 
i Bergen, om det bør innføres en bachelorgrad. Noen hovedargumenter i diskusjonen 
nevnes. Disse er: 

- Interesse for et kortere utdanningstilbud i juridiske fag 
- Behovet for avstigningsplattform for studenter som av forskjellig grunner ikke 

ønsker å fullføre løpet frem til en mastergrad i juss 
- Lette internasjonalisering, ved at studenter lettere får innpass på læresteder fakultet 

ikke har avtale med. 
Under henvisning til at man ikke så at en innføring av en bachelorgrad ville være noe 

som måtte utredes nærmere, at behovet for en avstigningsplattform ikke ble ansett for 
videre tungtveiende, at innføringen av en bachelorgrad antakelig vil binde oppbyggingen 
av femårsordningen, og at man var usikker på betydningen av en bachelorgrad i et 
internasjonaliseringsperspektiv, konkluderte arbeidsgruppen at den ikke ville anbefale at 
fakultetet innfører en bachelorgrad.2 

                                                 
1 Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025, en utredning for 

Kunnskapsdepartementet, avgitt 25. februar 2013. 
2 Forprosjektet, side 12. 
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Det er grunn til å understreke at det som ble vurdert ikke var en ren 3+2 ordning, men 
heller en integrert femårsordning med «bachelorexit». 

I møte 20. juni 2002 vedtok fakultetsstyret at det ikke skal gis tilbud om bachelorgrad i 
juss. Også i Bergen og Tromsø ble det fattet vedtak om ikke å tilby bachelorgrad. 

Spørsmålet om det skal tilbys bachelorgrad i juss behandles, naturlig nok, ikke 
ytterligere i forbindelse med femårsordningen. 

 

3. Nokutvurderingen av rettsstudiet 

Rettsstudiet ved Universitetet i Oslo er revidert av NOKUT. Rapporten forelå i 2008, og 
komiteen anbefalte her fakultetet å vurdere å gå over til en 3+2-struktur på studiet.3 
Begrunnelsen for denne anbefalingen er ikke svært omfattende, og synes i det vesentlige 
å være begrunnet i hensynet til internasjonalisering, og da i betydningen hensynet til 
studentmobilitet. 

Komiteen var også av den oppfatning at studentmobiliteten ville øke med større 
valgfrie deler. 

Ledelsen ved UiO nedsatte, i samråd med Det juridiske fakultet, en komité under 
ledelse av viserektor for oppfølging av NOKUT-rapporten. Komiteen avga sin innstilling 
1. desember 2008. Under overskriften «Modulisering» drøftes overgang til en 3+2-
modell. Det ble der pekt på flere mulige fordeler ved en slik modulisering. Det heter 
således om en slik overgang at den 

 
«For det første vil den bidra til å tydeliggjøre progresjonen og muligheten til fordypning i 
studiet. For det andre vil den være hensiktsmessig i forhold til internasjonalisering og 
utveksling. Og for det tredje vil en innføring av 3+2 løse en rekke administrative og tekniske 
utfordringer som følger i kjølvannet av at fakultetet ikke gjennomførte kvalitetsreformen til 
fulle.» (Noter utelatt). 
 

Det var imidlertid delte oppfatninger i komiteen om dette, og representantene fra det 
juridiske fakultet var skeptiske; dels fordi de ikke så noen nødvendig sammenheng 
mellom en omlegging og bedring av studiekvalitet, dels fordi 
internasjonaliseringsargumentet ikke rekker svært langt – utveklingsandelen er høy blant 
juss-studenter, både slik at mange studenter reiser ut og tar ett eller flere emner i utlandet, 
og slik at utenlandske studenter tar ett eller flere emner ved Det juridiske fakultet. 
Endelig kan progresjonselementet synliggjøres gjennom valgemneprofiler. 

 

                                                 
3 Rapporten er tilgjengelig på 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Rapporter/Revidering%20-
%20h%c3%b8yere%20utdanning/Rettsvitenskap/Rapport_master_rettsvitenskap_UiO.pdf 
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4. Gjeldende studieordning 

Gjeldende studieordning bygger på innstillingen avgitt av en arbeidsgruppe opprettet av 
dekanus 1. april 2009, med professor Are Stenvik som leder. Innstillingen fra 
Stenvikutvalget forelå i desember 2009. I mandatet til arbeidsgruppen het det uttrykkelig 
at den ikke skulle vurdere en 3+2-modell. Det fremgår imidlertid at arbeidsgruppen 
likevel har «tenkt i retning av at de tre første studieårene skal representere et 
”bachelornivå”, hvor det legges stor vekt på innføring og bredde, mens de to siste årene 
representerer et ”masternivå”, hvor større vekt legges på fordypning og spesialisering».

4 
Denne «tenkningen» kommer til uttrykk blant annet ved at det flere steder refereres til 
emner på tre første årene av studiet som emner «på bachelornivå».5 I avsnitt 4.4.3 
anbefales det at de valgemnene som tilbys i studiets to siste år, «masterdelen», bygger 
videre på valgemner tilbudt på «bachelordelen». Stenvikutvalget følges på dette punktet 
av Valgemnegruppens innstilling, som ble avgitt januar 2012. 

Valgemnegruppens innstilling bygger på et skille mellom valgemner på henholdsvis 
bachelor- og masternivå, og drøfter de spørsmål som oppstår i den forbindelse. Noen 
generell drøftelse av e 3+2-modell finner vi heller ikke her. 

 

5. Internasjonale mastergrader i juss ved fakultetet 

Masterstudiet i rettsvitenskap er organisert som en integrert mastergrad. Fakultetet tilbyr 
imidlertid fire internasjonale mastergrader, hvorav tre består av 90 studiepoeng, og én av 
120. Jeg har ikke oversikt over hvor mange av søkerne til disse programmene som har en 
bachelorgrad i juss fra norske universiteter eller høyskoler. Mastergrader som disse hører 
likevel med i diskusjonen av en overgang til 3+2-modell for mastergradsstudiet i 
rettsvitenskap, fordi disse mastergradene i noen grad møter et ønske bachelorkandidater i 
juss måtte ha for ytterligere rettsvitenskapelige studier. Disse mastergradene gir 
imidlertid ikke tilgang til dommer- eller advokatstillinger. 

 

6. Kort om argumentasjonen i «Behovet for juridisk kompetanse og 
utdanning fram mot 2025» 

Strandbakkenutvalget anfører i avsnitt 3.3.4, under overskriften «Grunner til å dele 
masterutdanningen i to» en rekke argumenter som etter utvalgets oppfatning taler for å gå 
over til en 3+2-modell. Noen egentlige motargumenter nevnes ikke, annet enn som 
innsigelser mot proargumentene. Den som leter etter overskriften «Grunner til å beholde 
dagens ordning», vil lete forgjeves. 

                                                 
4 Stenvikutvalget, side 27. 
5 Stenvikutvalget, side 33. 
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Argumentene er sortert under elleve stikkord. Under stikkordet «Bachelor som 
konkurransegrunnlag» er det i første rekke hensynet til de studentene som tar en av de 
eksisterende bachelorgradene i juss, og som ønsker å gå videre på en mastergrad som 
løftes frem. Arbeidsgruppen understreker at den ikke har vurdert ønskeligheten av at 
disse studentene faktisk går videre. Utvalget nevner overhodet ikke den muligheten disse 
kandidatene har til å ta mastergrader i juss ved utenlandske læresteder, eller 
internasjonale mastergrader i juss ved norske læresteder. 

Det neste stikkordet er «Bachelor som inngang til arbeidsmarkedet». Dette omtales 
kort, og er knapt noe argument for å dele masterutdanningen i to, all den stund 
bachelorgrader i juss tilbys av en rekke læresteder i dag. 

Et tredje stikkord er «Bachelorgrad som avstigningsmulighet for studentene». Her er 
det den avstigende studentens behov for en formell kvalifikasjon som står i fokus. 
Synspunktet her er at studentene ikke bare skal få en karakterutskrift, men også et 
vitnemål. 

Et fjerde stikkord er «Bachelor som mulighet for påbygging i andre retninger enn 
rettsvitenskap». Det underliggende hensynet her er antakelig hensynet til studenter som 
begynner på en integrert mastergrad, men senere finner ut at de vil spesialisere seg i 
andre retninger enn juss. Studenter med en bachelorgrad i juss har denne 
utbyggingsmuligheten i dag. Argumentet er dermed tett knyttet til det foregående. 

Et femte stikkord er «Bachelor som mulighet for arbeidsdeling mellom 
institusjonene». Synspunktet her er at en 3+2-modell kan gjøre at «de eldre 
universitetene» kan kanalisere mer ressurser til masterstudiet og ph.d-utdanningen, og 
overlate grunnutdanningen til høyskolene og de yngre universitetene. Utvalget påpeker at 
en omlegging til 3+2 ikke er noen nødvendig forutsetning for å oppnå dette. 

I forlengelsen av dette følger det sjette stikkordet «Master som mulighet for 
arbeidsdeling mellom institusjonene». Synspunktet her er antakelig at en omlegging til 
3+2 kan gi de universitetene som i dag tilbyr mastergrader i rettsvitenskap bedre 
muligheter for å rendyrke sterke trekk. Det er etter mitt syn temmelig vanskelig å se hva 
utvalget egentlig sikter til her, og også at en omlegging til 3+2 er et egnet virkemiddel til 
å oppnå målsettingen. Om man nå ønsker det. 

Det er en del frafall fra utdanningene. Et syvende stikkord for Strandbakkenutvalget er 
derfor «Master før økt kapasitetsutnytting». Etter mitt syn, er dette lite annet enn en 
variant av det første argumentet, «Bachelor som konkurransegrunnlag». Det kan også 
innvendes at den kapasitet som frigjøres gjennom frafall, kanskje heller bør kanaliseres til 
de studentene som tross alt er igjen, enn til å ta inn nye. 

Det åttende stikkordet for Strandbakkenutvalget er «Nye konkurransevilkår for 
mastersøkere». Det vi finner her, er imidlertid ikke argumenter for å dele 
masterutdanningen i to, men konsekvenser av å gjøre det. Strandbakkenutvalget tilrår at 
de studenter som er tatt opp til bachelorstudier i juss ved læresteder som tilbyr mastergrad 
i rettsvitenskap, skal ha rett til å fortsette på masterstudiet på samme lærested. 
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«Bedre samsvar med kvalifikasjonsrammeverket» er Strandbakkenutvalgets niende 
stikkord. Synspunktet her er at kvalifikasjonsrammeverkets oppbygning i sykluser ikke 
passer helt godt på et femårig integrert masterstudium. Strandbakkenutvalget påpeker at 
dette ikke er noe stort problem, men gjør gjeldende at dette gjør juristutdanningen i Norge 
mindre transparent, og dermed vanskeliggjør internasjonalisering. Dette leder over til 
Strandbakkenutvalgets tiende stikkord, «Bachelor som redskap til internasjonalisering». 
Her nevner utvalget at fraværet av bachelorgrad i noen grad begrenser studentenes 
adgang til å komme inn på attraktive programmer ute. Dette er i første rekke et problem 
der det ikke foreligger en samarbeidsavtale mellom hjemmeuniversitet og 
vertsuniversitet. Strandbakkenutvalget påpeker også så vidt muligheten 
bachelorkandidater har til å ta en fullstendig toårig masterutdanning i utlandet. 

Endelig trekker Strandbakkenutvalget frem «Todeling som utviklingsmulighet for 
‘bachelorstedene’» som et argument for å dele masterutdanningen i to. Synspunktet her er 
at fordi det krever betydelig mer å opprette en full femårig mastergradsutdanning enn enn 
en treårig bachelor, vil en todeling gjøre det lettere for en institusjon å bruke 
bachelorprogrammet til å bygge opp fagmiljøer og infrastruktur over tid, og ha som 
realistisk mål å etablere to-årig masterutdanning.  Jeg har vanskelig for å se at dette er et 
argument for å dele eksisterende mastergradsløp i to, med mindre man er av den 
oppfatning at det ikke er rom for at 3+2-modellen kan eksistere side om side med 
integrerte mastergradsstudier. Etter det jeg kan se er det ikke noe i gjeldende regelverk 
som hindrer en slik sameksistens. Strandbakkenutvalget legger opp til at en overgang til 
3+2 skal være en frivillig sak for institusjonene. Og dette forutsetter at de to ordningene 
kan eksistere side om side. Noe argument for omlegging til 3+2 blir da 
utviklingsmulighetsargumentet ikke. 

Et påtakelig trekk er at ingen av de argumentene Strandbakkenutvalget trekker frem, 
har sitt grunnlag i en oppfatning om manglende kvalitet ved integrerte masterstudiene.  

 

7. Fakultetets høringssvar 

Fakultetets høringssvar tar ikke uttrykkelig stilling til om det bør skje en  
omlegging til en 3+2-modell, men kan vel helst leses slik at man ikke ser behov for noen 
slik omlegging. 

Høringssvaret fra Institutt for offentlig rett viser ingen entusiasme for en overgang til 
en 3+2-modell, verken generelt eller nå. Institutt for privatrett er sterkt mot en omlegging 
av studiet nå, men har «prinsipielt ikke noe imot nye former for organisering av 
jusstudiet». Juridisk studentutvalg er positive til en ordning med «bachelorexit», og 
skeptiske til en 3+2-modell. 
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8. Oppfølgingen av «Behovet for juridisk kompetanse og utdanning 
fram mot 2025» ved juridisk fakultet i Bergen 

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, nedsatte i februar i år en 
prosjektgruppe under ledelse av professor Ernst Nordtveit med mandat til å utrede en 
3+2-ordning. Det fremgår av mandatet at målet er å sette fakultet i stand til å iverksette en 
eventuell ny studiemodell fra høsten 2016. Mandatet er åpent med hensyn til om studiet 
skal omorganiseres til en 3+2-modell. 

Prosjektet kan best ses som en oppfølging av «Behovet for juridisk kompetanse og 
utdanning fram mot 2025», der utvalget som nevnt ble ledet av professor Asbjørn 
Strandbakken, dekan ved Det juridiske fakultet, UiB. 

 

9. Oppfølgingen av «Behovet for juridisk kompetanse og utdanning 
fram mot 2025» ved juridisk fakultet i Tromsø 

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø fattet 13. juni 2013 slikt 
vedtak: 

 
«Fakultetsstyret ønsker å dele opp masterstudiet i bachelor- og masterprogram på to vilkår: 
1. De studentene som tas opp på bachelorprogrammet og fullfører det garanteres plass på 

masterprogrammet 
2. De juridiske fakultetene i Oslo og Bergen deler også opp studiet i bachelor- og 

masterprogram.» 
 

Den nye ledelsen er etter det jeg forstår ikke spesielt entusiastiske med hensyn til en 
omlegging til 3+2, og det arbeides ikke spesielt med dette i Tromsø nå. De avventer. 

 

10. Sammenfatning 

Det inntrykket som sitter igjen etter å ha lett etter vurderinger av overgang til en 3+2-
modell for rettsstudiet ved UiO, er at noen egentlige vurderinger ikke er foretatt. Man har 
nærmest bare lagt til grunn at en integrert mastergrad har de beste grunner for seg. Etter 
mitt syn kan mye tale for at man har gjort rett i det. 

Entusiasmen for en omlegging synes størst i Bergen – ikke overraskende, mens 
Tromsø er avventende. 

De argumenter som har blitt anført til støtte for en omlegging er i liten grad knyttet til 
kvaliteten i rettsstudiet. Dette er særlig tydelig om man ser man nærmere på 
argumentasjonen i «Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025» 
avsnitt 3.3.4 for en omlegging til 3+2. Her ser man at omleggingen ikke først og fremst 



7 
 

søkes begrunnet i behovet for en kvalitetsheving i mastergradsstudiet, men i andre 
forhold. Det samme gjelder de argumenter som er fremført i fakultetssammenheng. Det er 
også et trekk at de kvalitetsrelaterte argumentene som fremføres – typisk hensynet til å 
legge til rette for spesialisering og fordypning – ikke nødvendiggjør en omlegging til 3+2. 

Strandbakkenutvalgets utredning har etter mitt syn flere svakheter. Her skal bare 
nevnes fire. For det første er det en svakhet at den ikke drøfter de implikasjoner NOKUTs 
ulike krav til henholdsvis bachelor- og masterutdanninger har, krav som etter det jeg 
forstår innebærer at for så vidt gjelder integrerte mastergrader, vil masterkravene til 
fagmiljø gjelde fra første dag mens de lempeligere bachelorkravene vil gjelde de første 
tre årene ved en 3+2-modell.  Det kan ikke utelukkes at dette kan ha konsekvenser både 
for kvaliteten på det studium studentene tilbys, og for kvaliteten på de ferdige 
kandidatene. 

For det annet er det en svakhet at konsekvensene for dimensjoneringen av 
mastergradsutdanningen ved de læresteder som kan tilby slik utdanning ikke drøftes. Tar 
man som premiss – noe Strandbakkenutvalget langt på vei gjør – at de aller fleste som 
starter på en bachelorgrad i juss ønsker å gå videre på en mastergrad, må det ha som 
konsekvens at de lærestedene som tilbyr mastergrader i dag må redusere opptaket til 
bachelorstudiene, gjennomføre disse med mindre lærerinnsats og ressursbruk, og/eller 
øke ressursbruken på masterdelen med henblikk på å håndtere flere studenter. 

En tredje svakhet er at Strandbakkenutvalget ikke drøfter om det vil være nødvendig å 
treffe tiltak som sikrer at de som konkurrerer om opptak til masterdelen gjør dette på like 
vilkår. I forlengelsen av dette ligger at det ikke er svært vanskelig å forestille seg at 
manglende koordinering av vurderingen av kandidatenes prestasjoner i bachelordelen kan 
få betydning for konkurransen mellom masterkandidatene om arbeidsplasser. 

Hensynet til dagens bachelorkandidater i juss – hensynet til at de skal kunne utdanne 
seg videre i rettsvitenskap står temmelig sentralt i Strandbakkenutvalgets argumentasjon 
for en omlegging til 3+2. En fjerde svakhet ved utredningen er derfor at disse 
kandidatenes mulighet til å ta mastergrader i rettsvitenskap ved utenlandske læresteder, 
eller internasjonale mastergrader ved norske, ikke behandles i det hele tatt. I den grad 
slike mastergrader tas ved utenlandske læresteder, vil de etter omstendighetene kunne 
danne grunnlag for autorisasjon som advokatfullmektig og advokatbevilling, jf. 
advokatforskriften, forskrift 1996/1161, kapittel 9. 

 
 
 
Oslo 3. juni 2014 
 
 
 
Finn Arnesen 



Oppsummering av sak om 3+ 2-modell på dekanatmøte 04. juni 2014 

 

Tilstede:  

Hans Petter Graver, Alf Petter Høgberg, Trygve Bergsåker, Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen 

Lange, Marit Halvorsen, Finn Arnesen, Kåre Lilleholt, Kristin Steen Slåttå og Elisabeth Ulleberg (ref.) 

 

Oppsummering fra diskusjonen 

Formålet med møtet var at medlemmene av dekanatet og de inviterte skulle komme med råd med 

tanke på vurdering av omlegging til 3+2-modell for Master i rettsvitenskap ved UiO. Det ble i forkant 

av møtet sendt ut noen temaer og spørsmål som utgangspunkt til diskusjonen, samt et notat fra Finn 

Arnesen. 

 

I diskusjonen kom det fram at det er mange grunner til å være avventende med tanke på det videre 

arbeidet med dette.  Endringen i gradsforskriften, som åpner for en omlegging av master i 

rettsvitenskap er ikke ennå på plass, men fakultetet har fått opplyst om at dette sannsynligvis vil skje 

i løpet av året. Det kom heller ikke i diskusjonen fram tyngre, faglige argumenter for en omlegging 

slik sitasjonen er per i dag. Diskusjonen oppsummeres kort her: 

 

Generelt: 

- Det må være gode faglige argumenter som ligger til grunn for å endre studiemodell  

 

- Det kan være mer fornuftig å bruke ressursene våre til arbeid med å gjøre dagens 

studiemodell bedre. Vi kan få arbeidsro til å arbeide med kvalitet. 

 

- Selv om departementet (sannsynligvis) åpner for en 3+2-modell, er det ingen indikasjoner på 

at dette er noe som er forventet at alle universitetene skal gjøre. Det er ikke et press eller 

noe dramatikk rundt dette per i dag. 

 

- Det kan være en fordel for UiO å velge en annen retning enn Bergen og høyskolene. Det ser 

ut som at Bergen legger opp til en mer generell bachelorgrad med mulighet for spesialisering 

på masternivå. Høyskolene er gode på sin profil med jus i økonomisk-administrativ-

sammenheng. Vi bør følge med på det de andre gjør, og vurdere om vi også skal legge opp til 

spesialiseringer, eksempelvis gjennom profilene. Vi kan dyrke det vi er gode på, og få de 

beste kandidatene innenfor de fagene og det nivået vi tilbyr. 

 

- Det må være tydelig hva en student med bachelor i rettsvitenskap skal ha av kompetanse og 

hvilket behov det er for en student med denne kompetansen i arbeidsmarkedet. Dette er 

ikke godt nok utredet per i dag. 

 

- Den eksisterende studiemodellen har lagt opp til masternivå på emner allerede på de første 

studieårene, da dette er avsluttende fag. En omlegging av modell vil føre til at alle emner må 



gjennomgås og være tilpasset nivå 6 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, istedenfor nivå 7, 

som er masternivået. Det at vi forventer et høyere faglig nivå tidlig i studiet, kan føre til at 

det vil være vanskelig for andre studenter å få innpass i vår studiemodell. 

 

- Vi har stor søking til studiet og ingen problemer med å fylle studieplassene per i dag. Det er 

derfor ikke noe argument å ha et eget masteropptak. Det vil også kunne bli enda større 

konkurransepress blant studentene. 

 

- Det vil være viktig å følge med på konsekvenser for finansiering. Bergen legger opp til en 

modell der de får flest mulig fullfinansierte studenter, blant annet ved å ta inn studenter på 

suppleringsopptak ved frafall. 

 

 

Mulige utfordringer ved en omlegging: 

- Krav til fagmiljø og antall tilsatte med førstestilingskompetanse er lavere på bachelornivå enn 

det vi har i dag for vår integrerte mastergrad. Vil dette på sikt kunne gå ut over det samlede 

faglige nivået og være forringende for kvaliteten? 

 

- Hvordan skal studenter med bachelorgrad fra høyskolene vurderes ved et opptak til 

masternivå?  Hvordan sikre et like høyt nivå som i dag? Vil en omlegging føre til behov for 

felles nasjonale prøver og felles sensorkorps, eventuelt opptaksprøve for studenter fra 

høyskolene?   

 

Muligheter ved en omlegging: 

- Dagens studiemodell kan forholdsvis enkelt forandres. I studiereformsarbeidet gjorde 

fakultetet flere grep som samsvarer med en 3 + 2 modell, slik som ulik sidetallsnorm for 

emner på 1.-3. studieår (bachelornivå) og 4.-5. studieår (masternivå) og innføring av ulike 

læringskrav for valgemner på bachelor- og masternivå.   

 

- En bachelormulighet vil være positivt for studenter som faller fra i løpet av studiet. 

Alternativet er en «bachelorexit». Imidlertid er dette en mulighet som langt på vei er til stede 

i dag, da studenter som faller fra etter to års studier har anledning til å oppnå en fritt 

sammensatt bachelorgrad i kultur og samfunnsfag med en fordypning i juss, dersom de 

avlegger 40 studiepoeng ved et annet fakultet i tillegg.    

 

- Kan være en mulighet for fakultetet å arbeide med studiekvalitet på områder vi vet vi har 

forbedringspotensiale, slik som undervisning og vurderingsformer. 

 

 



Videre prosess 

 

Det er ønskelig å få tilbakemelding fra fagmiljøene på instituttene, administrasjonen og JSU med 

synspunkter til en eventuell omlegging til 3+2-modell for Master i rettsvitenskap før det foretas en 

beslutning på det videre arbeidet med dette.  

Frist for innspill fra instituttene er 26. september 2014, og blir satt opp som sak på instituttledermøte 

8. oktober 2014. 
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Til: Dekanus 

Dato:
30.09.2014

Deres ref.:

Vår ref.:

Dekanvedtak – Endring av opptakskrav til masterprogrammet i 

forvaltningsinformatikk 

Programrådet i forvaltningsinformatiske studier (PFIN) vedtok i møte 4. juni 2014 at det var 

ønskelig at en bachelor i Offentlig administrasjon og ledelse (OFFADM) med fordypning i 

Forvaltningsinformatikk skal kunne kvalifisere til opptak til masterprogrammet i 

forvaltningsinformatikk. 

Dekanus bes gjøre følgende vedtak: 

I programplan for masterprogrammet i forvaltningsinformatikk, under «Søknadsfrist og opptak» 

tillegges dette under overskriften «Krav til faglig fordypning». Krav til faglig fordypning vil da 

være, fom. neste ordinære søknadsfrist følgende: 

For å kunne få opptak til masterprogrammet må du oppfylle ett av følgende krav:

 ha fullført bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI)

 ha fullført bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse (OFFADM) med 

fordypning i Forvaltningsinformatikk.

 ha fordypning på minst 80 studiepoeng. Graden må inneholde minst 30 studiepoeng 

innen informatikk og minst 30 studiepoeng innen jus eller samfunnsvitenskap. I tillegg 

må du ha minst 10 studiepoeng innen det tredje fagområdet (jus eller 

samfunnsvitenskap). 

Vedlegg 

Referat fra møte i Programrådet i forvaltningsinformatiske studier (PFIN) 4. juni 2014 
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Saksbehandler:

Kristin Steen Slåttå 

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no
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Dato: 26.09.2014

Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK

Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet fattet onsdag 
24.09.2014 følgende vedtak om opptaksrammer for studieåret 2015/2016: 

Fakultetet ønsker ingen endringer i opptaksrammene for studieåret 2015/2016.

Hans Petter Graver

Dekan

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

Saksbehandler: Christine Havgar

Dato:
19.09.14.

Vår ref.: 2014/2556

Opptaksrammer for studieåret 2015/2016.

Fakultetet må hvert år komme med innspill til Universitetsstyret vedrørende opptaksrammer for 

det kommende studieåret. Frist for å komme med forslag til opptaksrammer for studieåret 

2015/2016 er 1. oktober 2014.  

Opptaksrammer skal fastsettes for alle studietilbud som er studiepoenggivende og som er 

finansiert gjennom UiOs eget budsjett. Studietilbud som er 100 % eksternfinansiert skal ikke 

vurderes.

Fakultetet har ikke blitt tildelt friske studieplasser for studieåret 2015/2016. 

Opptakstall som fremgår i dette notatet er hentet fra Felles Studentsystem (FS).

Studieprogrammer ved Det juridiske fakultet.

Det juridiske fakultet har følgende grunnstudier med opptak gjennom Samordna opptak:

- Master i rettsvitenskap, oppstart høst

- Master i rettsvitenskap, oppstart vår

- Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet

- Bachelor i kriminologi

I tillegg tilbyr vi følgende studieprogram, hvor opptak skjer lokalt ved fakultetet:

- Master i kriminologi

- Master i forvaltningsinformatikk
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- Master i rettssosiologi

- LL.M in Maritime Law

- LL.M in Information and Communication Technology Law

- LL.M in Public International Law

- Master of Philosophy in the Theory and Practice of Human Rights

Grunnstudier med opptak gjennom Samordna opptak.

Studieåret 2014/2015 hadde fakultetet følgende opptakstall gjennom Samordna opptak:

Studieprogram Ramme Tilbud Jasvar Møtt

Master i rettsvitenskap, 5-årig 

Start høst 220 398 288 260

Start vår 210 381 317 1

Bachelor i kriminologi 60 150 81 68

Bachelor i demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet 25 81 41 38

Det ønskes ingen endringer i opptaksrammene for studieåret 2015/2016.

Overgang:

Tidligere studenter som ikke har fullført graden sin har anledning til å søke om konvertering av 

eldre studierett til nyere studierett i Masterstudiet i rettsvitenskap. Vi har opptak på grunnlag av 

dette to ganger i året.

Søknadsmengden har gått betydelig ned de siste årene. Ved siste opptaksrunde, høsten 2014, 

mottok vi fire søknader om konvertering, hvor kun en søker ble kvalifisert og fikk konvertert sin 

eldre studierett. 

                                                          
1 Tall klare etter 1. februar 2015.
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Studieprogrammer med lokalt opptak ved fakultetet.

Studieåret 2014/2015 hadde fakultetet følgende opptakstall til studieprogrammene med lokalt 

opptak:

Studieprogram Ramme Tilbud Jasvar Møtt

Master i kriminologi 20 25 19 18

Master i forvaltningsinformatikk 10 17 15 13

Master i rettssosiologi 8 17 9 7

LL.M in Maritime Law 16 33 23 20

LL.M in Information and Communication Technology 
Law 22 43 28 22

LL.M in Public International Law 22 46 24 19

Master of Philosophy in the Theory and Practice of 
Human Rights 20 39 26 25

Studieprogrammet Theory and Practice of Human Rights ønsker i utgangspunktet å heve 

opptaksrammen sin fra 20 til 30 studieplasser. Dette studieprogrammet har god 

gjennomstrømning og mange kvalifiserte søkere. I og med at fakultetet ikke har fått tildelt nye 

studieplassmidler for det kommende studieåret, vil fakultetet søke om nye studieplasser for dette 

studieprogrammet innen 1. april 2015. Dette vil vedtas av universitetsstyret i juni 2015. 

Det ønskes ingen endringer i opptaksrammene for året 2015/2016.

Andre opptak i Masterstudiet i rettsvitenskap.

Ved Masterstudiet i rettsvitenskap har vi ytterligere to opptak; opptak til juridiske valgemner på 

masternivå og opptak til å skrive masteroppgave.

Opptak til valgemner på masternivå er et tilbud for de som ikke har studierett til Masterstudiet i 

rettsvitenskap. Tidligere ble disse søkerne tildelt en egen studierett, men nå får de kun tildelt en 

eksamensrett som er gyldig ett semester. Dette gjelder jurister som har avlagt

forkunnskapskravene ved en annen utdanningsinstitusjon enn UiO, studenter fra Universitetet i 

Tromsø som har bestått inntil 3. året, studenter fra Universitetet i Bergen som har bestått 3. året og 
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alminnelig formuerett på 4. året, samt studenter som har bestått Bachelorgrad i jus/rettsvitenskap

ved diverse høgskoler og Universitetet i Agder. Opptak avholdes to ganger i året.

Høsten 2014 hadde fakultetet 61 kvalifiserte søkere til dette opptaket. 

Opptak til å skrive masteroppgave i Masterstudiet i rettsvitenskap tilbys privatister som har bestått 

inntil 3. avdeling ved Universitetet i Oslo, studenter fra Universitetet i Tromsø som har bestått 

inntil 3. året, studenter fra Universitetet i Bergen som har bestått 3. året og alminnelig formuerett 

på 4. året og studenter fra diverse høgskoler og Universitetet i Agder, som har bestått Bachelorgrad 

i jus/rettsvitenskap. Opptak avholdes to ganger i året.

Høsten 2014 hadde fakultetet 81 kvalifiserte søkere til dette opptaket. 

Fakultetet har hittil gitt tilbud til alle som har kvalifisert til opptak til både juridiske valgemner på 

masternivå og til å skrive masteroppgave.

Forslag til vedtak:

Fakultetet ønsker ingen endringer i opptaksrammene for studieåret 2015/2016.
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Dato: 05.09.2014 

 Saksnr..: 2014/10377 EIRIHAAK 

Dekanvedtak - Forlenget tilsetting for utført undervisning for stipendiater med 3 års 

kontrakter 

Dekanen og prodekanen for forskning hadde høsten 2013 møte med representanter for de 

internasjonale stipendiatene. Det ble da uttrykt ønske om at også stipendiater med 3 års ansettelse 

uten pliktarbeid skulle gis mulighet til å undervise og få forlenget tilsetting for utført undervisning. 

Administrasjonen har laget forslag til rutine for hvordan en slik ordning kan håndteres. Forslaget 

har vært behandlet i kontorsjefsmøte (28.08.14), Programrådet for forskerutdanning (02.09.14) og 

instituttledermøte (03.09.14). På bakrgunn av anbefalingene fra disse foraene har dekanen fattet 

følgende vedtak: 

Undervisning for stipendiater med tre års ansettelse 

Stipendiater med tre års ansettelse gis mulighet for forlenget tilsetting i inntil et år for utført 

undervisning. Undervisningen må utføres underveis i ansettelsesperioden, og forlenget tilsetting vil 

bli gitt en gang pr. semester etter at undervisningen er gjennomført. 

Basert på alminnelig plikt for stipendiater ved Det juridiske fakultet, kan stipendiaten gjennomføre 

inntil 112 timer undervisning for å oppnå et års forlengelse. Forlengelsen kan også bli kortere 

avhengig av totalt antall timer. 

Rutine for undervisning 

1. Stipendiater som mener å inneha kompetanse til å undervise i fakultetets fag, tar kontakt med 

instituttet om dette. Hvis instituttet mener at stipendiaten har kapasitet til å undervise og at 

undervisning ikke vil gå ut over progresjonen i avhandlingsarbeidet, anbefaler instituttet 

stipendiaten videre til ansvarlig faglærer. 

2. Ansvarlig faglærer vurderer: 

a) stipendiatens kompetanse i faget 

b) behovet for undervisning i faget 

c) ønskeligheten i at stipendiaten underviser i faget 

 

3. Hvis ansvarlig faglærer finner at stipendiaten bør undervise i faget, gir faglærer eller instituttet 

beskjed til den aktuelle studieplanleggeren i Studieseksjonen semesteret før undervisningen 

eventuelt skal finne sted. I tillegg skal forskningsdekanen og avdelingsansvarlige PMR-medlem 

informeres. 
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4. Studieplanlegger registrerer undervisningen – fag og antall timer – i AURA.  

5. Personalkonsulent i Administrasjonsseksjonen får en gang pr semester oppdatert informasjon 

fra AURA og forlenger stipendiatens tilsettingsperiode tilsvarende utført undervisning 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver 

dekan 

 

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

 
 

 

 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 
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DIGITAL EKSAMEN 
 

Status og videre innfasing høsten 2014 
  

 

Dato: 18.06.2014 

Vår ref.: 2012/3072 

Saksbehandler: Aleksander Lorentzen 

Kort oppsummering av gjennomførte digitale eksamener våren 2014 

Våren 2014 er det gjennomført digital eksamen i 12 emner, med totalt ca. 1720 kandidater og 49 

sensorer, fordelt på 9 eksamensdager: 

5. mai JUS4121 66 besvarelser 2 kommisjoner  

7. mai JUS4122 125 besvarelser 4 kommisjoner  

13. mai JUS3211 196 besvarelser 5 kommisjoner (større avvik) 

15. mai JUS3111 225 besvarelser 5 kommisjoner  

16. mai JUS2111 218 besvarelser 6 kommisjoner  

21. mai JUS4211 247 besvarelser 7 kommisjoner  

23. mai JUS4111 170 besvarelser 6 kommisjoner (større avvik) 

27. mai JUS2211 222 besvarelser 6 kommisjoner  

28. mai JUR1970 76 besvarelser 2 kommisjoner  

 JUS5970 106 besvarelser 2 kommisjoner  

 JUS5410 6 besvarelser 1 kommisjon  

 JUS5411 37 besvarelser 1 kommisjon  

 

7 av disse eksamensdagene ble i hovedsak gjennomført som planlagt, men på to av dagene hadde vi 

større avvik1. Det ble derfor avholdt ny eksamen for de kandidatene som ønsket det: 

12. juni JUS3211 4 besvarelser 1 kommisjon  

 JUS4111 20 besvarelser 1 kommisjon  

 

Med utgangspunkt i avviksrapporten vil vi ta en gjennomgang av våre avviksrutiner og revidere 

rutiner / dokumentasjon.  

                                                           
1 Avvikene er skissert i egen avviksrapport. 
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Bakgrunn for videre innfasing 

Følgende dekanvedtak ble fattet 23.10.2013 om videre innfasing av digital eksamen: 

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

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

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

være i full drift fra og med høsten 2015.»  

På møtet mellom Det juridiske fakultet, USIT og LOS fagstøtte (tidl. STA) mandag 20. januar 2014 

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

eksamensdager som planlagt. Det var enighet i at vi for våren 2014 endret ambisjonsnivå, og 

utsatte den planlagte store innfasingen i antall valgfag med digital eksamen til høsten 2014: 

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

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

med våren 2015.» 

Innfasing høsten 2014 og ønske om dekanvedtak 

På bakgrunn av gjennomførte digitale eksamener våren 2014 mener vi at fakultetet bør innfase 

digital eksamen på flere valgemner høsten 2014. I innfasingsplanen tar vi utgangspunkt i emner 

som inngår i en profil ved masterstudiet i rettsvitenskap. Vi ønsker også å innfase digital eksamen 

på BA-nivå av emnet der dette avlegges samtidig.  

Se vedlegg 1 for en komplett oversikt over foreslåtte emner med digital eksamen høsten 2014.  

Prosjektgruppen ønsker at det fattes følgende dekanvedtak: 

«Høsten 2014 innfases digital eksamen ytterligere for juridiske valgemner som inngår i 

rettsstudiets valgfrie profiler etter skissert plan med sikte på å være i full drift fra og med våren 

2015.» 

Med utgangspunkt i juridiske valgemner som inngår i rettsstudiets valgfrie profiler vil det til 

sammen bli 46 emner2 med digital eksamen fordelt på 19 eksamensdager. Dette utgjør 69 % av 

skriftlige skoleeksamener3 som skal gjennomføres høsten 2014, og det er anslått at ca. 2700 

kandidater vil gjennomføre digital eksamen. 

De resterende valgemnene vil bli innfaset våren 2015.  

                                                           
2 I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert. 
3 Se vedlegg 2 for eksamensdager høsten 2014 og vedlegg 3 for en grafisk representasjon av ordinære og digitale 
eksamener høsten 2014. 
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Innfasing på andre emner 

Vi har valgt å ikke innfase digital eksamen på DRI-, KRIM- og RSOS-emner høsten 2014. Grunnen 

til dette er at det krever god dialog og forankring hos de aktuelle instituttene. Prosjektgruppen vil 

bruke høstsemesteret på dette, slik at de kan innfases våren 2015. 

Tekniske betraktninger 

USIT arbeider med å fullføre tekniske spesifikasjoner for endringene som skal gjøres for høst 2014. 

Når de tekniske spesifikasjonene er ferdigstilt vil det bli gjennomført estimering av oppgavene, og 

utvikling og testing påbegynnes. Vi har satt 15. september som en frist for at teknisk løsning med 

endringer skal være klarstilt fra USIT.  

USIT har fått testtilgang til ny WebService fra FS og har kontrollert at man får hentet data derfra. 

WebServicen må testes videre før man kan si med sikkerhet at den fungerer som tiltenkt, men ut 

fra spesifikasjonene skal dette fungere for digital eksamen. 

Det arbeides med spesifisering av nytt administrativt webgrensesnitt4 som eksamenskonsulenter 

skal benytte. Det er usikkert om det planlagte webgrensesnittet vil være klart til 15. september, da 

USIT må være sikre på at det er stabilt og sikkert nok før det kan settes i produksjon. I all 

sannsynlighet vil dette ikke være på plass før våren 2015. 

Dersom webgrensesnittet ikke er ferdig i tide vil vi kunne benytte «AutoRobert»5 på samme måte 

som våren 2014. «AutoRobert» vil bli oppdatert med funksjonalitet for å kunne be om å hente data 

om kommisjoner i etterkant av eksamen, før overføring av besvarelser til sensorportalen. I et slikt 

tilfelle vil USIT sette av ressurser til å drifte «AutoRobert» for eksamenene høsten 2014. 

 

 
Vedlegg: 

1) Emner med digital eksamen høsten 2014 

2) Eksamensdager høsten 2014 

3) Grafisk presentasjon av ordinære- og digitale eksamener høsten 2014 

4) Nærmere beskrivelse av Webgrensesnitt for eksamenskonsulenter 

 

  

                                                           
4 Se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av Webgrensesnittet. 
5 «AutoRobert» er et program som lokal-IT benytter for bl.a. å starte / stoppe digital eksamen og for å overføre 
besvarelser til sensorportalen. 
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Vedlegg 1: Foreslåtte emner med digital eksamen høsten 2014 

 

MA BA Emne 
MA kand 

H13 

BA kand 

H13 

Totalt 

H13 

 JUR1285 Markedsrett  27 27 

JUS2111  Statsforfatningsrett og internasjonal rett 213  213 

JUS2211  Forvaltningsrett 191  191 

JUS3111  Formuerett I 235  235 

JUS3211  Formuerett II 165  165 

JUS4111  Metode og Etikk 219  219 

JUS4121  Rettsøkonomi I 61  61 

JUS4122  Rettsosiologi I 126  126 

JUS4211  Prosess og strafferett 278  278 

JUS5110  Rettsosiologi II 3  3 

JUS5240 JUR1240 Comparative Private Law 16 45 61 

JUS5251  Ekspropriasjonsrett 34  34 

JUS5260 JUR1260 English Law of Contract 21 41 62 

JUS5280  Internasjonal privatrett 36  36 

JUS5310 JUR1310 EU Competition Law 27 40 67 

JUS5401  Maritime Law - Contracts 42  42 

JUS5402  Maritime Law: Liability and Insurance 34  34 

JUS5410  Petroleumsrett 9 20 29 

JUS5411  Petroleum Law 3  3 

JUS5430 JUR1430 Petroleumskontrakter 57  57 

JUS5501   Rettslig bevisteori 44  44 

JUS5502  Lovgivningslære    

JUS5520  International Environmental Law 31  31 

JUS5540  Public International Law 52  52 

JUS5550 JUR1550 Helserett 101 102 203 

JUS5590 JUR1590 Diskriminerings- og likestillingsrett 38 17 55 

JUS5641  Electronic Communications Law 24  24 

JUS5660  Intellectual Property Law in the 

Information Society 
40  40 

JUS5701  Internasjonale menneskerettigheter 16  16 

JUS5710 JUR1710 International Human Rights Law: 

Institutions and Procedures 
10 41 51 

JUS5730 JUR1730 International Humanitarian Law (The 

Law of Armed Conflict) 
26 38 64 

JUS5810  Opphavsrett 71  71 

JUS5850  International Trade Law 31  31 

JUS5852  International Commercial Arbitration 25  25 

JUS5880  Finansmarkedsrett 34  34 

JUS5901 JUR1901 Rettshistorie 9 17 26 

JUS5920  Naturressursrett i et miljøperspektiv 7  7 

36 emner 10 emner  2329 388 
2717 

Totalt 46 emner    
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Vedlegg 2: Eksamensdager høsten 2014 

  

Uke Dato ORDINÆR EKSAMEN MØTT DIGITAL EKSAMEN MØTT TOTALT

46 mandag 10. nov.

tirsdag 11. nov.

onsdag 12. nov.

torsdag 13. nov. DRI2020 RSOS2801 45 JUS5810 JUS5701 JUS5110 90 135

fredag 14. nov. JUR3000P  JUS5720  JUS5980 210 210

lørdag 15. nov.

søndag 16. nov.

47 mandag 17. nov. JUR3000P 154 JUS5920  JUS5410  JUS5411  JUR1285 46 200

tirsdag 18. nov. JUS5511  JUR1511  JUROFF1500  JUR3011 305 305

onsdag 19. nov. JUROFF1201  118 JUS5280  JUS5880 70 188

torsdag 20. nov.

fredag 21. nov. JUR4000P  KRIM1000 209 209

lørdag 22. nov.

søndag 23. nov.

48 mandag 24. nov. JUR4000P 87 JUS5251  JUS5850 65 152

tirsdag 25. nov.

onsdag 26. nov.  JUS5590 JUR1590 JUS5240  JUR1240 116 116

torsdag 27. nov.  JUS5401 JUS5710  JUR1710  JUS5501 137 137

fredag 28. nov.  KRIM4103  RSOS4103 DRI3010 11 JUS5310 JUR1310 JUS5502 67 78

lørdag 29. nov.

søndag 30. nov.

49 mandag 1. des. JUS5260  JUR1260 JUS5901  JUR1901 88 88

tirsdag 2. des. EXPHIL JUS4121 61 61

onsdag 3. des. JUS4122 126 126

torsdag 4. des. JUS5520  JUS5550  JUR1550 234 234

fredag 5. des.

lørdag 6. des.

søndag 7. des.

50 mandag 8. des. JUS4111 219 219

tirsdag 9. des. RINF1200 11 JUS2111  JUS5540  JUS5430 JUR1430 342 353

onsdag 10. des.

torsdag 11. des. JUS1111 317 JUS5660 40 357

fredag 12. des. JUS1211  DRI1001  FINF4001 301 JUS5852 25 326

lørdag 13. des.

søndag 14. des.

51 mandag 15. des. JFEXFAC04 221 221

tirsdag 16. des. JUS4211 278 278

onsdag 17. des. JUS3111 JUS5641 259 259

torsdag 18. des. JUS2211  JUS5730 JUR1730 255 255

fredag 19. des. JUS3211  JUS5402 199 199

lørdag 20. des.

søndag 21. des.

TOTALT 1989 2717 4706
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Vedlegg 3: Grafisk presentasjon av ordinære og digital e eksamener høsten 2014
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Vedlegg 4: Nærmere beskrivelse av Webgrensesnitt for eksamenskonsulenter 

Bakgrunn 

I arbeidet med digital eksamen har det kommet frem at det er behov for et grensesnitt mot 

løsningen som eksamenskonsulenter og lokal-IT kan benytte til å administrere eksamen før, 

underveis og i etterkant av eksamen. Brukerne vil ha varierende grad av IT-kompetanse, så det er 

viktig at løsningen er enkel å ta i bruk. 

Vi (og USIT) mener at dette er en god løsning da dette vil være en enkelt tilgjengelig for brukerne, 

og vil gi eksamenskonsulenter større frihet i deres arbeidshverdag ved at de selv kan overføre 

besvarelser til sensorportalen.  

Ønsket funksjonalitet 

I Webgrensesnittet er det ønskelig at det er følgende funksjonalitet: 

 Opprette ny eksamenskandidat 

 Se status for gitt kandidat 

 Avslutte eksamen 

 Overføre besvarelser til sensorportal 

 Sikker autentisering og autorisasjon 

Innfasing og brukeropplæring 

Det mest realistiske er at USIT bruker høst 2014 på å utvikle Webgrensesnittet slik at den er klar til 

testen tidlig våren 2015. Prosjektgruppen vil arbeide tett med USIT i utviklingen slik at vi er klare 

til å utarbeide dokumentasjon / rutiner / veiledninger når den er på plass. Det er tiltenkt at den blir 

tatt i bruk på noen emner våren 2015, slik at vi får en god og kontrollert test av løsningen, før den 

blir rullet ut til full drift høsten 2015. 



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

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: 
13.06.2014    

 

Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak: Justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet     

 

I 2013 vedtok dekanus lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet. Bakgrunnen for dette var at 

sensur defineres nå av UiO som oppdrag og skal lønnes ved honorar, for sensorer skal det brukes 

lønnssats ikke lønnstrinn. Videre vil det ikke beregnes feriepenger ved bruk av oppdragskontrakt.   

Før 2013 ble lønnstrinn C64 brukt som timesats for sensur, i tillegg til dette ble det beregnet 

feriepenger på 12 %.  

I 2013 var lønnstrinn C64 kr 276,1. 12 % er kr 33,1. Dette var grunnlaget for den vedtatte 

lønnssatsen på 309,-.  

Gjeldende fra 1.5.2014 er lønnstrinn C64 kr 281,6. 12 % er 33,8. Det foreslås på dette grunnlag at 

lønnssatsen justeres opp til 315,5.    

Vi er ikke forpliktet til å gjøre denne justeringen, men sensorene har trolig en klar forventning om 

at satsen justeres i tråd med den generelle lønnsøkningen i staten. Da vi bruker sats og ikke 

lønnstrinn må justeringen vedtas som ny sats, lønningsseksjonen vil ikke gjøre automatisk 

korrigering for disse kontraktene. Endringene i lønnstabellene informeres ut om i etterkant av når 

de skal være gyldige fra. For eksamensseksjonen kommer endringen midt i den travleste perioden. 

Vi foreslår at vi vil gjøre en årlig justering av lønnssatsen, men at satsen ikke gis tilbakevirkende 

kraft, da det vil være et større administrativt arbeide gjøre manuelle korrigeringer på alle 

kontraktene fra 1.5.2014.       

Vedtak  

Lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet justeres til kr 315,5 fom. 1. august 2014.  
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Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Dato: 
17.06.2014     

 

Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak: Økning av gebyr for Egnethetsprøven for advokater fra EØS-land som 

ønsker norsk advokatbevilling 

 

Det juridiske fakultet har siden midten av 90-tallet avviklet Egnethetsprøve for advokater fra EØS-

land som ønsker norsk advokatbevilling, dette på grunnlag av anmodning om slik avvikling fra 

Justisdepartementet.  

Fakultetet gjennomfører Egnethetsprøven en gang per semester, og det er 2-3 kandidater per år. 

Ca. 70 % av kandidatene består prøven ved første forsøk. Prøven består av en skriftlig 8 timers 

eksamen og en muntlig prøve på ca. 1 time. Kandidatene prøves i sentrale områder i privat og 

offentlig rett. Kandidaten skal dokumentere en innsikt i norsk rettskildelære og norsk rett som gjør 

ham skikket til å løse rettsspørsmål og representere klienter på en forsvarlig måte.  

Geir Woxholt er faglig ansvarlig for den privatrettslige delen og Sverre Blandhol har påtatt seg 

ansvaret for den offentligrettslige delen etter Erik Boe. Pensum er oppdatert med virkning høsten 

2014 og vi tar vi sikte på å gjøre en oppdatering av retningslinjene for prøven.    

I 1994 ba Justisdepartementet Universitetet om å utarbeide kostnadsoverslag og således foreslå 

størrelse på gebyr for avleggelse av prøven (vedlegg). Universitetet ble videre bedt om å vurdere om 

påta seg arbeidet med å kreve inn gebyret slik at kostnadene og inntektene med prøven tilfalt 

Universitetet alene. Det juridiske fakultet utarbeidet et kostnadsoverslag og gebyret ble fastsatt i 

1995 til å være kr. 3000,- for full prøve, kr. 1500,- for kun muntlig prøve og klagegebyr til kr. 1500. 

I kostnadsoverslaget fra 1995 tas det utgangspunkt i sensorhonorar og et visst antall kandidater. 

Gebyret som kreves inn for prøven er frem til i dag uendret. Vi har nå gjort en oppdatert 

kostnadsoversikt som viser at fakultetet går i underskudd med hver avleggelse av prøven grunnet 

økte sensorkostnader:  
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Hver prøve sensureres av en intern og en ekstern sensor. Interne gis 13,5 klokketimer i godtgjørelse 

i sitt undervisningsregnskap for sensur av en slik prøve, mens eksterne gis et honorar på 4635,- kr 

per kandidat. En gjennomsnittlig klokketime for en professor/førsteamanuens ved vårt fakultet er 

kostnadsstipulert til 568 kr, da er overhead ikke medregnet. Fakultetets kostnader knyttet til 

sensur alene er da 12 303 kr. per kandidat. I tillegg til utgifter til sensur så har vi kostnader knyttet 

til utarbeidelse av oppgave, administrasjon, informasjon til kandidater og eksamensvakter under 

prøven.  

Gebyret bør på denne bakgrunn helt klart økes. Fakultetet ønsker at gebyret økes slik at 

sensurkostnadene dekkes fullt ut. Det gis ikke lenger kun muntlig prøve, så det er ikke nødvendig å 

stipulere nytt gebyr for dette, samtidig ønsker fakultetet at klagegebyret bortfaller av hensyn til 

kandidatene.    

Vedtak:  

Universitetet sentralt bes oversende en anmodning til Justisdepartementet om å øke gebyret for 

Egnethetsprøven ved Det juridiske fakultet. Det bes om at gebyret økes fra 3000,- kr for full prøve 

til 12 000,- kr for full prøve. Det skal ikke fastsettes noe gebyr for kun muntlig eller for klage. Det 

bes om at nytt gebyr iverksettes fom. januar 2015.      

 

Med hilsen 

Hans Petter Graver  

Dekanus  

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

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

Sensurkostnader 

Uttelling Timepris Totalt 

Intern godtgjørelse 13,5 568 7668

Ekstert honorar 15 309 4635

Sensurkostnad per kandidat 12303
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Til:     

Dato: 
05.06.2014     

 

Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak: Godkjenning av avtale om Senter for menneskerettigheter sine 

ansattes anledning til å undervise ved andre fakulteter ved UiO     

 

Det vises til Senter for menneskerettigheter (SMR) sitt forslag til avtale om sine ansattes anledning 

til å undervise ved andre fakulteter ved UiO. Avtalen stadfester at vitenskapelige tilsatte ved SMR 

som ikke er jurister kan undervise opp til 50 % av sin undervisningsplikt ved andre fakulteter ved 

UiO. Undervisning som inngår i masterprogrammet Theory and Practice of Human Rights har 

alltid prioritet i den tilsattes undervisningsportefølje.  

SMR mottar ingen studiepoengsproduksjon eller økonomisk vederlag for dette, hensikten med 

avtalen er å tilby relevant undervisning for SMRs ansatte samtidig som denne utvekslingen mellom 

enheter bidrar til UiOs overordnede strategimål om å stimulere tverrfaglighet og samarbeid 

mellom universitets enheter.   

Vedtak  

SMRs sitt forslag om avtale om sine ansattes anledning til å undervise ved andre fakulteter ved UiO 

godkjennes.  

   

Med hilsen 

Dekan Hans Petter Graver  

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

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

Dato: 
05.06.2014     

 

Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak: Fradrag for programleder for masterprogrammet Theory and Practice 

of Human Rights      

 

Det vises til søknad fra Stener Ekern, programleder for masterprogrammet Theory and Practice of 

Human Rights (HUMR) der det bes om at fradrag for programledervervet økes fra 44,5 time per 

semester til 88,5 time per semester.  

Størrelsen på fradrag knyttet til master i rettsvitenskap og de internasjonale mastergrader er 

tradisjonelt noe lavere enn de fradrag som gis for verv ved IKRS. Studieårsansvarlige på master i 

rettsvitenskap er ansvarlige for ett år. Studenttallet på hvert år er ca. 400, antall faglærere er 

mellom 15-30, i tillegg kommer eksterne kurslærere. Studieårsansvarlig har utstrakt kontakt med 

administrasjonen gjennom semesteret og deltar i Programrådets månedlige møter.  

Det er naturlig at størrelsen på fradraget for programleder for de internasjonale mastergradene 

ligger noe lavere enn det som gis ved IKRS og for studieårsansvarlig. Samtidig er det naturlig at det 

gis noe mer fradrag for programleder for HUMR-programmet, programmet er 30 studiepoeng 

større og har ett høyere antall studenter.   

Vedtak 

Fradrag for programleder for masterprogrammet Theory and Practice of Human Rights økes fra 

44,5 timer per semester til 65 timer per semester.       

 

Med hilsen 

Dekan Hans Petter Graver   
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Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

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

Dato: 
10.04.2014    

 

Deres ref.:    
Vår ref.: 
2008/1679    

Dekanvedtak: Godtgjørelse for undervisning og administrasjon ved Internasjonal 

sommerskole i menneskerettigheter  

 

Senter for menneskerettigheter (SMR) arrangerer årlig Internasjonal sommerskole i 

menneskerettigheter. Dette er et 15 studiepoeng emne ISSJF4711 Human Rights som er arrangert 

siden sommeren 2010. Opptaksgrensen er 25 studenter og tallene for eksamensmøtte på emnet er 

som følger: 2010: 15, 2011: 17, 2012: 19 og 2013:19 studenter. Se også emneside for mer 

informasjon om emnet: 

http://www.uio.no/english/studies/courses/summerschool/ISSJF4711/index.html 

Det er per i dag ikke fastsatt klare regler for godtgjørelse/godskrivning av arbeidet forbundet med 

Sommerskolen. I Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken står det 

at fradrag for administrasjon av sommerskolen gis «etter søknad».  

Høsten 2013 tok Programleder for Theory and Praticte of Human Rights (HUMR) kontakt med 

fakultetsadministrasjonen for å få en nærmere avklaring på dette.  

Studiedekanen godkjente at all undervisning ansatte ved SMR gjorde på sommerskolens fag kunne 

godskrives som ordinær undervisning i undervisningsregnskapene. Rent praktisk gjøres dette ved 

at de tilsatte melder dette inn selv i forbindelse med innsendelse av undervisningsregnskap, og at 

programleder for HUMR bekrefter at de tilsatte har undervist de timene de har meldt inn.  

Imidlertid ble det ikke endelig avklart hvordan administrasjon av sommerskolen skulle 

godtgjøres/godskrives. SMR ønsker en avklaring på dette for å sikre likebehandling og rekruttering 

til dette arbeidet.  

Tidligere har denne jobben blitt utført av ansatte ved SMR uten undervisningsplikt. Godtgjørelse 

har da blitt gitt ved utvidelse av midlertidige kontrakter eller overtidsbetaling/B-tillegg. Sommeren 

2014 vil administrasjon av sommerskolen bli foretatt av en fast tilsatt med undervisnings- og 

eksamensplikt. Kursleder gjennomfører følgende arbeidsoppgaver:  

http://www.uio.no/english/studies/courses/summerschool/ISSJF4711/index.html
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-Evaluering og revisjon av emnet  

- komponere lærerteam og koordinere undervisningen  

- opptak av studenter (25 studenter av ca. 200 søkere skal plukkes ut) 

- kursåpning, sosialisering med lærere og studenter  

- faglig ekskursjon  

- løpende koordinering i løpet av sommerukene  

- eksamensavvikling     

Arbeidet forbundet med dette er beregnet og lønnet for 5 ukers fulltidsarbeid ved SMR. 

Programleder for HUMR-programmet som også tidligere har ledet Sommerskolen i 

menneskerettigheter har stipulert arbeidet til opp mot 100 klokketimer, avhengig av 

revisjonsbehov av undervisningsopplegg og litteratur/læringskrav.   

Faste tilsatte har en undervisnings- og eksamensplikt på 47,5 %, forskningsplikt på 47,5 % og en 

administrasjonsplikt på 5 %. Når det kommer til godskrivning i timeregnskapet er det fast rutine 

for at fradraget beregnes slik at faktisk tidsbruk fordeles 50/50 på forsknings- og 

undervisningsdelen av stillingen. I dette tilfellet ber SMR om at fradraget fordeles noe mer på 

undervisningssiden, dette av rekrutteringshensyn til vervet da arbeidet må utføres på et tidspunkt 

der det er ønskelig å avvikle ferie. Det foreslås at fradraget skal være likt for faste vitenskapelige og 

for midlertidige tilsatte, til tross for ulik andel plikt i stillingen. Dette igjen av rekrutteringshensyn.  

Det foreslås at fradraget i undervisningsplikten beregnes til 75 klokketimer.   

Det er ikke alle tilsatte ved SMR som oppfyller sin undervisningsplikt, mens andre har mange 

plusstimer. Det er ønskelig at SMR legger opp til at administrasjon av sommerskolen kan 

gjennomføres av noen som har tilgjengelige timer i sitt regnskap. Eventuelt at ansatte som har 

mange plusstimer for godtgjørelse via B-tillegg, slik at det ikke går utover undervisningen på 

masterprogrammet.  

Vedtak:  

1. Undervisning ansatte ved SMR gjør ved Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter 

godskrives som annen ordinær undervisning i undervisningsregnskapet  

2. Godtgjørelse for administrasjon av Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter 

godtgjøres ved et fradrag i undervisningsregnskapet på 75 klokketimer, forutsatt at 

personen har tilgjengelige timer i sitt undervisningsregnskap.  
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3. Personer som har plusstimer i regnskapet godtgjøres for administrasjon av Internasjonal 

sommerskole i menneskerettigheter ved B-tillegg, slik at det ikke går utover undervisningen 

på masterprogrammet.    

 

 

 

Med hilsen 

Dekan Hans Petter Graver   

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Studieseksjonen 
Kontoradr.:  
Domus Academica(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 

 

 

 

 

Dato: 05.06.2014 

Saksnr..: 2012/7018 CHRISSK 

Dekanvedtak- overbooking av studieplasser 2014/2015 

 

Dekan ved Det juridiske fakultet fattet onsdag 04.06.2014 følgende vedtak om overbooking av 

studieplasser for studieåret 2014/2015: 

 

Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet: overbooker med 55 

studieplasser, til sammen 80 tilbud gis.  

Bachelor i kriminologi: overbooker med 90 studieplasser, til sammen 150 tilbud gis. 

Master i rettsvitenskap, opptak HØST: overbooker med 176 studieplasser, til sammen 396 

tilbud gis. 

Master i rettsvitenskap, opptak VÅR: overbooker med 168 studieplasser, til sammen 378 

tilbud gis. 

 

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

 

 

 

Hans Petter Graver 

Dekan  
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