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Enkel lunsj fra kl. 1200.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. oktober
Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 20. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 20. oktober godkjennes.

 

Sak 2 Årsplan for Det juridiske fakultet 2015-2017
Arkivsaksnr. 2014/5111

Vedlegg (pdf):

1. Resultatindikatorer med ambisjoner for 2017

2. Måltall for rekrutteringsstillinger

Vedtaksforslag:

Styret vedtar årsplanen med tiltak og resultatindikatorer, med de endringer som
fremkom i styremøtet.

 

Sak 3 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019
Arkivsaksnr. 2014/11007

Vedlegg (pdf):

1. Disponeringsskriv for 2015

2. Årsbudsjett 2015 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe

3. Fordeling av driftsmidler 2015

4. Protokoll fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 5. desember
(ettersendes)

Vedtaksforslag:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i
styremøtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer innenfor rammen av
hovedprioriteringer.

 

Sak 4 Forslag til valgkomite for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.17
Arkivsaksnr. 2014/13939

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til valgkomite 01.01.15-31.12.17
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2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Vedtaksforslag:

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité:

Professor Tone Sverdrup (leder)

Professor Geir Ulfstein

Vitenskapelig representant (presenteres senest i møtet)

Studentrepresentant (presenteres senest i møtet)

Seksjonssjef Randi Saunes

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.15-
31.12.17. Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.15-31.12.15.

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

 

Sak 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.17
Arkivsaksnr. 2014/13939

Vedlegg (pdf):

1. Oppnevning av valgstyre 01.01.15-31.12.17

2. Valgreglement for Universitetet i Oslo

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

Professor Kåre Lilleholt (leder)

Stipendiat (presenteres senest i møtet)

Student (presenteres senest i møtet)

Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Funksjonstiden for Lilleholt og Myre er fram til 31.12.2017, mens funksjonstiden for
stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2015.

 

Sak 6 Møtetider for fakultetsstyret 2015
Vedlegg (pdf):

1. Årshjul for fakultetsstyret 2015.

Vedtaksforslag:

mandag 23. februar, kl. 1200-1500

mandag 20. april, kl. 1200-1500

mandag 15. juni, kl. 1200-1500

mandag 19. oktober, kl. 1200-1500

mandag 7. desember, hel- eller halvdagsseminar

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

a) Ansatte- og studenttall (arkivsaksnr. 2014/4508). Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

a) Mandat for arbeidsgruppe - 3+2-modell. Vedlegg (pdf).

 

Sak 9 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. november at:

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Sverre Blandhol og Alla Pozdnakova gis
opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15.
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september 2013.

Aled Dilwyn Fisher tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske
fakultet, Institutt for offentlig rett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilbudet
skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt.
Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Allison Lindner. Dersom
hun takker nei sendes saken tilbake til bedømmelseskomiteen for rangering av de
to innstilte på tredjeplass.

 

Sak 10 Fullmaktssaker

Dekanen vedtok 10.10.14 midlertidig løsning for digital innlevering av
masteroppgaver - Master i rettsvitenskap - Utsending til sensur via Filesender
(arkivsaksnr. 2014/11798). Vedlegg (pdf).

Dekanen vedtok 20.10.14 opprettelse av emnet "Upstream Oil and Gas: Public
and Contractual Law Aspects" for programmet North Sea Energy Law (NSELP)
(arkivsaksnr. 2014/625). Vedlegg (pdf).

Dekanen vedtok 27.10.14 modell for fordeling av insentivmidler til ERC-prosjekter
(arkivsaksnr. 2014/4183). Vedlegg (pdf).

Sak 11 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 9. desember 2015

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder
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Protokoll fra møte 4/2014 i fakultetsstyret
Mandag 20. oktober, kl. 1215-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen

Protokollen må anses som midlertidig inntil den godkjennes av fakultetsstyret 15.
desember.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Marit
Halvorsen, Marte Rua, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristoffer Heitmann, Andreas
Slørdahl og Hanna Nicholls.

Forfall: Kristin Steen Slåttå

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Lars Botten (sak 2-3), Trond Skjeie (sak 2-
3) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

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

Vedtak:

Protokollen fra 17. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

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

Fakultetsstyret ønsket informasjon om forholdet mellom budsjettert overskudd for 2014
og dagens prognose. I budsjettet for 2014, slik det ble vedtatt høsten 2013, var det
budsjettert med et overskudd på ca. 19,9 millioner, mens årsprognosen pr. september
2014 viser et overskudd på ca. 25,8 millioner.

Vedtak:

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

(Enstemmig vedtatt)

 

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

Fakultetsstyret merket seg at det er forsinkelser i planlagte tiltak for 2014, og
oppfordret fakultetet til gjennomføre tiltakene.

Fakultetsstyret hadde videre følgende kommentarer til budsjett 2015 og
langtidsbudsjett 2015-2019:

styret støtter forslaget i budsjettfremlegget om bruken av postdoktorer

styret foreslår å bruke midler på oppgradering av lesesaler i Domus Media

styret ber om at det vurderes en økning av driftsmidler til stipendiatene og
stimuleringsmidler til instituttene

Vedtak:
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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.

(Enstemmig vedtatt)

 

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

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den foreslåtte sammensetningen av senterrådet for SMR
med følgende endringer i § 3-2:

begrepene "medlem", "medlem for" og "medlem ansatt i" må klargjøres og brukes
konsekvent

dekanen ved Det juridiske fakultet gis myndighet til å oppnevne eksterne
medlemmer til senterrådet etter forslag fra SMRs direktør

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

(Dekanen stemte mot at myndigheten til å oppnevne eksterne medlemmer skulle
legges til dekanen, resten av vedtaket var enstemmig.)

 

Diskusjonssaker

Sak 5 Tverrfakultær energisatsning
Førsteamanuensis Henrik Bjørnebye ved Nordisk institutt for sjørett presenterte UiO
Energi og fakultetets bidrag til og rolle i denne satsningen.

 

Orienteringssaker

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

a) Høring om Tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for
Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/9109). Hans Petter Graver redegjorde for
status i arealsaken og om tenkt i innplassering av enhetene i nytt og eksisterende
bygg.

b) Høring om vurdering av 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap UiO
(arkivsaksnr. 2014/7305). Hans Petter Graver orienterte om holdningene til 3+2-
modell ved de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø, samt at det skal
nedsettes en gruppe ved vårt fakultetet for å utrede saken videre, og at gruppen
vil avgi sin rapport i løpet av våren 2015.

c) Rapport fra Strategic Advisory Board og videre oppføling ved UiO. Hans
Petter Graver orienterte om rapporten Build a Ladder to the Stars og
behandlingen av denne i universitetsstyret. Universitetet vil foreløpig konsentrere
oppfølgingen rundt områdene studie, forskning og styringsstruktur.

 

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
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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)

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 ).

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

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

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

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

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).

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).

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

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

j) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om overbooking av studieplasser 2014/2015
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Sak 9 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
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 Jnr.: 2014/5111 TRONSK 

Årsplan 2015-2017 Det juridiske fakultet 

Følgende 6 nye hovedprioriteringer ble vedtatt til fakultetets årsplan 2015-2017 av fakultetsstyret i 

juni 2014:  

1. Areal/samlokalisering 

2. 3+2 

3. Tverrfaglighet  

4. Læringsmiljø  

5. Nye evalueringsformer  

6. Etikk  

I tillegg til ovennevnte foreslås det i tillegg en hovedprioritering: 

7. Faglige prioriteringer 

Studiekvalitet er fortsatt fakultetets viktigste overordnede prioritering i strategien og planperioden. 

Areal/samlokalisering 

Fakultetet skal ha hensiktsmessige lokaler i Oslo sentrum, fortrinnsvis fordelt på et bygg i 
Tullinkvartalet og de nåværende bygningene i Karl Johans gate. Lokalene må tilfredsstille dagens 
krav til studie- og arbeidsmiljø, samt ha gode møteplasser og biblioteksløsninger.  
Dekanbeslutning om tentativ innplassering av fakultetets enheter legges til grunn i det videre 

arbeid med arealsaken. Som ledd i dette skal fakultetet gå gjennom de administrative tjenestene for 

å se om disse kan organiseres mer effektivt med samlokaliseringen. 

Tiltak: 

Fakultetet vil følge opp arealsakens to delprosjekter: 
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 • Detaljprosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet med bruk av hovedbrukergruppe, 

temabrukergrupper og referansegrupper 

 • Tilpasning av eksisterende bygningsmasse for videre bruk av fakultetets enheter og studenter 

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med EA og deltagelse fra studenter og ansatte, vernelinje, fagforeninger 
og ledelse ved fakultetet. 
 
Jevnlig informasjon til studenter og ansatte 
 
Ansvar: Seksjonsledere IT-seksjonen og kommunikasjonsseksjonen 
Milepæler: Signering av avtale mellom UiO og Entra, tentativt 31.12.2014 
Frist for detaljprosjektering ca ett år etter signering av avtale, tentativt 01.04.2016 
 
Gjennomgang av administrative tjenester for bedre og mer hensiktsmessig organisering 
 
Lederutvikling  
Ansvar: seksjonsleder administrasjonsseksjonen 
Milepæler: 31.12.2015 
 

 Planlegge for mulige endringer 

Ansvar: administrative ledere 
Mileæler: 2016 
 

 Iverksettelse av mulige endringer 

Ansvar: administrative ledere 
Milepæler: 2017 
 

3+2 

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

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

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

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

tverrfaglighet som kan følge av en omlegging fra et 5-årig integrert masterprogram til en 3+2-

variant.  

Tiltak: 
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Vurdering av modell for masterstudiet i rettsvitenskap: 
Fakultetet har avsluttet høring om en ny modell av studiet: En bachelor- og master grad (3+2). Dekanatet 
har nedsatt en arbeidsgruppe. Innstilling leveres i april 2015.   
 
Ansvar: Studiedekan/dekanat 
Milepæler: arbeidsgruppe april 2015. Styrebehandling høst 2015 
 

Tverrfaglighet 

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

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

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

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

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

Tiltak: 

Nordic model 

Det juridiske fakultet bidrar i UiO's tredje store tverrfakultære satsing "Unpacking the  Nordic 

model". Fagmiljøene ved SMR, IOR og IKRS har i den forbindelse spilt inn utkast til tverrfaglige 

forskningsprosjekter. IKRS har fått tildelt workshopmidler for å videreutvikle prosjekt. I den grad 

Det juridiske fakultet kommer til å bidra i en av satsingens nyopprettede forskergrupper, kan det 

bli aktuelt å la en stipendiat skrive ph.d.-avhandling innenfor rammen av forskningsgruppens 

tematikk. Forskningsdekanen ved Det juridiske fakultet sitter i satsingens styringsgruppe. 

Ansvar: Forskningsdekan 
Milepæler: Fakultetet følger UiOs prosjektplan 
 

Ny strategi for senter for menneskerettigheter 

Senter for menneskerettigheter vedtok våren 2014 ny strategi. SMR skal være en ledende 

institusjon for fler- og tverrfaglig menneskerettslig forskning, utdanning og anvendt 

programaktivitet. Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk 

arbeidsfelt ved Universitetet i Oslo.  

Ansvar: Senterleder SMR 
Milepæler: Evaluere og videreutvikle SMRs fire tematiske arbeidsgrupper (2015) 
Inngå ny treårig programavtale med Utenriksdepartementet (2016) 
Delta i minst ett ERC-finansiert stipendiatnettverk (2017) 
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Læringsmiljø  

Læringsmiljø er et prioritert område for fakultetet. Ulike spørreundersøkelser gjennomført i 2014 

understreker behovet for å bedre læringsmiljøet. Fakultetet vil utrede og iverksette tiltak for å 

bedre situasjonen.  

Tiltak: 

Forbedre læringsmiljøet gjennom å  

 motvirke karakterpress 

o motvirke faktorer som skaper uheldig karakterpress 

o informere om hvilke karaterer som oppnås og gjøre kjent resultater fra 

undersøkelsen våren 2013 

 redusere avstand lærer-student,  

 sørge for god oppstart for studentene og bedre inkludering av studenter 

Forbedre undervisningskvalitet gjennom bedre oppfølging av eksterne lærere og disponering av 

lærerressurser 

Gjennomføre rotasjon av ansvarlige faglærere hvert 4. år for å sikre utvikling av fagene 

Ansvar: studiedekan og seksjonsleder studieseksjonen 
Milepæler: 31.12.2016 
 

Økt internasjonalisering gjennom  

 evaluering av engelskspråklige emner,  

 inkludering av innreisende studenter,  

 pilotprosjekt med praksisordning og undervisningssamarbeid med utenlandske læresteder 

Ansvar: studiedekan og seksjonsleder studieseksjonen 
Milepæler: 31.12.2015 
 

Videreutvikle av PHD-programmet gjennom 

 Opplæringsprogrammet etter mal fra bachelor- og masterprogrammer. Dette medfører 
tydeligere emnesbeskrivelser, lettere planlegging for kandidatene, mulighet for 
vitnemålsutstedelse og bedre utnyttelse av studieadministrative systemer.  

 Utarbeide lokale rutiner og skjemaer slik at vi kan ta i bruk UiOs reviderte kvalitetssystem 
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Ansvar: Seksjonsleder administrasjonsseksjonen 
Milepæl: 31.12.2015 
 

Digital eksamen 

Fullføre prosjektet og implementere full drift med digital eksamen for alle skriftlige eksamener ved 

fakultetet 

Ansvar: seksjonsledere eksamenseksjonen og it-seksjonen 
Milepæler: 31.12.2015 
 

Digitalisering av masteroppgave 

Heldigitalisert løsning av innlevering av masteroppgaver 
 
Ansvar: seksjonsledere eksamenseksjonen og it-seksjonen 
Milepæler: 2017 
 
 

Oppgradering av  

 Undervisningsrom 

 studentarbeidsplasser 

Ansvar: seksjonsleder IT-seksjonen 
Milepæler: 31.12.2015 
 

Bidra til grønt UiO 

 Kildesortering 

Ansvar: Assisterende fakultetsdirektør 
Milepæler: 31.12.2016 
 

Nye evalueringsformer  

Fakultetet ønsker å oppnå varierte vurderingsformer på jusstudiet, og har derfor nedsatt en 

arbeidsgruppe med mandat til å vurdere hvilke emner som best egner seg for andre 
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vurderingsformer enn skoleeksamen. Fakultetet vil følge opp arbeidsgruppens anbefalinger når 

disse foreligger.  

 

Tiltak: 

Implementere vedtak som fattes om nye vurderingsformer 

Ansvar: Studiedekan/Seksjonsleder eksamensseksjonen 
Milepæler: 31.12.2015 

Etikk  

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

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

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

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

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

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

ved behov. Dekanatet hadde møte med de studieårsansvarlige den 24. oktober 2014. På dette møte 

var bl.a. strategier for bedre integrering av etikk i studiet et tema. Det fremstod som ønskelig å 

integrere noe etikk på ex.fac. på 2. studieår, nærmere bestemt ved kritikk av rett som delemne, 

herunder rettspolitisk kritikk av rett. Det fremstod videre som ønskelig å trekke profesjonsetikken 

inn i prosessfagene og forvaltningsretten i større omfang enn hva som er tilfellet i dag. Dersom 

etikk og rettspolitikk integreres i ex.fac. og profesjonsetikken integreres i prosessfagene og 

forvaltningsretten, ligger forholdene til rette for videre utvikling av etikkfaget på 4. studieår. Det er 

her ønskelig at det gjøres plass tverrfaglige, gjennomgripende etiske problemstillinger som knytter 

an til ulike materielle forhold innenfor enkeltfagene. På dette vis vil studentene få mulighet til å 

fokusere på sammenhengene mellom de rettsdogmatiske enkeltfagenes etiske problemstillinger, 

herunder vekselvirkningen mellom disse. Det er et fordel at dette kommer sent på studiet, ettersom 

de rettslige problemstillinger tidligere på studiet naturlig nok vil stå i sentrum, samt at den oversikt 

over flere dogmatiske fag som her forutsettes først erverves mot slutten av rettsstudiet. 

Tiltak: 

Integrering av andre typer etikk enn profesjonsetikk i jusstudiet 

 Gjennomgang av hvert enkelt fag med vedtak om hvordan etikk integreres i fagene 
Ansvar: Studiedekan og PMR 
Milepæler: 31.12.2015 
 

 Implementering av vedtak om hvordan etikk integreres i fagene 
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Ansvar: Studiedekan og PMR 
Milepæler: 31.12.2016 
 

 

Integrere noe etikk på ex.fac. på 2. studieår 

Ansvar: Studiedekan og PMR 
Milepæler: 31.12.2015 
 

Trekke profesjonsetikken inn i prosessfagene og forvaltningsretten i større omfang 

Ansvar: Studiedekan og PMR 
Milepæler: 31.12.2016 
 

Implementere endringer i etikkfaget på 4. studieår 

Ansvar: Studiedekan og PMR 
Milepæler: 31.12.2016 

Faglige prioriteringer 

Fakultetet vil kartlegge situasjonen i dag når det gjelder lærere og hvilke fagområder de dekker innen 

undervisning, forskning, formidling for å styrke utvalgte fag 

Tiltak: 

 Kartlegging av lærerressurser i hvert enkelt fag 

 Foreta omprioritering av lærerressurser 

 Endre rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger 

 Avklare nasjonal samordning 

Ansvar: Dekan og instituttledere 

Milepæl: 31.12.2015 

 

TILTAK UTENFOR FAKULTETETS HOVEDPRIORITERINGER INNENFOR UIOS 

ÅRSPLAN: 
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Bilagslønn 

Fakultetet er pilot i UiOs prosjektet for nytt bilagslønnssystem som etter planen starter opp 1. 
februar 2015. Bilagslønnssystemet vil få stor innvirkning på arbeidet i særlig Studie- og 
Eksamensseksjonen, men berører også resten av administrasjonen. Administrasjonen må 
gjennomgå og tilpasse lokale arbeidsformer og rutiner knyttet til bilagslønn, og  samtidig jobbe for 
å få best mulig sentrale rutiner for det nye systemet. 
 
Ansvar: Seksjonsledere for Administrasjons-, Studie- og Eksamensseksjonen 
Milepæler: Følger UiOs prosjektplan 
 

Forskningskommunikasjon 

Opplæring, kompetansebygging, og bygge relasjoner til forskere 

 Tilby kurs i forskningskommunikasjon til ansatte 
Ansvar: seksjonsleder kommunikasjonsseksjonen 
Milepæler: Gjennomførte kurs og besøk i fagmiljøer, 30.06.2015 
 

 

Personvern 

Opplæring og gjennomgang av rutiner på personvernområdet 

 

Ansvar: Seksjonsleder for kommunikasjonsseksjonen 
Milepæler: Gjennomført personvernkurs for administrative våren 2015 
 

Gjøre hverdagen enklere  

 Digitalisering av arbeidsprosesser 

 Redusere omfang av tidstyver 

 

 

Håndtere bortfall av NI og NORDEM 

Avvikle aktiviteter og håndtere arbeidsforhold for ansatte 
 
Ansvar: Senterleder SMR 
Milepæler: 01.07.2015 NI 

      31.12.2016 NORDEM 
 

 

Arbeidsmiljøundersøkelse 

Fakultetet skal gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen ARK for ansatte. 

 

Ansvarlig: Dekanen 
Milepæl: 2015" 
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Forslag til vedtak: 
Styret vedtar årsplanen med tiltak og resultatindikatorer, med de endringer som fremkom i 
styremøtet. 
 
 
Vedlegg: 

1. Resultatindikatorer med ambisjoner for 2017 
2. Måltall for rekrutteringsstillinger 

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

 

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

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



Resultatindikatorer med	ambisjoner

Resultatindikatorer med ambisjoner
Resultater Ambisjoner

2009 2010 2011 2012 2013 2017

Nye	studiepoeng	per	heltidsekvivalent
41,1 39,2 46,3 44,7 45,6 46

Gj.snittlig	gj.føringstid	ph.d.
3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 3,5

Studentmob.	- Andel	utvekslingsstud.
5,50 % 5,50 % 5,00 % 5,94 % 7,15 % 8,00%

Publikasjonspoeng	per	vit.	årsverk
2,12 1,63 1,88 1,62 1,86 2,00

EU-tildeling	- volum
2 210 14 10 466 950 9 567 6 000

NFR-tildeling	- volum
22 178 20 480 23 256 21 412 20 834 25 000

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

Grunnlagsdata	for	resultatindikatorene

Grunnlagsdata	for	
resultatindikatorene

Resultater Ambisjoner

2009 2010 2011 2012 2013 2017

Antall	publikasjonspoeng
312,1 234,5 272,30 256,20 302,60 344

Antall	vit. årsverk	inkl.	stipendiater		
147,22 143,87 144,07 158,15 163,00 172

Antall	utvekslingsstudenter
242 253 218 253 300 335

Antall	nye	studiepoeng	
2 801,0 2 788,0 2 994,0 2 742,0 2 748,5 2 825,80

Antall	heltidsekvivalenter	(høsttall)
4 187,5 4 332,0 3 681,1 3 723,7 3 610,8 3 685,80

For	grunnlagsdata for	oppnådde	resultater	2009-2013 og	ytterligere	presisering	av	
definisjoner	for	den	enkelte	enhet	henvises	det	til	Styringskartet:
https://styringskart.uio.no.



Fakultet/tilsvarende enhet:

Måltall 2013 2014 2015

Måltall antall rekrutteringsstillinger 46 46 46

herunder stipendiatstillinger 40 40 40

herunder postdoktorstillinger 6 6 6

Skjema sendes på epost til:

el-gvo-internt@admin.uio.no

Frist 15. desember 201
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Til: Fakultetsstyret  
Møtenr: 5/2014 

Møtedato: 15.12.2014 

Saksnr: 3 - vedtakssak  

Dato: 24.11.2014 

 Jnr..: 2014/11007 TRONSK 

 

Tidligere vedtak/behandling:  
Fakultetsstyret 16.12.2013 «Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018» 
Fakultetsstyret 8.4.2014 «Revidert langtidsbudsjett SMR 2014-2018» 
Fakultetsstyret 17.10.2014 «Hovedprioriteringer for budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019» 

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. 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 forskningstildelinger, studiepoengproduksjon, og forskuttering av kompensasjon 

for studiepoengsreduksjon.  

 
Fakultetsstyret behandlet ”Hovedprioriteringer for budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015- 2019” i 
møtet 17.oktober. Styret bes i denne sammenheng ta stilling til mindre resultatendringer 
og detaljene i budsjettet. Tabell 1 viser forventet resultat for basisvirksomheten. 
 
Tabell 1 Resultat basisvirksomheten pr år og akkumulert for 2015-2019 (negative tall = overskudd)(tallene er under 

arbeid) 

Årsresultat År

Art overført-innt-kost 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalsum

0 -                                                     -                    -                    -                    -                    -                    -                       

Driftskostnader 59 286 345                                       62 367 638     64 081 138     62 382 138     62 152 138     61 487 138     371 756 535      

Inntekter -281 899 661                                   -294 435 887 -294 066 636 -291 587 957 -287 602 201 -285 949 486 -1 735 541 830 

Personalkostnader 215 796 701                                     228 877 487   230 243 401   230 704 736   225 481 227   222 104 481   1 353 208 033   

Totalsum -6 816 615                                        -3 190 763      257 903           1 498 917        31 164             -2 357 867      -10 577 261       

Akkumulert resultat År

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalsum

Totalt -31 339 633                                     -34 530 395    -34 272 493    -32 773 576    -32 742 412    -35 100 279     
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Tabell 2 resultatutvikling basisvirksomheten pr grunnenhet inkl. overført fra 2013 (negative tall = overskudd)  

Budsjett År

Institutt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalsum

1200 Det Juridiske Fakultet felles -9 166 230                                        -1 371 224                                                 -2 581 434      -3 267 743      -3 418 592      -3 404 091      -23 209 315             

1201 Inst. For Kriminologi -1 180 369                                        -407 045                                                    44 629             -17 407            -16 871            -18 173            -1 595 235               

1202 Institutt For Privatrett -9 936 472                                        750 303                                                      1 522 379        1 651 997        1 181 008        965 711           -3 865 072               

1204 Nordisk Institutt For Sjørett -3 744 429                                        749 713                                                      581 865           483 639           967 529           852 936           -108 748                  

1205 Institutt For Offentlig Rett -1 450 537                                        -1 603 541                                                 -940 858         -7 107              -44 775            -1 285 183      -5 332 002               

1207 Senter for menneskerettigheter -5 861 596                                        -1 308 968                                                 1 631 322        2 655 538        1 362 865        530 932           -989 907                  

Totalsum -31 339 633                                     -3 190 763                                                 257 903           1 498 917        31 164             -2 357 867      -35 100 279              
 
Som det fremgår av tabellen planlegges det en reduksjon i akkumulerte midler ved IFP, NIFS og 
SMR. Ved IOR er det årlige overskudd som avhenger av nettobidrag fra SFF, og som forutsetter en 
økning i antall tilsatte ved senteret. Ved IKRS er det årlige balanseresultat fra og med 2016 og et 
positivt akkumulert resultat ved slutten av perioden, som inkluderer JussBuss med ca. 0,7 mill. 
 
Tabell 3 årsbudsjett 2015 oppsummert, sammenholdt med 2014 

2015

Art overført-innt-kost  Regnskap pr 31.10. Prognose Budsjett

Driftskostnader 52 471 349                 59 287 345                    62 367 638     

Inntekter -229 068 379             -282 750 661                -294 435 887 

Overført fra i fjor -24 486 092                -24 523 018                   -                    

Personalkostnader 167 627 602               216 646 701                  228 877 487   

Videresalg 1 825                            

Totalsum -33 453 696                -31 339 633                   -3 190 763      

2014

 
 
Vedlegg 2 viser årsbudsjett 2015 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe. 
 

Hovedsatsninger og budsjettiltak 2015 vedtatt av fakultetsstyret 17.oktober: 

 

1. Undervisningsressurser og stillingsplan: 

Fremskyndet tilsetting av 2 stillinger 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. Budsjettiltak på enhetene, disponert av fellesdelen: 

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 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 er overført til 2015  

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 2 lesesaler med møbler og tilhørende 

strøm. Budsjetteffekt 800 000 kr i 2015. 

 

ENDRINGER ETTER STYRETS BEHANDLING 

 

Prognose for 2014: 

Resultatprognosen for 2014 er endret fra ca. 26 mill. kr til ca. 31 mill. kr i overskudd. 

Budsjetteffekten på 2015 er dermed en økning på ca. 5 mill kr i inngående balanse. Endringen er 

sammensatt av flere faktorer, hvor de største enkeltfaktorene er  

 tilleggsbevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett på ca. 1,2 mill. kr,  

 utsatte ombyggingstiltak (jfr. pkt 5b ovenfor) 800 000 kr,  

 reduserte lønnskostnader til vit.ass. og lignende ved instituttene ca. 1,5 mill. kr 

 reduserte lønnskostnader til gjesteforskere ca. 400 000 kr 

 reduserte administrasjonskostnader ved instituttene ca. 500 000 kr 

 økt nettobidrag fra EFV til basis ca. 900 000 kr 
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Fremskyndet tilsetting i stilling ved IFP: 

En stilling ved IFP er fremskyndet fra 2018 til 2017. Budsjetteffekten av dette er ca. 1 mill. kr i økte 

lønnskostnader i 2017. 

 

Resultatpåvirkning fra SFF:  

I etterkant av regnskapsresultatet pr 2. tertial er det foretatt en grundig gjennomgang av 

økonomien i samarbeid med senterledelsen og revidert budsjett. Samlet har dette medført en 

resultatforbedring på ca. 2 mill kr i perioden. IOR har årlige overskudd gjennom hele perioden, jfr. 

tabell 2. Dette er avhengig av økning i nettobidrag fra SFF, noe som forutsetter en vesentlig økning 

i antall årsverk tilsatt ved senteret. 

 

Tilleggsbevilgning: 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble UiO tildelt en ekstra bevilgning til styrking av 

studiekvalitet og forskning. Fakultetets andel utgjør ca. 1,2 mill. kr årlig gjennom hele perioden, 

hvorav ca. halvparten til studiekvalitet og halvparten til driftsmidler forskning. 

 

Eventuell forlengelse av nasjonal institusjon: 

I etterkant av styrets behandling har fakultetet mottatt forespørsel om utsettelse av avvikling av NI 

på 6 mnd. i 2015. Saken er ikke avklart og derfor foreløpig heller ikke budsjettert. En mulig 

økonomisk konsekvens er at prosjektets midlertidige tilsatte må dekkes av overheadmidler. En 

annen mulig konsekvens er at den planlagte reduksjon av administrasjon ved SMR som styret 

vedtok i april kan bli forskjøvet. 

 

Oppfølging av økonomien ved SMR og IKRS: 

Fakultetsstyret behandlet revidert langtidsbudsjett 2014-2018 for SMR våren 2014. Samtidig ble 

gjennomgang av IKRS langtidsbudsjett 2014-2018 behandlet av fakultetsledelsen, med føringer for 

budsjettprosessen for 2015. Langtidsbudsjettet som nå foreligger er noe endret; i negativ retning 

for SMR, i positiv retning for IKRS. 

 

Tabell 4 utvikling i økonomien ved SMR (negative tall = overskudd) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Årsresultat 2014-2018 i 

revidert budsjett 

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

Akkumulert resultat 

inklusive reserve pr 

31/12-2013 

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

Årsresultat 2014-2019 i 

nytt budsjettforslag 

 -1 803 872   -1 308 968   1 631 322   2 655 538   1 362 865   530 932  

Akkumulert resultat i 

nytt budsjettforslag 

 -5 861 596   -7 170 565   -5 539 243   -2 883 704   -1 520 839   -989 907  
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Endringene består av flere faktorer der de viktigste på kostnadssiden er  

 egenandel nytt NFR-prosjekt, ca. 1,5 mill. kr 

 ny 3-årig egenfinansiert post.doc-stilling, ca. 2 mill. kr 

 økte driftskostnader til konferanser og lignende, ca. 900 000 kr 

 økte administrasjonskostnader ca. 1,7 mill kr 

På inntektssiden er det til gjengjeld økte nettobidrag fra EFV med ca. 1,3 mill kr og reduserte 

kostnader til generell drift med ca. 300 000 kr. 

 

Som det fremgår av tabellen er det i langtidsbudsjettet budsjettert med årsresultat som viser 

overskudd i 2014 og 2015, og underskudd i 2016-2019. Det er likevel budsjettert med et 

akkumulert overskudd for hele langtidsbudsjettet 2014-2019 på ca. 1 mill. Det betyr at senterets 

økonomi er under kontroll, samtidig som den er avhengig av ny prosjektaktivitet for å sikre 

fremtidig balanse. 

 

Tabell 5 utvikling i økonomien ved IKRS (negative tall = overskudd) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Årsresultat 2014-2018 i 

revidert budsjett 

-260 000 -157 000 96 000 -316 000 -161 000  

Akkumulert resultat 

inklusive reserve pr 

31/12-2013 

-85 000 -242 000 -146 000 -462 000 -623 000  

Årsresultat 2014-2019 i 

nytt budsjettforslag 

 -896 604   -407 045  44 629 -17 407 -16 871 -18 173 

Akkumulert resultat i 

nytt budsjettforslag 

 -1 180 369   -1 587 413  -1 542 784 -1 560 192 -1 577 062 -1 595 235 

 

Endringene består av flere faktorer der den viktigste på inntektssiden er økt nettobidrag fra EFV 

med ca. 2,7 mill. kr. På kostnadssiden er det 

 økte driftskostnader med ca. 1 mill. kr 

 reduserte prosjektavslutninger med ca. 300 000 kr 

 reduserte inntekter med ca. 500 000 kr 

 

Tallene inkluderer resultat fra Juss-Buss med ca. 700 000 kr. En viktig forutsetning for tallene er 

at det skjer en vesentlig økning av aktivitetsnivået for prosjektvirksomheten ved instituttet. 

Instituttet mener at det nå er realistisk å ha en høyere målsetning om inntjening, og har budsjettert 

med nettobidrag fra EFV der halvparten av overheadkostnaden på nye prosjekter dekkes av ekstern 

kilde. 
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EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET 

 

Nøkkeltall for 2015 til 2019, inkludert oppdatert prognose for 2014: 

 

Tabell 5 Eksternt finansierte prosjekter, totalvolum 2014-2019  

Årsresultat År

Art overført-innt-kost 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalsum

Driftskostnader 64 052 827                                       61 367 525     35 312 128     35 764 622     32 611 709     31 375 195     260 484 005      

Inntekter -141 516 443                                   -128 686 246 -79 246 120    -78 919 720    -77 699 546    -73 452 870    -579 520 945     

Personalkostnader 73 597 829                                       79 368 285     44 301 227     42 086 261     42 883 398     42 556 402     324 793 401      

Totalsum -3 865 787                                        12 049 563     367 235           -1 068 837      -2 204 440      478 727           5 756 461           

Akkumulert resultat År

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalsum

Totalt -29 609 447                                     -17 879 884    -17 512 649    -18 581 486    -20 785 926    -20 307 199     
 

Som det fremgår av tabellen forventes en reduksjon i omfanget fra 2015 til 2016; dette pga 

avviklingen av NORDEM. Deretter budsjetteres det med et stabilt nivå for resten av perioden. 

Det akkumulerte resultatet er i noen grad forskuddsinnbetalinger, og i noen grad resultat av 

redusert aktivitet. I dette inngår også finansieringen av SFF Pluricourts. Av de akkumulerte 

midlene i 2019 står SFF for ca. 8 mill; noe som tilsvarer et aktivitetsavvik på ca. 10 % for perioden 

2015-2019. 

 

Tabell 6 Nettobidrag fra EFV til basisvirksomheten pr enhet 

 2015 2016 2017 2018 2019 Totalsum Endring fra 

LTB 2014-

2018 

Felles  679 216   569 944   525 801   500 000   500 000   2 774 961  -303 154 

IKRS  1 005 506   878 861   676 250   676 250   676 250   3 913 117  2 358 362 

IFP  2 498 773   1 723 733   1 033 936   1 443 931   1 255 234   7 955 607  1 129 320 

NIFS  1 139 970   1 072 428   1 073 593   939 728   939 728   5 165 447  2 587 485 

IOR* 3 854 432  4 154 098 3 624 238 3 369 999 3 151 666 18 154 433 -4 081 369 

SMR  10 787 361   6 462 849   6 728 849   6 928 849   6 928 849   37 836 757  4 368 981 

Totalsum 19 965 258  14 861 913 13 662 667 13 858 757 13 451 727 75 800 322 6 059 625 

*Inklusive tall fra totalbudsjett for SFF PluriCourts 
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Tabellen viser netto sum av prosjektenes påvirkning på basisvirksomheten gjennom overhead og 
frikjøp på inntektssiden, og egenandel på kostnadssiden. Større nettobidrag til basis gir økt 
handlingsrom for instituttene. Sammenlignet med forrige LTB har altså nettobidraget øket med ca. 
6 mill kr, tilsvarende ca. 8%. Instituttene IFP, NIFS IKRS og SMR står for økningen mens IOR har 
en nedgang; IKRS har budsjettert med økning i prosjektvirksomheten og nettobidrag fra nye 
prosjekter i 2017-2019. Bidraget fra SFF til IOR er redusert med ca. 4 mill kr. Instituttet har bevisst 
budsjettert med lav prosjektaktivitet i langtidsbudsjettet, basert på en reell vurdering av 
søknadsinitiativer og fagprofiler. Instituttet vil arbeide med å øke bevisstheten rundt mulighetene 
som ligger i å søke om eksternfinansierte prosjektmidler, men erfaringsmessig tar det tid å bygge 
opp nye prosjekter og det er derfor ikke lagt opp til dette i budsjettet. 
 
 

Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i 
styremøtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer innenfor rammen av 
hovedprioriteringer.  
 
 

Vedlegg: 
1. Disponeringsskriv for 2015 
2. Årsbudsjett 2015 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe 
3. fordeling av driftsmidler 2015 

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

 

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

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











Budsjett År

Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart 2015

Inntekter Inntekt fra bevilgninger -261 213 895 

Investeringer og avskrivninger 4 332 500       

Overheadinntekter -33 795 850    

Salgsinntekter -3 050 000      

Tilskudd og refusjoner -16 421 526    

UiOs egenandel 17 011 456     

Øvrige inntekter -1 298 573      

Totalt Inntekter -294 435 887 

Personalkostnader 0 -                   

589 Kostnad frikjøp 1 294 350       

589 Refusjon frikjøp -2 747 250      

589 Refusjon internt fin frikjøp -1 093 594      

Fast lønn 140 231 506   

Feriepenger, AGA og pensjon 68 639 493     

Offentlige refusjoner -4 250 000      

Variabel lønn 26 067 981     

Øvrige personalkostnader 735 000          

Totalt Personalkostnader 228 877 487   

Driftskostnader Av - og nedskriving 270 000          

Driftsmateriell og bøker 770 000          

Kjøp av tjenester 985 000          

Kostnader vedr. lokaler 39 428 101     

Kurs, konferanse og trykksaker 7 478 500       

Overheadkostnader 3 523 000       

Prosjektavslutning Bidrag 50 000             

Reparasjon og vedlikehold 460 000          

Representasjon/markedsføring 543 000          

Tilskudd/kontingenter 188 000          

Transport/reise 3 749 500       

Øvrige driftskostnader 4 922 537       

Totalt Driftskostnader 62 367 638     

Totalsum -3 190 763      



VEDLEGG 4 FORDELING AV DRIFTSMIDLER 2015

7 228 127 Fast ramme som indekseres i regnearket (Oppdateres med totaltallet fra foregående år)

Prisstigning

Historiske 

tildelinger

Antall 

stipendiater 

Antall faste 

vit 

/inst.leder/ 

post doc 

Antall eksternt 

finansierte 

stipendiater og 

postdoc sum

%-vis 

fordeling 

av 

totalen

Grunn- 

fordeling

Uavhengig 

fordeling til 

SERI og EU-

retten

Avlagte 

doktor- 

grader (*)

Publikasjons- 

poeng (**) 2,8 %

Totalt 

2015, til 

fordeling Totalt 2012 Totalt 2013 Totalt 2014

Nominell 

endring fra 

2014-2015

IKRS 8,00 12,65 0,00 20,65 13,9 % 412 184 0 120 000 455 125 987 309 27 645 1 014 953 665 166 748 273 892 008 122 945

IFP 12,70 29,40 5,00 47,10 31,7 % 940 138 80 000 240 000 779 596 2 039 734 57 113 2 096 846 1 730 588 1 887 210 2 135 760 -38 913

NIFS 5,80 11,00 0,80 17,60 11,8 % 351 304 143 000 120 000 347 931 962 235 26 943 989 177 840 900 1 022 045 832 486 156 691

IOR 17,00 20,90 9,00 46,90 31,6 % 936 146 0 480 000 1 036 574 2 452 719 68 676 2 521 396 1 450 867 1 737 522 2 009 426 511 970

SMR 5,30 10,00 1,00 16,30 11,0 % 325 356 0 80 000 380 775 786 130 22 012 808 142 1 049 640 816 777 720 447 87 695

0

SUM 48,80 83,95 15,80 148,55 100,0 % 2 965 127 223 000 1 040 000 3 000 000 7 228 127 202 388 7 430 515 5 737 161 6 211 827 6 590 127 840 388

Kommentarer til tabellen

Antall årsverk (***):
Antall stipendiater og faste vitenskapelige / post doc er basert på årsverkskuben, data pr 1/10-2014 

1: På bakgrunn av antall avlagte doktorgrader (*): 2: På bakgrunn av antall publikasjonspoeng (**):
For dr gradene er satsene ikke endret fra 2007 - de er 120 000 pr avhandling. Ant dr grader Publikasjoner er basert på andel av gjennomsnitt av publikasjoner DBH-tall for perioden 2011-2013

er gjennomsnitt av  avlagte dr  i perioden 2010 - 2012. sats for viderefodeling er 120' som er ca 33% av KD-sats Inst andel 2011 2012 2013 Gj.snitt

IKRS 15,2 % 55 37,8 33,3 42

Inst ant 2011 2012 2013 Gj.snitt IFP 26,0 % 69,7 76,4 69,9 72

IKRS 1,00 1 1 1 1,00 NIFS 11,6 % 34,8 15,8 45,8 32

IFP 2,00 0 3 3 2,00 IOR 34,6 % 84,6 91,3 111,3 96

NIFS 1,00 1 1 1 1,00 SMR 12,7 % 28,2 34,9 42,4 35

IOR 4,00 3 4 5 4,00 SUM 100,0 % 272,3 256,2 302,7 277

SMR 0,67 1 0 1 0,67

SUM 8,67 6 9 11 8,67 Sum post 50: Er summen av grunnlag fordeling, doktorgrader og publikasjoner

Nom endring: Endring i kroner fra 2014 til 2015

Til fordeling: Fast ramme

Fordelingen mellom instituttene av post 50
Antall årsverk, i.h.t årsverkskuben, data pr 1/10-2014 incentiv

Oppsumm

ering post 

50

Oppdatert 05. november 2014
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Forslag til valgkomité ved Det juridiske fakultet - 01.01.15-31.12.17 

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter (§§ 2-2 og 2-3) fastsetter at 

det ved valg av dekan og prodekaner skal oppnevnes en valgkomité på fakultetsnivå. Fakultetet 

foreslår valgkomiteen til Universitetsstyrets tilsettingsutvalg som foretar den formelle 

oppnevningen. 

Valgkomiteens oppgaver i forbindelse med ledervalgene går oppgavene ut på å: 

- Gjøre stillingsbeskrivelse kjent for både kandidater og velgere. 

- Presentere kandidater for velgerne. 

- Ta imot forslag til kandidater. 

- Aktivt søke etter egnede kandidater selv. 

 

Ved Det juridiske fakultet vil valgkomiteen også søke etter og eventuelt selv foreslå medlemmer til 

fakultetsstyret, herunder også eksterne styrerepresentanter. 

Normalt sett skal valgkomiteen settes sammen som følger: 

a) To vitenskapelige tilsatte 

b) Én student 

c) Én teknisk/administrativt tilsatt 

 

Fakultetet har imidlertid tradisjon for å ha en ekstra vitenskapelig ansatt i komiteen for å sikre 

balansen mellom instituttene.  

Funksjonstiden for gruppe a) og c) er 4 år, mens for gruppe b) er funksjonstiden 1 år. 

Den tredje vitenskapelige representanten og studentrepresentanten er dessverre ikke klare ved 

utsendelse av sakspapirene. Navnene vil bli lagt frem for styret senest i møtet 15. desember. 

Vedtaksforslag: 

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité: 
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- Professor Tone Sverdrup (leder) 

- Professor Geir Ulfstein 

- Vitenskapelig representant 

- Studentrepresentant 

- Seksjonssjef Randi Saunes 

 

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.15-31.12.17. 

Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.15-31.12.15. 

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

Vedlegg: 

1. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter 

 
 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 
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§ 1-1
Disse reglene gjelder for tilsetting og valg av dekan/prodekan og
instituttleder/stedfortreder for instituttleder ved Universitetet i Oslo, med hjemmel i lov
av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. Det enkelte fakultets- og
instituttstyre kan fastsette utfyllende regler innenfor rammen av dette reglement.

§ 1-2
Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke
Universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet -
bestemmer at det skal foretas tilsetting. Valg foretas etter dette reglements del 2 og
3. Tilsetting foretas etter dette reglements del 4 og 5.

Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens
utløp eller når instituttleder slutter.

Universitetsstyret skal behandle saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret
foreslår en endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting).

§ 1-3
Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Instituttstyret kan vedta at
stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder.
 

§ 2 Valg, valgkomité

§ 2-1
Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges av tilsatte og
studenter ved fakultetet og instituttet, etter regler i dette reglements del 2 og 3.

§ 2-2
Ved valg av dekan/prodekan foreslår fakultetet overfor Universitetsstyrets
tilsettingsutvalg en valgkomité bestående av en student, en teknisk-administrativ tilsatt
og to vitenskapelig tilsatte fra fakultetet. Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at
stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at
kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere
deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede kandidater.
Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett.

§ 2-3
Ved valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder nedsetter fakultetsstyret en
valgkomité bestående av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig
tilsatte fra fakultetet. Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse
gjøres kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres
på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for
rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede kandidater. Komiteens medlemmer
har selvstendig forslagsrett.
 

§ 3 Funksjonstid
Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder tilsettes/velges for en
periode på fire år. Prodekan velges/tilsettes for samme periode som dekan.
Stedfortreder for instituttleder velges/tilsettes for samme periode som instituttleder.
Valgene/tilsettingene finner sted i høstsemesteret. Ingen kan gjenvelges/retilsettes
dersom vedkommende vil ha fungert i stillingen i et sammenhengende tidsrom på 8 år
ved den nye valg/tilsettingsperiodens begynnelse.
 

§ 4 Forholdet mellom universitetets valgreglement og
tilsettingsreglement
Når ikke annet er bestemt i reglene nedenfor, gjelder universitetets alminnelige
valgreglement og tilsettingsreglement.
 

§ 5 Valgstyre

§ 5-1
Ved valg av dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder skal det
oppnevnes et valgstyre. Oppnevningen foretas av henholdsvis fakultetsstyret og
instituttstyret.

§ 5-2
Valgstyret skal bestå av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk-administrativ tilsatt og en
student.
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§ 5-3
Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til
universitetets valgreglement.

Del 2: Valg av dekan/prodekan

§ 6 Valg, funksjonstid mm

§ 6-1
Faste vitenskapelig tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet er valgbare til vervet som
dekan/prodekan. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at også professor II er
valgbare.

§ 6-2
Det holdes normalt samlet (felles) valg av dekan og prodekan (dekanens
stedfortreder). Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan.

§ 6-3
Den som velges til dekan eller prodekan, blir i kraft av valget medlem av
fakultetsstyret. Dersom vedkommende allerede er valgt som medlem av
fakultetsstyret, trer første vararepresentant for de vitenskapelig tilsatte inn som fast
medlem.

§ 6-4
Fratrer dekan eller prodekan tidligere enn ett år eller mer før funksjonstiden er ute,
foretas nyvalg for resten av valgperioden.
 

§ 7 Valgordninger
Valget avholdes normalt som elektronisk valg, men fakultetstyret kan vedta at valget
skal gjennomføres som postvalg eller urnevalg.
 

§ 8 Indirekte valg
(Paragrafen opphevet fra 22. juni 2010)
 

§ 9 Valggjennomføring

§ 9-1 Avstemningsform, grupper og stemmevekt

1. Tilsatte og studenter stemmer ved elektronisk valg, med mindre det i de
utfyllende reglene er bestemt noe annet. Når det er postvalg eller urnevalg for en
gruppe, kan det i de utfyllende reglene bestemmes at det er adgang til å avgi
forhåndsstemme.

2. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at det ikke skal holdes direkte valg
blant studentene, men at disse skal være representert ved en forsamling av
tillitsvalgte (studentenes valgforsamling). Sammensetningen av denne skal
spesifiseres i de utfyllende reglene. Den kan bestå av medlemmene av ett eller
flere studentorganer opprettet i henhold til lov om universiteter og høgskoler
og/eller studentrepresentantene i ett eller flere organer ved fakultetet og dets
grunnenheter. Det kan bestemmes at medlemmene fra ulike organer skal ha
stemme med ulik vekt. Sammensetning og stemmevekter må ikke utilbørlig
favorisere visse grupper blant fakultetets studenter.

3. Stemmene telles særskilt for hver av de tre gruppene vitenskapelig tilsatte,
teknisk og administrative tilsatte, og studenter. Det beregnes en prosentvis
stemmevekt for hver gruppe (se § 9-10.14. Ved opptellingen avgjøres først hvor
mange gyldige stemmer (inkludert blanke stemmer) som er avgitt innen hver
gruppe. Gruppens samlede vekt, som beregnet ifølge nr. 3, deles likt mellom de
gyldige stemmene.

§ 9-2 Forberedelse av valget

1. Rektor fastsetter og kunngjør valgperiode for dekan/prodekanvalget.Valgstyret, i
samarbeid med universitetsdirektøren, fastsetter og kunngjør en tidsplan. I denne
skal inngå:

A. den dagen som er utgangspunktet for utarbeidingen av liste over tilsatte med
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stemmerett,

B. når forslag senest må være mottatt av valgkomiteen,

C. stemmesteder og -tider ved urnevalg for hver av de gruppene der dette er
avstemningsformen,

D. når og hvordan eventuelle forhåndsstemmer kan avgis,

E. det tidspunkt på valgdagen da stemmer ved postvalg senest må være mottatt
av valgstyret,

F. tidspunkt på valgdagen for møte i forsamlingen nevnt i § 9-1, nr. 2, hvis det er
truffet slik beslutning som der nevnt,

G. plan for opptelling av stemmene og kunngjøring av resultatet.

2. Tidsplanen skal være fastsatt slik at ingen del av valgresultatet er kjent før alle
stemmer er avgitt.

3. Ved urnevalg kan stemmestedene holdes åpne én eller flere dager. Siste dag,
som skal være valgdagen, skal alle stemmesteder holdes åpne i minst seks timer
mellom kl. 0900 og kl. 2000, eller inntil alle som har stemmerett i kretsen har
avgitt stemme.

4. For tilsatte som i stillings medfør er fraværende fra Universitetet i Oslo og av den
grunn ikke kan stemme på ordinært vis, kan valgstyret fastsette spesielle
prosedyrer for stemmegivningen. Den som derved får vite hvordan en annen har
stemt, plikter å bevare taushet om dette.

5. Når flere fakulteter holder valg i samme semester, kan Det sentrale valgstyret
bestemme at valgperiode og visse punkter i tidsplanen skal samordnes, dersom
dette vil medføre vesentlig administrativ forenkling eller besparelse.

§ 9-3 Stemmerett for tilsatte

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt professorer II.

2. Den som ikke er fast tilsatt, har bare stemmerett dersom vedkommende på
valgdagen er i sammenhengende tilsettingsforhold som nevnt i nr. 1 av samlet
varighet minst ett år. Den som har permisjon for å inneha stilling utenfor
universitetet, har ikke stemmerett. Ingen kan stemme på grunnlag av mer enn ett
tilsettingsforhold eller samme semester delta i valg ved mer enn ett fakultet.
Dersom flere forhold kan begrunne stemmerett, avgjør vedkommende selv hvor
retten skal utøves.

3. Gjeldende tilsettingsreglement er avgjørende for om en stilling regnes som
vitenskapelig eller som teknisk og administrativ. Universitetsbibliotekarene regnes
likevel som vitenskapelig tilsatte i forhold til valgreglene.

4. Vitenskapelig tilsatte med en sluttdato tilhører stemmerettskategorien midlertidig
vitenskapelig tilsatte.

5. Valgstyret avgjør tvilsspørsmål om stemmerett.

§ 9-4 Studentenes valgforsamling

1. Reglene i dette punktet gjelder dersom de utfyllende reglene inneholder slik
bestemmelse som nevnt i § 9 - 1, nr. 2.

2. Forsamlingen innkalles av fakultetets valgstyre. Det er møteplikt. Forfall skal
meldes til valgstyret, men representanten har selv ansvaret for å innkalle
vararepresentant.

3. Møtet åpnes av den valgstyret bestemmer. Forsamlingen velger deretter
møteleder.

4. Stemme kan bare avgis ved personlig frammøte. Ingen kan stemme i
forsamlingen på grunnlag av mer enn ett verv. Den som er medlem på flere
grunnlag, må melde forfall til alle unntatt ett av vervene.

5. Liste over medlemmene av forsamlingen gjøres kjent innen en frist fastsatt av
valgstyret.

§ 9-5 Liste over tilsatte med stemmerett

1. Liste over tilsatte med stemmerett (manntall) utarbeides av universitetets
administrasjon på grunnlag av forholdene på et tidspunkt fastsatt i tidsplanen, og
gjøres kjent snarest mulig deretter.

2. Dersom det skal være flere stemmesteder for en gruppe tilsatte med urnevalg
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som avstemningsform, skal manntallet deles slik at hvert stemmested har sin del.

3. Manntallsføreren kan endre manntallet dersom feil oppdages eller forholdene
endrer seg. Klage over manntallsføringen må være innkommet innen to uker før
valgdagen. Klagen behandles av valgstyret.

§ 9-6 Tvist om stemmerett

1. Ved postvalg skal innkomne stemmesedler fra personer som ikke står i
manntallet, godtas dersom valgstyret finner det klart at vedkommende har
stemmerett som tilsatt. I motsatt fall skal stemmeseddelen oppbevares på
betryggende vis med tanke på eventuell klage.

2. Den som blir nektet stemmerett ved urnevalg, skal likevel gis anledning til å
levere stemmeseddel. Stemmeseddelen legges i eget omslag påført velgerens
navn. Bestemmelsene i nr. 1 gjelder tilsvarende.

§ 9-7 Forslagsrett og forslag

1. Tilsatte og registrerte studenter ved fakultetet har forslagsrett. Forslaget skal være
undertegnet av minst 10 personer med stemmerett. Jf. likevel § 2-2. Ingen kan
være underskrivere på mer enn ett forslag til samme verv.

2. Som bilag til forslaget kan følge erklæring fra kandidaten om at vedkommende er
villig til å stille til valg. Dersom slik erklæring ikke er avgitt, underretter valgstyret
kandidaten om forslaget og gjør rede for eventuell rett til å nekte valg etter § 9-5
i lov om universiteter og høgskoler. Hvis kandidaten har slik rett og gjør den
gjeldende, avvises forslaget. Den som er kjent med sitt kandidatur og ikke
protesterer før valget, kan ikke etter valget påberope seg rett til å nekte valg.

3. En kandidat som ikke ønsker å stille til valg, kan kreve at dette blir oppgitt på
stemmeseddelen.

4. Forslagene sendes valgkomiteen, jf. § 2-3.

§ 9-9 Stemmesedler og stemmer

1. Valgstyret sørger for at det blir framstilt offisielle stemmesedler. Kandidatene
oppføres alfabetisk. Det gis eventuelt opplysning som nevnt i § 9-7, nr. 4.
Stemmeseddelen skal inneholde eller vedlegges forklaring på hvordan man avgir
stemme.

2. Dersom det er to kandidater, markerer man hvilken kandidat man støtter ved å
sette kryss ved dennes navn.

3. Dersom det er tre eller flere kandidater, skal en velger rangere kandidater ved å
sette 1, 2 osv. ved navnene. Man kan rangere så mange eller få kandidater man
ønsker, men ikke gi samme prioritet til mer enn en kandidat.

4. Stemme som ikke er avgitt på den offisielle stemmeseddelen, er ikke gyldig. Det
samme gjelder dersom det er umulig å fastslå hvordan velgerne har ment å
stemme, og dersom stemmeseddelen er merket eller påført tekst som kan gjøre
det mulig å identifisere velgeren.

§ 9-10 Valgoppgjør

1. Ved opptellingen gis stemmene fra de ulike gruppene tilsvarende vekt som ved
valg av rektor (jf. § 21.10 i valgreglementet. Nedenfor skal "flest stemmer" forstås
som "størst samlet stemmevekt", og tilsvarende for liknende uttrykk.

2. Dersom det er to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer.

3. Dersom det er tre eller flere kandidater, regnes hver stemme i første omgang
som en stemme på den kandidaten som er rangert først av velgeren. En kandidat
som har absolutt flertall, dvs. flere stemmer enn de andre kandidatene til
sammen, er valgt. Dersom ingen har slikt flertall, elimineres den kandidaten som
har færrest stemmer. Hver stemme regnes deretter som en stemme på den
kandidaten som er rangert først av velgeren når man ser bort fra den eliminerte
kandidaten. Dersom en kandidat dermed får absolutt flertall, er vedkommende
valgt. I motsatt fall elimineres den kandidaten som nå har færrest stemmer, osv.

4. Ved stemmelikhet holdes loddtrekning.

§ 9-11 Forenkling av valget

1. Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett forslag,
holdes det ikke valg etter reglene foran. I så fall foretas dekanvalget av
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fakultetstyret.

2. For å være valgt må den foreslåtte kandidaten få støtte fra mer enn halvparten av
fakultetsstyrets samlede medlemstall. Oppnår vedkommende ikke dette, starter
valgprosessen på nytt. Valgstyret fastsetter ny valgdag og tidsplan.

3. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at følgende ordning skal gjelde, i
stedet for reglene i nr. 1 og 2: Dersom det innen fristen bare er kommet ett
forslag, gjør valgstyret dette kjent og fastsetter en forlenget frist for å fremme
forslag. Dersom det innen den nye fristen fortsatt bare er ett forslag, erklærer
valgstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det kommer flere forslag,
gjennomføres direkte valg etter reglene i § 9 - 1 til 9-10. Valgstyret kan hvis
nødvendig fastsette ny valgdag og tidsplan.

Del 3: Valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder

§ 10 Valg, funksjonstid mm

§ 10-1
Faste vitenskapelig tilsatte i minst halv stilling ved instituttet er valgbare til vervet som
instituttleder/stedfortreder for instituttleder. I de utfyllende reglene kan det bestemmes
at professor II er valgbare.

§ 10-2
Det holdes normalt samlet (felles) valg av instituttleder og stedfortreder for
instituttleder. Instituttstyret kan vedta at stedfortreder for instituttleder opopnevnes av
instituttleder.

§ 10-3
Den som velges til instituttleder eller stedfortreder for instituttleder, blir i kraft av valget
medlem av instituttstyret. Dersom vedkommende allerede er valgt som medlem av
instituttstyret, trer første vararepresentant for de fast vitenskapelig tilsatte inn som fast
medlem.

§ 10-4
Fratrer instituttleder eller stedfortreder for instituttleder ett år eller mer før
funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for resten av valgperioden.
 

§ 11 Valgordninger
Valget avholdes normalt som elektronisk valg, men instituttstyret kan vedta at valget
skal gjennomføres som postvalg eller urnevalg.
 

§ 12 Indirekte valg
(Paragrafen opphevet fra 22. juni 2010)
 

§ 13 Valggjennomføring

§ 13-1 Avstemningsform, grupper og stemmevekt

1. Tilsatte stemmer ved elektronisk valg, med mindre det i de utfyllende reglene er
bestemt noe annet. Når det er postvalg eller urnevalg for en gruppe tilsatte, kan
det i de utfyllende reglene bestemmes at det er adgang til å avgi
forhåndsstemme. Studentene stemmer ved urnevalg, uten adgang til å avgi
forhåndsstemme, dersom det i de utfyllende reglene ikke er bestemt noe annet.

2. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at det ikke skal holdes direkte valg
blant studentene, men at disse skal være representert ved en forsamling av
tillitsvalgte (studentenes valgforsamling). Sammensetningen av denne skal
spesifiseres i de utfyllende reglene. Den kan bestå av medlemmene av ett eller
flere studentorganer opprettet i henhold til lov om universiteter og høgskoler
og/eller studentrepresentantene i ett eller flere organer ved instituttet. Det kan
bestemmes at medlemmene fra ulike organer skal ha stemme med ulik vekt.
Sammensetning og stemmevekter må ikke utilbørlig favorisere visse grupper
blant instituttets studenter.

3. Stemmene telles særskilt for hver av de tre gruppene vitenskapelig tilsatte,
teknisk og administrative tilsatte og studenter. Det beregnes en prosentvis
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stemmevekt for hver gruppe (se § 13.-9.1).

4. Ved opptellingen avgjøres først hvor mange gyldige stemmer (inkludert blanke
stemmer) som er avgitt innen hver gruppe. Gruppens samlede vekt, som
beregnet ifølge nr. 3, deles likt mellom de gyldige stemmene.

§ 13-2 Forberedelse av valget

1. Dekan fastsetter og kunngjør en valgperiode for valget på
instituttleder/stedfortreder for instituttleder. Valgstyret fastsetter og kunngjør en
tidsplan. I denne skal inngå:

den dagen som er utgangspunktet for utarbeidingen av liste over tilsatte med
stemmerett,

når forslag senest må være mottatt av valgkomiteen,

stemmesteder og -tider ved urnevalg for hver av de gruppene der dette er
avstemningsformen,

når og hvordan eventuelle forhåndsstemmer kan avgis,

det tidspunkt på valgdagen da stemmer ved postvalg senest må være mottatt
av valgstyret,

tidspunkt på valgdagen for møte i forsamlingen nevnt i § 13-1, nr. 2, hvis det
er truffet slik beslutning som der nevnt,

plan for opptelling av stemmene og kunngjøring av resultatet,

tidspunktene i (b)-(g) fastsettes separat for instituttleder og stedfortreder for
instituttledervalget.

2. Tidsplanen skal være fastsatt slik at ingen del av valgresultatet er kjent før alle
stemmer er avgitt.

3. Ved urnevalg kan valgstyret bestemme at stemmestedene holdes åpne én eller
flere dager. Siste dag, som skal være valgdagen, skal alle stemmesteder holdes
åpne i minst seks timer mellom kl. 0900 og kl. 2000, eller inntil alle som har
stemmerett i kretsen har avgitt stemme.

4. For tilsatte som i stillings medfør er fraværende fra Universitetet i Oslo og av den
grunn ikke kan stemme på ordinært vis, kan valgstyret fastsette spesielle
prosedyrer for stemmegivningen. Den som derved får vite hvordan en annen har
stemt, plikter å bevare taushet om dette.

5. Når flere institutt holder valg i samme semester, kan fakultetets valgstyre
bestemme at valgdag og visse punkter i tidsplanen skal samordnes, dersom dette
vil medføre vesentlig administrativ forenkling eller besparelse.

§ 13-3 Stemmerett for tilsatte

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved instituttet, samt professorer II.

2. Den som ikke er fast tilsatt, har bare stemmerett dersom vedkommende på
valgdagen er i sammenhengende tilsettingsforhold som nevnt i nr. 1 av samlet
varighet minst ett år. Den som har permisjon for å inneha stilling utenfor
universitetet, har ikke stemmerett. Ingen kan stemme på grunnlag av mer enn ett
tilsettingsforhold eller samme semester delta i valg ved mer enn ett institutt.
Dersom flere forhold kan begrunne stemmerett, avgjør vedkommende selv hvor
retten skal utøves.

3. Gjeldende tilsettingsreglement er avgjørende for om en stilling regnes som
vitenskapelig eller som teknisk og administrativ. Universitetsbibliotekarene regnes
likevel som vitenskapelig tilsatte i forhold til valgreglene.

4. Vitenskapelig tilsatte med en sluttdato tilhører stemmerettskategorien midlertidig
vitenskapelig tilsatte.

5. Valgstyret avgjør tvilsspørsmål om stemmerett.

§ 13-4 Studentenes valgforsamling

1. Reglene i dette punktet gjelder dersom de utfyllende reglene inneholder slik
bestemmelse som nevnt i § 13-1, nr. 2.

2. Forsamlingen innkalles av instituttets valgstyre. Det er møteplikt. Forfall skal
meldes til valgstyret, men representanten har selv ansvaret for å innkalle
vararepresentant.

3. Møtet åpnes av den valgstyret bestemmer. Forsamlingen velger deretter
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møteleder.

4. Stemme kan bare avgis ved personlig frammøte. Ingen kan stemme i
forsamlingen på grunnlag av mer enn ett verv. Den som er medlem på flere
grunnlag, må melde forfall til alle unntatt ett av vervene.

5. Liste over medlemmene av forsamlingen gjøres kjent innen en frist fastsatt av
valgstyret.

§ 13-5 Liste over tilsatte med stemmerett

1. Liste over tilsatte med stemmerett (manntall) utarbeides av universitetets
administrasjon på grunnlag av forholdene på et tidspunkt fastsatt i tidsplanen, og
gjøres kjent snarest mulig deretter.

2. Dersom det skal være flere stemmesteder for en gruppe tilsatte med urnevalg
som avstemningsform, skal manntallet deles slik at hvert stemmested har sin del.

3. Manntallsføreren kan endre manntallet dersom feil oppdages eller forholdene
endrer seg. Klage over manntallsføringen må være innkommet innen to uker før
valgdagen. Klagen behandles av valgstyret.

§ 13-6 Tvist om stemmerett

1. Ved postvalg skal innkomne stemmesedler fra personer som ikke står i
manntallet, godtas dersom valgstyret finner det klart at vedkommende har
stemmerett som tilsatt. I motsatt fall skal stemmeseddelen oppbevares på
betryggende vis med tanke på eventuell klage.

2. Den som blir nektet stemmerett ved urnevalg, skal likevel gis anledning til å
levere stemmeseddel. Stemmeseddelen legges i eget omslag påført velgerens
navn. Bestemmelsene i nr. 1 gjelder tilsvarende.

§ 13-7 Forslagsrett og forslag

1. Tilsatte og registrerte studenter ved instituttet har forslagsrett. Forslaget skal være
undertegnet av minst 5 personer med stemmerett. Jf. likevel § 2-2. Ingen kan
være underskrivere på mer enn ett forslag til samme verv.

2. Som bilag til forslaget kan følge erklæring fra kandidaten om at vedkommende er
villig til å stille til valg. Dersom slik erklæring ikke er avgitt, underretter valgstyret
kandidaten om forslaget og gjør rede for eventuell rett til å nekte valg etter § 9-5
i lov om universiteter og høgskoler. Hvis kandidaten har slik rett og gjør den
gjeldende, avvises forslaget. Den som er kjent med sitt kandidatur og ikke
protesterer før valget, kan ikke etter valget påberope seg rett til å nekte valg.

3. En kandidat som ikke ønsker å stille til valg, kan kreve at dette blir oppgitt på
stemmeseddelen.

4. Forslagene sendes valgkomiteen, jf. § 2-3.

§ 13-8 Stemmesedler og stemmer

1. Valgstyret sørger for at det blir framstilt offisielle stemmesedler. Kandidatene
oppføres alfabetisk. Stemmeseddelen skal inneholde eller vedlegges forklaring på
hvordan man avgir stemme.

2. Dersom det er to kandidater, markerer man hvilken kandidat man støtter ved å
sette kryss ved dennes navn.

3. Dersom det er tre eller flere kandidater, skal en velger rangere kandidater ved å
sette 1, 2 osv. ved navnene. Man kan rangere så mange eller få kandidater man
ønsker, men ikke gi samme prioritet til mer enn én kandidat.

4. Stemme som ikke er avgitt på den offisielle stemmeseddelen, er ikke gyldig. Det
samme gjelder dersom det er umulig å fastslå hvordan velgerne har ment å
stemme, og dersom stemmeseddelen er merket eller påført tekst som kan gjøre
det mulig å identifisere velgeren.

§ 13-9 Valgoppgjør

1. Ved opptellingen gis stemmene fra de ulike gruppene tilsvarende vekt som ved
valg av rektor (jf. § 21.10 i valgreglementet) dersom fakultetsstyret ikke
bestemmer annen vektfordeling. Nedenfor skal "flest stemmer" forstås som
"størst samlet stemmevekt", og tilsvarende for liknende uttrykk.

2. Dersom det er to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer.
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3. Dersom det er tre eller flere kandidater, regnes hver stemme i første omgang
som en stemme på den kandidaten som er rangert først av velgeren. En kandidat
som har absolutt flertall, dvs. flere stemmer enn de andre kandidatene til
sammen, er valgt. Dersom ingen har slikt flertall, elimineres den kandidaten som
har færrest stemmer. Hver stemme regnes deretter som en stemme på den
kandidaten som er rangert først av velgeren når man ser bort fra den eliminerte
kandidaten. Dersom er kandidat dermed får absolutt flertall, er vedkommende
valgt. I motsatt fall elimineres den kandidaten som nå har færrest stemmer, osv.

4. Ved stemmelikhet holdes loddtrekning.

§ 13-10 Forenkling av valget

1. Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett forslag,
holdes det ikke valg etter reglene foran. I så fall foretas instituttledervalget av
instituttstyret.

2. For å være valgt må den foreslåtte kandidaten få støtte fra mer enn halvparten av
instituttstyrets samlede medlemstall. Oppnår vedkommende ikke dette, starter
valgprosessen på nytt med at det fremmes forslag etter reglene i § 13-7.
Valgstyret fastsetter ny valgdag og tidsplan.

3. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at følgende ordning skal gjelde, i
stedet for reglene i nr. 1 og 2: Dersom det innen fristen bare er kommet ett
forslag, gjør valgstyret dette kjent og fastsetter en forlenget frist for å fremme
forslag. Dersom det innen den nye fristen fortsatt bare er ett forslag, erklærer
valgstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det kommer flere forslag,
gjennomføres direkte valg etter reglene i § 13 - 1 til § 13-10. Valgstyret kan hvis
nødvendig fastsette ny valgdag og tidsplan.

Del 4: Tilsetting av dekan
Jf. § 1-3 om prosedyre for å avgjøre eventuell tilsetting av dekan istedenfor valg.

§ 14 Kunngjøring
Stilling som dekan skal kunngjøres iht. tjenestemannsloven § 2. Dette gjelder også før
eventuell forlengelse av stillingen.

Kunngjøring av stilling som dekan foretas av Universitetsstyret.

Fakultetsstyret fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor
Universitetsstyret.

§ 15 Innstillingsorgan
Fakultetsstyret fremmer innstilling ovenfor styret. Grunnlaget for innstillingen er
kunngjøringstekst, stillingsbeskrivelse og kompetansekrav fastsatt av universitetstyret.

§ 16 Innstillingen
I henhold til tjenestemannsloven § 4 nr. 4 skal vanligvis tre søkere innstilles i den
rekkefølge de bør komme i betraktning, når det er flere kvalifiserte søkere til en
stilling.

§ 17 Tilsetting av prodekan
Ved tilsetting av prodekan gjelder § 14 til § 16 tilsvarende.

DEL 5 Tilsetting av instituttleder

§ 18 Kunngjøring
Kunngjøring av stilling som instituttleder foretas av fakultetsstyret selv. Jf. § 22
under.

Instituttstyret ved instituttet fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse
overfor fakultetsstyret.

Stilling som instituttleder skal kunngjøres iht. tjenestemannsloven § 2. Dette
gjelder også før eventuell forlengelse av stillingen.

Se veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder, med momentlister som
gir eksempler på formal- og realkompetanse.

Normalregler for institutter gir en generell beskrivelse av instituttleders oppgaver.

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/kompetansekrav-dekan-instituttleder.html
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html
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§ 19 Vurdering av søkere
Instituttlederstillingen er en faglig-administrativ lederstilling og ikke en forsknings-
og undervisningsstilling. Det skal derfor ikke oppnevnes en ordinær vitenskapelig
bedømmelseskomité i forbindelse med innstillingen.

Innstillingsorganet eller den innstillingsorganet bemyndiger kan oppnevne en
intervjukomité. Intervjukomiteens anbefaling er rådgivende overfor
innstillingsorganet.

Det forutsettes at intervjukomiteen settes sammen på en slik måte at kravene til
en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelsesmessig kompetanse og
personlig egnethet kan vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene
gis mulighet til å ta med en felles representant i komiteen.

Lederkompetanse er et sentralt vurderingskriterium for denne stillingskategorien.
 

§ 20 Innstillingsorgan
Instituttstyret innstiller ovenfor fakultetsstyret. Ved institutter der det ikke er
instituttstyre, innstiller instituttrådet. Jf. Normalregler for institutter.

Grunnlaget for innstillingen er kunngjøringstekst, stillingsbeskrivelse og
kompetansekrav fastsatt av fakultetsstyret.
 

§ 21 Innstillingen
I henhold til tjenestemannsloven § 4 nr. 4 skal vanligvis tre søkere innstilles i den
rekkefølge de bør komme i betraktning når det er flere kvalifiserte søkere til en
stilling.

Instituttstyret har et selvstendig ansvar for å vurdere alle søkerne, uavhengig av
intervjukomiteens anbefaling.

Eventuelle mindretallsinnstillinger følger saken sammen med flertallsinnstillingen,
og det gis opplysninger om stemmegivningen.

Søkere som ber om det får innsyn iht. forskrift til forvaltningsloven kap. 5 om
partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. For å ivareta søkerne
og ikke minst interne søkere, er det viktig å gi god informasjon tidlig i prosessen
om saksgang og innsynsrett. Innstilte søkere som ikke når opp bør få tilbud om
en kortfattet muntlig begrunnelse for rangeringen.
 

§ 22 Tilsettingen
Fakultetsstyret selv er tilsettingsorgan ved tilsetting av instituttledere. Jf.
Normalregler for fakulteter.

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg er ankeorgan for mindretallsanke iht.
tjenestemannsloven § 5 nr. 3.
 

§ 23 Tilsetting av stedfortreder for instituttleder
Ved tilsetting av stedfortreder for instituttleder foretar fakultetstyret kunngjøringen
av stillingen. Instituttstyret fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse
overfor fakultetsstyret. Fakultetsstyret foretar tilsetting, etter innstilling fra
instituttstyret eller instituttrådet. Ellers gjelder bestemmelsene i § 18 – 23 så langt
de passer.

Se § 1-4 og § 23 om muligheten til å oppnevne stedfortreder for instituttleder.

Del 6: Oppnevning av prodekan og stedfortreder for
instituttleder

§ 24 Oppnevning av prodekan
Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Slik oppnevning foretas
etter at dekan er valgt eller tilsatt. Prodekan trer inn som nestleder i fakultetsstyret.
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Når dekan tilsettes eller velges direkte, oppnevnes prodekan før valg av fakultetsstyret
foretas. Kun vitenskapelig tilsatte som er valgbare til fakultetsstyret kan oppnevnes
som prodekan.
 

§ 25 Oppnevning av stedfortreder for instituttleder
Instituttstyret - eller fakultetsstyret der det ikke er instituttstyre - kan vedta at
stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. Slik oppnevning foretas etter
at instituttleder er valgt eller tilsatt. Stedfortreder for instituttleder trer inn som
nestleder i instituttstyret. Når instituttleder tilsettes eller velges direkte, oppnevnes
stedfortreder for instituttleder før valg av instituttstyret foretas. Kun fast vitenskapelig
tilsatte som er valgbare til instituttstyret kan oppneves som stedfortreder for
instituttleder.
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Til: Fakultetsstyret 

 

Møtenr: 5/2014 

Møtedato: 15.12.2014 

Sak i møtet: 5 - vedtakssak 

 

Dato: 04.12.2014 

 Saksnr..: 2014/13939 EIRIHAAK 

Oppnevning av valgstyre ved Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.17 

Ved Det juridiske fakultet skal det i 2015 gjennomføres valg av nytt dekanat, nytt fakultetsstyret og 

1-2 nye instituttledere. 

Valgreglementet for Universitetet i Oslo (§ 3.2) fastsetter at fakultetsstyret skal oppnevne et 

fakultetsvalgstyre som har ansvar for at alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå 

gjennomføres iht. Valgreglement for Universitetet i Oslo og Reglement for tilsetting og valg av 

ledere ved fakulteter og institutter. 

Valgstyrets oppgaver vil i praksis være knyttet til både dekanat-, instituttleder- og 

fakultetsstyrevalg som vist i nedenfor. Valgstyret treffer selvstendige avgjørelser der slik myndighet 

ikke er tillagt annet organ, og kan delegere oppgaver til et fast valgsekretariat organisert av 

fakultetsdirektøren. 

Normalt sett skal fakultetsvalgstyret settes sammen som følger: 

a) Én fast vitenskapelig tilsatt 

b) Én midlertidig vitenskapelig tilsatt 

c) Én student 

d) Én teknisk/administrativt tilsatt 

 

For gruppene a) og d) er funksjonstiden 4 år. Funksjonstiden for gruppene b) og c) er 1 år. 

Stipendiat- og studentrepresentanten er dessverre ikke klare ved utsendelse av sakspapirene. 

Navnene vil bli lagt frem for styret i møtet 15. desember. 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet: 

- Professor Kåre Lilleholt (leder) 

- Stipendiat 

- Student  

- Seksjonssjef Steinar Hafto Myre 
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Funksjonstiden for Lilleholt og Myre er fram til 31.12.2017, mens funksjonstiden for stipendiat- og 

studentrepresentanten er ut 2015. 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

 

Vedlegg. 

1. Valgreglement for Universitetet i Oslo 

 

 
Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 
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§ 33 Ikrafttreden og overgangsregler

§ 34 Utfyllende regler

§ 35 Fullmakt til rektor

Vedlegg 1

Fremgangsmåte ved listevalg

Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter

Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant

Vedlegg 2

Vedlegg til § 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter

Vedlegg 3

Valggjennomføring i valgmøte

Kapittel 1: Felles regler for valg ved universitetet

§ 1 Reglementets anvendelsesområde
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle valg ved Universitetet i Oslo. Det kan
gis utfyllende, særskilte bestemmelser for valg til de enkelte organer.
 

§ 2 Valgperiode
1. Valgperioden er fire år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for

teknisk- og administrativt tilsatte. For midlertidig tilsatte i undervisnings- og
forskerstillinger og studenter er valgperioden ett år.

2. Valg av medlemmer til Universitetsstyret og valg av rektor/prorektor skjer med
virkning fra 1. august. Andre valg skjer med virkning fra 1. januar det påfølgende
år.
 

§ 3 Valgstyrer
1. Universitetsstyret oppretter et sentralt valgstyre som har ansvaret for

gjennomføring av valg av rektor/prorektor og Universitetsstyret. Det sentrale
valgstyret skal også gi veiledning ved valg på fakultets- og instituttnivå. Det
sentrale valgstyret er i valgsaker rådgiver for Universitetsstyret og
universitetsdirektøren. Det sentrale valgstyret treffer avgjørelser i forbindelse med
disse valgene som ikke er tillagt annet organ. Universitetsdirektøren organiserer
et fast valgsekretariat som er underlagt Det sentrale valgstyret. Det sentrale
valgstyret skal ha til sin disposisjon et sekretariat som har tilstrekkelig
kompetanse til å assistere alle nødvendige gjøremål i relasjon til valgene.

2. Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyre. Dette har ansvar for alle valg som
avvikles på fakultets- og instituttnivå. Det kan delegere til instituttene å
gjennomføre valgene. Instituttstyret oppnevner da eget valgstyre.
Fakultetsvalgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i
forbindelse med disse valgene. Fakultetsdirektøren organiserer et fast
valgsekretariat som er underlagt fakultetsvalgstyret.

3. Alle valgstyrer skal som hovedregel ha representanter for fast tilsatte i
undervisnings- og forskerstillinger (stemmerettsgruppe a, jf. § 12 nr. 1),
midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b), teknisk og
administrativt tilsatte (gruppe c), og studentene (gruppe d). Dersom særlige
forhold foreligger, kan oppnevnende organ enstemmig bestemme at en eller flere
grupper ikke skal ha representanter i valgstyret. Fungeringsperioden for
medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden, jf. § 2. Valgstyrene er
vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede.
 

§ 4 Manntall og valggjennomføring
1. Universitetsdirektøren har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de

stemmeberettigede.

2. Valg ved UiO gjennomføres normalt som elektroniske valg. Universitetsstyret,
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fakultetsstyrer og instituttstyrer kan avgjøre å gjennomføre valg på andre måter
(se § 26 og § 29). Studentenes representanter kan velges i valgmøte. Se § 11
nr. 4 samt vedlegg.
 

§ 5 Stemmerett
1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved enheten som gjennomfører valg,

samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på
valgdagen(e).

2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn ett år, dersom ikke
vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i
minst ett år når valget holdes.

3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide
utenfor universitetet.

4. Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Eksisterer en person i flere manntall,
skal kun én stemme kunne avgis. Forekomster skal prioriteres i slik rekkefølge:
vitenskapelig tilsatt, teknisk-administrativt tilsatt, student.

5. Studenter har stemmerett ved det institutt/fakultet der de er registrert. Dersom en
student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor
vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha
stemmerett ved mer enn ett institutt/fakultet.
 

§ 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte
1. Valgbar er den som har tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen. For å

være valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

2. Valgbar som tilsatt er likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn ett år, dersom
ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved
universitetet i minst ett år når valget holdes. Den som er tilsatt i mindre enn halv
stilling ved enheter som gjennomfører valg, er heller ikke valgbar.

3. Tilsatte som blir valgt til tillitsverv etter dette reglement, har plikt til å ta imot
vervet. Den som har tjenestegjort i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til
dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlemmer som
har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som
medlem i neste periode. Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten
opphører.

4. Valgbarhet for innehavere av ledende stillinger fremkommer av dette reglements
§ 24, § 27, § 30, § 31 og § 32. Rektor kan – når særlige forhold foreligger -
bestemme at også andre tilsatte med lederansvar ikke skal være valgbare til et
bestemt styringsorgan.

5. Fakultets- og instituttstyrene kan i de utfyllende bestemmelsene, jf. § 33,
bestemme at også tilsatte i professor II-stillinger skal være valgbare til fakultets-
og instituttstyrer/råd.
 

§ 7 Valgbarhet for studenter
1. Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 4.

Studenter er kun valgbare ved det instituttet/fakultetet der de har stemmerett.

2. Student som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest én uke
etter mottatt melding om forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta
valg. Student som blir valgt etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet
for hele valgperioden så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det
foreligger grunnlag for fritak (jf. § 17 nr. 3).
 

§ 8 Valgoppgjørsformer
1. Der flere representanter skal velges under ett, foregår valget som

forholdstallsvalg. Se likevel § 8 nr. 3.

2. Ved valg av tilsatte foretas forholdstallsvalg som preferansevalg. For valg av
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studenter avgjør det organ det skal velges til, om valget skal gjennomføres som
listevalg eller preferansevalg. Se likevel § 23, pkt. 2.
 

§ 9 Forslag på kandidater
1. Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar

person til valget. Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret og
være underskrevet av inntil 5 forslagsstillere med stemmerett for det aktuelle
valget og i den aktuelle valgkretsen. Kandidatforslag kunngjøres ved
forslagsfristens utløp sammen med navn på forslagsstillerne. Særskilte
bestemmelser gjelder ved valg på rektor/prorektor (se § 21).

2. Når det skal holdes listevalg, fremmes forslag i form av kandidatlister. Ellers skal
et forslag inneholde en eller flere enkeltkandidater.

3. Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal
fremmes snarest mulig og senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget
i valgmøte, vil en person som før eller under valgmøtet er gjort oppmerksom på
at vedkommende vil bli foreslått, miste retten til å nekte valg dersom denne ikke
er gjort gjeldende senest på valgmøtet.

4. Ved listevalg skal antall forslagsstillere for en kandidatliste være minst fem. Det
er likevel alltid tilstrekkelig med et antall forslagsstillere som minst er lik antallet
stemmeberettigede ved valget dividert med det femdobbelte av antall
representanter som skal velges.

5. Ellers skal antall forslagsstillere for et forslag være minst like stort som det
antallet kandidater forslaget inneholder.

6. Valgstyret fastsetter frist for å fremme forslag på kandidater.

7. For forslag på rektor/prorektor gjelder bestemmelsene i § 21, pkt. 6.
 

§ 10 Fremgangsmåte ved listevalg
Se vedlegg nr 1.
 

§ 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter

I. Valg av faste representanter

1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den
frist som er fastsatt for de enkelte valg.

2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks
underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for
å sette frem forslag er ute.

3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre ett forslag før fristen for innlevering av
forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette
til de kandidatene som var foreslått i dette forslaget.

4. Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater oppført i
alfabetisk rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til
alle stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret
påse at godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene.
Ved valg i valgmøte eller i valgforsamling for studenter deler valgstyret
stemmesedlene ut til de stemmeberettigede medlemmene ved møtets
begynnelse. Se Vedlegg 3 om gjennomføring av valget.

5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre,
som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør
selv hvor mange kandidater som skal prioriteres.

6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente
stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke
er i samsvar med dette, skal vrakes. En tellende stemmeseddel er en godkjent
stemmeseddel som ikke er blank.

7. De videre detaljer i oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter
fremgår av vedlegg 2.
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§ 12 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant
1. Dette reglements § 11 nr. 1 – 6 gjelder tilsvarende.

2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere
førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler.

3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat
som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto
først, skal det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette
regnes som førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første
opptelling. Dette pågår til en kandidat er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere
kandidater samme antall førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som
skal strykes.

4. Vararepresentanter utpekes enten etter reglene i vedlegg 1 (til § 11), pkt. 21 og
24, eller ved at hver kandidat før avstemningen angir hvem som i tilfelle skal
være hans vararepresentant.
 

§ 13 Valgoppgjøret ved flertallsvalg
Ved flertallsvalg kan hver velger stemme på inntil så mange kandidater som det skal
velges representanter. Valgt er den eller de kandidater som har fått flest stemmer.

Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
 

§ 14 Stemmerettskategorier
1. Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser ved valg til

styringsorganer:

A. fast vitenskapelig tilsatte

B. midlertidig vitenskapelig tilsatte

C. teknisk og administrative tilsatte

D. studenter
Vitenskapelig tilsatte med en sluttdato tilhører stemmerettskategorien
midlertidig vitenskapelig tilsatte.
Universitetsdirektøren avgjør i tvilstilfeller om en stilling skal regnes som
vitenskapelig eller som teknisk og administrativ.

2. Tilsatte ledere av grunnenheter og fakulteter har stemmerett og er valgbare som
fast vitenskapelig tilsatte.

3. Hvilken valgkrets den enkelte velger tilhører fremkommer av normalreglene for
institutter/fakulteter og av § 5.

4. Fakultets- og instituttstyrene bestemmer selv hvor mange vararepresentanter det
skal velges, men skal det kun velges en fast representant skal det velges minst
to vararepresentanter.

5. Det skal velges to vararepresentanter for de midlertidig tilsatte i undervisnings-
og/eller forskerstilling og to vararepresentanter for de teknisk og administrative
tilsatte til Universitetsstyret.
 

§ 15 Velger som nektes å avgi stemme
Den som nektes å avlegge stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke
har stemmerett, skal likevel gis anledning til å avgi stemme. En slik stemme kan avgis
gjennom særskilt prosedyre i den elektroniske valgapplikasjonen eller ved at
stemmeseddel legges i særskilt lukket konvolutt, og påføres velgerens navn og
adresse. Slike stemmer oversendes valgstyret, som oppbevarer dem på forsvarlig vis
med sikte på mulig klage, jf. § 19.
 

§ 16 Valgprotokoll
1. Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.

2. Resultatet av valg kunngjøres straks av valgstyret. Valgprotokoll sendes til det
organet det er blitt foretatt valg til.
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§ 17 Uttreden i valgperioden
1. Den som slutter i tilsettingsforhold ved universitetet, trer ut av det verv

vedkommende er valgt til. Dette gjelder også den som av andre grunner taper sin
valgbarhet til vedkommende verv.

2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor universitetet, trer ut i
permisjonstiden.

3. Vedkommende organ kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av
valgperioden når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.

4. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra
varamedlemslisten.
 

§ 18 Kjønnsmessig balanse
1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig

balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer
eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 %
blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal
begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av
varamedlemmer.

2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil
få færre representerer enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte
kjønn som det er avgitt stemmer for opp, inntil en har oppnådd slik balanse.

3. Ved listevalg skal alle listeforslag så vidt mulig oppfylle kravene i pkt. 1. Viser det
seg ved fordelingen av plasser på en liste at disse krav ikke vil bli oppfylt for
vedkommende listes representasjon, rykker kandidater fra det underrepresenterte
kjønn opp inntil en har oppnådd slik balanse.
 

§ 19 Klage
1. Alle beslutninger i henhold til dette reglement som er truffet av andre valgstyrer

enn Det sentrale valgstyret eller av universitetsdirektøren, kan påklages til Det
sentrale valgstyret. Beslutninger truffet av Det sentrale valgstyret annet enn i
klagesaker, kan påklages til Universitetsstyret.

2. Klage sendes det organ som har truffet vedtaket, og må være mottatt senest åtte
dager etter at valgresultatet er kunngjort. Organet vurderer klagen. Dersom klager
ikke gis medhold, avgis uttalelse om klagen, og denne sendes straks til
klageinstansen.

3. Mener klageinstansen at det er gjort feil som kan ha hatt betydning for
valgresultatet, og som ikke kan rettes ved ny opptelling, kan den fastsette at det
skal holdes nytt valg. Slikt valg skal avholdes snarest mulig.

4. Klagerett har kun den som har stemmerett ved det valg det rettes klage mot.

§ 20
(opphevet)

Kapittel 2: Valg av rektor og prorektor

§ 21 Valgmåte og valgbarhet m.v.
1. Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor og prorektor, jf.

universitets- og høyskoleloven § 10-2, nr.1. Ingen kan gjenvelges som rektor eller
prorektor hvis vedkommende vil ha fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom
på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.

2. Fratrer rektor eller prorektor mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute,
foretas nyvalg for den tid som er igjen.

3. Rektor og prorektor velges under ett.

4. Et forslag skal inneholde både rektor- og prorektorkandidat.

5. Rektor og prorektor velges i april eller mai. Valget foretas før valg av tilsatte
medlemmer til Universitetsstyret. Nærmere tidspunktet for valget og frist for å
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fremme forslag fastsettes av Universitetsstyret, og kunngjøres av valgstyret
senest 1. april. I kunngjøringen gjøres det kort rede for reglene om fremsettelse
av forslag og for fremgangsmåten ved valget.

6. Forslagsrett har stemmeberettigede tilsatte og studenter. Forslaget må være
underskrevet av minst 20 og høyst 30 stemmeberettigede studenter og/eller
tilsatte. Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag.

7. Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt ved Universitetet i Oslo eller som
kan kreve seg fritatt etter universitets- og høyskolelovens § 9-5, må forslaget
være vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke
trekkes tilbake. Den som har plikt til å motta valg, men ikke ønsker valg, kan
kreve dette opplyst på stemmeseddelen.

8. Valgstyret bestemmer når innkomne forslag på kandidater skal offentliggjøres.
Tidspunkt for slik offentliggjøring skal kunngjøres samtidig med at forslagsfristen
kunngjøres. Samtidig med offentliggjøring av kandidatene kunngjøres også
navnene på forslagsstillerne (se pkt. 6).

9. Dersom det er innkommet to forslag på rektor- og prorektorkandidat, avholdes
valget som flertallsvalg. Dersom det er innkommet flere enn to forslag, avholdes
valget som preferansevalg.

10. Stemmene telles særskilt for følgende tre grupper, og vektes slik:

fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 53 %

teknisk og administrativt tilsatte: 22 %

studenter: 25 %

11. Før valget skal det holdes møte der kandidatene blir presentert for universitetets
tilsatte og studenter. Universitetsdirektøren er ansvarlig for den praktiske
gjennomføring av møtet.

12. Dersom det bare er fremmet ett forslag på rektor- og prorektorkandidat, anses
disse som valgt dersom mer enn halvparten av Universitetsstyrets medlemmer
stemmer for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på
ny.

Kapittel 3: Valg til Universitetsstyret

§ 22 Universitetsstyrets sammensetning
Styret ved Universitetet i Oslo består av:

rektor (styrets leder)

to representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og/eller forskerstillinger. (To
vararepresentanter)

én representant for de midlertidige tilsatte i undervisnings- og/eller forskerstilling.
(To vararepresentanter)

én representanter for teknisk og administrative tilsatte. (To vararepresentanter)

fire eksterne representanter. (To vararepresentanter)

to representanter for studentene. (To vararepresentanter).

Prorektor er rektors faste vararepresentant.

Ingen kan gjenvelges som styremedlem dersom vedkommende vil ha fungert i dette
vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye
valgperioden.
 

§ 23 Valgform og valgtidspunkt. Forslag til eksterne kandidater
1. Valg av tilsatte avholdes som preferansevalg i april eller mai. Valget foretas etter

valg av rektor/prorektor. Universitetsstyret fastsetter de nærmere valgdatoer og
forslagsfrister. Valget foretas særskilt for de tre grupper av tilsatte, jf. § 14, a) –
c). Innenfor de enkelte grupper regnes hele institusjonen som en valgkrets.

2. Valg av representanter for studentene avholdes i april eller mai.Valget avholdes
etter valg av rektor/prorektor. Studentparlamentet bestemmer valgoppgjørsmåte.
Valgstyret fastsetter, i samråd med Studentparlamentet, de nærmere regler for
valget.

3. Rektor oppnevner en komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk og
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administrativ tilsatt og en student, som har til oppgave å fremme forslag overfor
Universitetsstyret på eksterne kandidater til styret. Komiteen skal fremme forslag
på minst det antall kandidater departementet ber styret fremme. Rektor kan
bestemme at komiteen skal fremme flere kandidater enn det departementet ber
om. Det vises til universitets- og høyskolelovens § 9-4, nr. 5. Slike forslag
behandles i Universitetsstyrets møte i februar eller mars.
 

§ 24 Valgbarhet for ledere
Ved valg av representanter til Universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare:
dekaner/ prodekaner, instituttledere/nestledere, universitetsdirektør, assisterende
universitetsdirektør, blioteksdirektør, assisterende biblioteksdirektør, museumsdirektør,
assisterende museumsdirektør, avdelingsdirektører, assisterende avdelingsdirektører
og internrevisor. Se ellers § 6, nr. 4.

Kapittel 4: Valg av medlemmer til fakultetsstyrer

§ 25 Sammensetning av fakultetsstyrene
Sammensetningen av fakultetsstyrene fremgår av Normalregler for fakulteter.
 

§ 26 Valggjennomføring
1. Valget avholdes normalt som elektronisk valg, men fakultetsstyret kan bestemme

at valget skal avholdes som postvalg eller urnevalg.

2. Valgene avholdes i oktober eller november.
 

§ 27 Valgbarhet for ledere
Ved valg av representanter til fakultetsstyrer er følgende ledere ikke valgbare:
instituttledere/nestledere, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør,
seksjonssjefer ved fakultetssekretariatet og kontorsjefer ved instituttene. Se ellers § 6,
nr. 4.

Kapittel 5: Valg av medlemmer til instituttstyrer/råd

§ 28 Sammensetning av instituttsstyrene
Sammensetningen av instituttstyrene fremgår av Normalregler for institutter.
 

§ 29 Valggjennomføring
1. Valget avholdes normalt som elektronisk valg, men instituttstyret kan bestemme

at valget skal avholdes som postvalg eller urnevalg.

2. Valgene avholdes i oktober eller november.
 

§ 30 Valgbarhet for ledere
Ved valg av representanter til instituttstyret er kontorsjef og eventuelle seksjonssjefer
ikke valgbare. Se ellers § 6, nr. 4.

Kapittel 6: Valg av medlemmer til Bibliotekstyret

§ 31 Bibliotekstyrets sammensetning og oppnevning/valg
1. Styrets sammensetning fremkommer av Reglement for Universitetsbiblioteket i

Oslo.

2. Medlemmer til bibliotekstyret oppnevnes på den måten som er fastsatt i
Reglement for Universitetsbiblioteket i Oslo.

3. Valg av en representant av og blant tilsatte ved universitetsbiblioteket foretas som
preferansevalg og etter reglene i dette reglements kap. 1.

4. Bibliotekdirektør og assisterende bibliotekdirektør kan ikke være medlemmer av
bibliotekstyret. Se ellers § 6, nr. 4.
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Kapittel 7: Valg av medlemmer til styret for Naturhistorisk
museum og til styret for Kulturhistorisk museum

§ 32 Styrets samensetning og oppnevning/valg
1. Styrets sammensetning fremkommer av Reglement for Naturhistorisk museum og

Kulturhistorisk museum.

2. Medlemmer til styret oppnevnes på den måten som er fastsatt i reglement for
museene.

3. Valg av en representant av og blant tilsatte ved museene foretas som
preferansevalg og etter reglene i dette reglements kap. 1.

4. Museumsdirektør og ass. museumsdirektør kan ikke være medlem av museets
styre. Se ellers § 6, nr. 4.

Kapittel 8: Utfyllende regler, ikraftsetting

§ 33 Ikrafttreden og overgangsregler
Bestemmelsene i dette reglement trådte i kraft 01.07.05. Bestemmelsene om hvem
som kan fremme forslag på rektor/prorektor og bestemmelsene om forslagsfrist og
tidspunkt for valgavvikling ved valg til Universitetsstyret trådte i kraft 01.01.06.

Endringer i reglementet ble vedtatt av Universitetsstyret i møte 28.11.06 og 22.06.10.
Endringene trådte i kraft straks.
 

§ 34 Utfyllende regler
Fakultets- og instituttstyrene/rådene kan fastsette utfyllende betemmelser.
 

§ 35 Fullmakt til rektor
Rektor har fullmakt til å foreta mindre endringer i dette reglement.

Vedlegg 1

Fremgangsmåte ved listevalg
1. Personstemmetallet er det antall stemmer en kandidat har fått.

2. Listestemmetallet er summen av personstemmetallene for de kandidater som er
oppført på vedkommende godkjente valgliste. Listestemmetallet for hver valgliste
deles med 1 – 3 – 5 - 7 osv. Den listen som får den største kvotienten, får første
representant. Listen med nest største kvotient får andre representant osv. til alle
representantplasser er fordelt. Er to eller flere kvotienter like, skjer det
loddtrekning. Er en liste tildelt så mange representantplasser som den inneholder
navn, går den ut av den videre mandatfordeling.

3. Innen hver liste fordeles representantplassene etter personstemmetallene. Har to
kandidater samme personstemmetall, går den først som står øverst på den
godkjente valglisten.

4. Hver liste tildeles like mange nummererte vararepresentanter som den har fått
representanter. Har listen fått én representant, skal den ha to vararepresentanter.
Rekkefølgen mellom vararepresentantene avgjøres av personstemmetallene

5. Forslag til valglister og enkeltkandidater må fremsettes senest under valgmøtet.

6. En valgliste skal ha en overskrift. Overskriften må ikke være villedende, og må
ikke være egnet til å forveksles med overskriften på andre valglister.

7. En valgliste kan inneholde så mange navn (innbefattet kumuleringer) som det
dobbelte av det antall representanter som skal velges.

8. Ingen kandidat kan være oppført på mer enn én valgliste. Kandidaten avgjør i
tilfelle selv hvilken liste han skal stå oppført på.

9. Valgstyret kan bestemme at det skal lages offisielle stemmesedler, og eventuelt
at det ikke kan brukes andre stemmesedler enn de offisielle.

10. Ved listevalg kan hver enkelt kandidat oppføres inntil to ganger på
stemmeseddelen. Velgeren kan kumulere kandidater som ikke er kumulert på
valglisten, og han kan oppføre kandidater fra flere lister på sin stemmeseddel. På
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en stemmeseddel kan det ikke medregnes flere navn (innbefattet kumuleringer)
enn det antall representanter som skal velges.

11. Er det på en stemmeseddel oppført navn på kandidater som ikke er lovlig
foreslått, jf. § 9.4, 1. ledd, anses disse som uskrevne.

12. Stemmesedler skal være uten underskrift eller særmerke som viser hvem som
har avlevert stemmeseddelen, og uten merke av slik art at det fremgår at
velgeren bevisst har merket stemmeseddelen.
 

Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter

I. Valg av faste representanter

1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den
frist som er fastsatt for de enkelte valg.

2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks
underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for
å sette frem forslag er ute.

3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av
forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette
til de kandidatene som var foreslått i dette forslaget.

4. Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater oppført i
alfabetisk rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til
alle stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret
påse at godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene.
Ved valg i valgmøte eller i valgforsamling for studenter deler valgstyret
stemmesedlene ut til de stemmeberettigede medlemmene ved møtets
begynnelse.

5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre,
som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør
selv hvor mange kandidater som skal prioriteres.

6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente
stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke
er i samsvar med dette, skal vrakes. En tellende stemmeseddel er en godkjent
stemmeseddel som ikke er blank.

7. De videre detaljer i oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter
fremgår av vedlegg 1.
 

Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant
1. Dette reglementets § 11 nr. 1 - 7 gjelder tilsvarende.

2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidaten valgt som har fått
flere førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler.

3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat
som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto
først, skal det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette
regnes som førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første
opptelling. Dette pågår til en kandidat er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere
kandidater samme antall førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som
skal strykes.

4. Vararepresentanter utpekes enten etter reglene i Vedlegg 1 (til § 11), nr. 21 og
24, eller ved at hver kandidat før avstemningen angir hvem som i tilfelle skal
være hans vararepresentant.

Vedlegg 2

Vedlegg til § 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere
representanter

I. Valg av faste representanter (forts.)

8. Valgoppgjøret er inndelt i runder, som beskrevet i pkt. 16-17 nedenfor.
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9. I løpet av rundene vil noen kandidater bli ekskludert, mens andre blir erklært
valgt. En "gjenstående" kandidat er en kandidat som verken er ekskludert eller
erklært valgt.

10. I første runde er en stemmeseddel knyttet til den kandidat som er prioritert som
nr. 1 på stemmeseddelen.

11.  Hver av de senere runder består enten i å;

A. ekskludere en eller flere kandidater og å overføre deres stemmesedler til de
gjenstående kandidater, eller

B. overføre overskudd (se pkt. 19) fra en kandidat som er erklært valgt til de
gjenstående kandidater.

12. En stemmeseddel har en vekt som i begynnelsen er 1,00, men som kan
reduseres hvis seddelen overføres til en annen kandidat etter pkt. 11 b).

13. En kandidats stemmetall etter en runde er summen av vektene til de
stemmesedler som er knyttet til kandidaten i denne runden. Når en kandidat er
erklært valgt, kan dette stemmetallet bli redusert i senere runder ved at noen av
stemmesedlene overføres til andre kandidater med samme eller redusert vekt (jf.
pkt. 19). Alle valgte kandidater regnes likevel å ha stemmetall minst lik valgtallet
(jf. punkt 14).

14. Før første runde beregnes et valgtall slik: Antall stemmesedler telles. Summen
divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges
0,01 og summen kalles valgtallet.

15. Dersom en kandidat har et stemmetall som er større enn valgtallet, kalles
differansen for kandidatens overskudd.

16. Første runde:

1. Valgtallet beregnes (se pkt. 14).

2. Hver stemmeseddel gis vekt 1,00. Sedlene sorteres etter den kandidat som er
prioritert først på hver seddel, slik at det dannes en bunke sedler for hver
kandidat. Kandidatenes stemmetall beregnes ved at sedlene i hver bunke
telles.

3. Kandidater som ikke er prioritert øverst på noen stemmeseddel, er fremdeles
med i valget, med stemmetall lik null etter første runde. Dersom ingen
kandidat blir erklært valgt i første runde, kan alle med stemmetall null
ekskluderes.

4. Alle kandidater med stemmetall større eller lik valgtallet erklæres valgt.

17. Senere runder:

1. Det undersøkes om valget kan avsluttes i henhold til pkt. 20, eller om det skal
startes en ny runde i samsvar med punktene 17.2 - 17.4.

2. I hver runde skal en i samsvar med regelene i punktene 17.3 - 17.4 nedenfor,
enten eksludere kandidater og overføre de tilknyttede stemmesedler etter
punkt 17.3, eller overføre en kandidats overskudd etter punkt 17.4.

3. Det skal først undersøkes om én eller flere kandidater kan ekskluderes ved at
de to følgende betingelser er oppfylt:

A. Stemmetallene til de kandidater som har de laveste stemmetallene
summeres. Dersom denne summen pluss summen av alt overskudd som
ikke er overført i tidligere runder, er mindre enn stemmetallet til hver av de
øvrige gjenstående kandidatene, så kan alle kandidatene i gruppen med
lavest stemmetall ekskluderes.

B. Ingen av de ekskluderte kandidatene kunne etter denne regelen ha passert
noen av de øvrige gjenstående i stemmetall, siden antallet av andre
stemmer, pluss overskuddet som de maksimalt kunne fått overført, likevel
gir dem mindre stemmetall enn hver av de øvrige gjenstående kandidatene.

C. Det må likevel ikke ekskluderes så mange kandidater at antallet av de
øvrige gjenstående kandidatene blir mindre enn det antallet det gjenstår å
velge.

D. Etter betingelsen i pkt. b) bør det derfor først undersøkes hvor mange som
høyst kan ekskluderes. Det undersøkes deretter etter pkt. a) hvor mange av
disse som kan ekskluderes i den aktuelle runden.

E. Stemmesedlene som er knyttet til de kandidatene som ekskluderes,
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overføres til de gjenstående kandidatene etter reglene i punkt 18.

4. Dersom ingen kandidat kan ekskluderes etter reglene i punkt 17.3, skal ett av
følgende gjøres:

A. Dersom en eller flere kandidater som er valgt i tidligere runder har
overskudd som ikke er overført tidligere, overføres det største av disse
overskuddene til de gjenstående kandidatene etter reglene i punkt 19.
Dersom flere kandidater har like stort overskudd, avgjøres det ved
loddtrekning hvilket som skal overføres.

B. Dersom det ikke finnes overskudd som nevnt i punkt a), ekskluderes etter
loddtrekning en av de gjenstående kandidater som har lavest stemmetall.
De sedlene som er knyttet til denne kandidaten, overføres etter reglene i
punkt 18.

C. Når punkt b) kommer til anvendelse, vil det være minst to gjenstående
kandidater med lavest stemmetall, ellers måtte kandidaten med lavest
stemmetall kunne ekskludere etter pkt. 17.3.

18. Overføring av stemmesedler fra ekskluderte kandidater

1. Hvis én eller flere kandidater er ekskludert i henhold til punkt 17.3 eller 17.4,
b), overføres deres stemmesedler til de gjenstående kandidatene etter reglene
i pkt. 18.2 - 18.5 nedenfor.

2. 2 Samtlige stemmesedler som er knyttet til de ekskluderte kandidatene,
sorteres i bunker etter stemmesedlenes vekt. Bunkene behandles én etter én i
henhold til punktene 18.3 -18.4. Den bunken som inneholder sedler med størst
vekt, tas først, osv.
Ved sortering i bunker etter vekt tas det ikke hensyn til hvilken av de
ekskluderte kandidatene en seddel kommer fra. Hvis det ikke har vært overført
overskudd etter punkt 19, vil alle sedler ha samme vekt, nemlig 1,00.
Punktene 18.3 - 18.4 skal utføres fullt ut for en bunke før en starter med den
neste. Siden én eller flere kandidater kan erklæres valgt i punkt 18.4, betyr
dette at antall gjenstående kandidater kan bli redusert fra behandlingen av en
bunke til den neste.

3. Stemmesedlene i samme bunke overføres samtidig. Hver seddel overføres til
den gjenstående kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel.
Er ingen av de gjenstående kandidatene prioritert, legges seddelen til side.
Overføringen fører ikke til noen endring i stemmesedlenes vekt.

4. Overføringen i pkt. 18.3 fører til at stemmetallene til kandidatene øker med
summen av vektene til de stemmesedler de får overført. Kandidater som
dermed oppnår et stemmetall større enn eller lik valgtallet, erklæres valgt.

5. Etter at alle bunkene er behandlet, starter en ny runde som beskrevet i punkt
17.

19. Overføring av overskudd

1. Etter reglene i punkt 17.4, a) skal det overføres overskudd fra en kandidat
som er valgt i en tidligere runde. Overskudd fra en kandidat kan bare
overføres en gang.

2. En tar for seg de stemmesedlene som ble overført til vedkommende kandidat i
den runden da kandidaten ble erklært valgt. (Dersom kandidaten ble erklært
valgt i første runde, vil dette være samtlige sedler som er knyttet til
kandidaten.) Blant disse skal sedler der ingen gjenstående kandidat er oppført,
legges til side. De øvrige sedlene deltar i overføringen.

3. Dersom summen av vektene til de sedlene som deltar i overføringen overstiger
kandidatens overskudd, divideres overskuddet med antall sedler som deltar i
overføringen. Kvotienten beregnes med to desimaler uten forhøyning og er
hver overført seddels vekt etter overføringen. Dersom summen av sedlenes
vekter ikke overstiger overskuddet, overføres hver seddel med uendret vekt.
Alle sedlene som overføres i en runde vil etter dette få samme vekt. Vekten vil
alltid reduseres når en ny divisjon blir nødvendig.

4. Stemmesedlene overføres samtidig. Hver seddel overføres til den gjenstående
kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel. Kandidatenes
stemmetall øker dermed med stemmeseddelens vekt.
De sedlene som overføres til samme kandidat, bør samles i en egen bunke og
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holdes atskilt fra øvrige sedler som er knyttet til vedkommende kandidat, av
hensyn til eventuell senere anvendelse av punkt 19.

5. Kandidater som etter overføringene i punkt 19.4 oppnår et stemmetall større
enn eller lik valgtallet, erklæres valgt.

6. Etter overføringen starter en ny runde som beskrevet i punkt 17.

20. Avslutning av valgoppgjøret

1. Dersom på noe tidspunkt i valgoppgjøret antall gjenstående kandidater er
mindre eller lik antall ledige plasser, erklæres alle gjenstående kandidater valgt
og valgoppgjøret avsluttes.

2. I det øyeblikk antall kandidater som er erklært valgt blir lik antall
representanter som skal velges, avsluttes valgoppgjøret.

II. Valg av vararepresentanter

21. Vararepresentanter velges én etter én. For hver vararepresentant som skal
velges, gjennomføres et fullstendig valgoppgjør som beskrevet under pkt. 16 - 19,
med de endringer som er nevnt nedenfor.
Ved valg av første vararepresentant beregnes valgtallet (se pkt. 14) som om det
skulle velges en representant mer enn ved valg av de faste representantene. Ved
valg av annen vararepresentant beregnes det som om det skulle velges to
representanter mer osv. opp til det antall vararepresentanter som skal velges.

22. Ved beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til pkt. 17.3
eller pkt. 17.4, b skal en se bort fra alle kandidater som er valgt til ordinære
representanter eller vararepresentanter i de foregående valgoppgjørene (jf. pkt.
21). Overskudd fra slike kandidater må likevel tas med i beregningene (jf. pkt.
17.3, a).
Kandidater som er valgt i et tidligere valgoppgjør, behøver ikke nødvendigvis bli
erklært valgt i samme rekkefølge siden valgtallet er endret. Disse må likevel ikke
ekskluderes, siden de stemmesedlene som er knyttet til disse kandidatene da
ville bli overført til andre kandidater med samme vekt og derved påvirke valget i
to omganger.
Overskudd fra tidligere valgte kandidater skal imidlertid overføres på vanlig måte
som angitt pkt. 19.

23. Valgoppgjørene for vararepresentantene gjennomføres for øvrig som angitt i pkt.
16 - 19 foran. Disse valgoppgjørene avsluttes i henhold til pkt. 21.

24. Avslutning av valgoppgjøret ved valg av vararepresentanter

1. Dersom det på noe tidspunkt i valgoppgjøret bare finnes én gjenstående
kandidat, som ikke er valgt til ordinær representant eller vararepresentant i et
tidligere valgoppgjør, erklæres denne kandidaten valgt til den aktuelle vara-
representantplassen, og valgoppgjøret avsluttes.

2. Straks en kandidat er erklært valgt, som ikke er valgt til ordinær representant
eller vararepresentant i et tidligere valgoppgjør, avbrytes valgoppgjøret. Hvis
mer enn én kandidat blir erklært valgt samtidig, utpekes den kandidaten som
har finest stemmetall til den aktuelle vararepresentantplassen. Ved likhet i
stemmetall foretas avgjørelsen ved loddtrekning.

III. Kvotering

25. Dersom kandidatene er delt inn i to klasser og det er fastsatt minstekvoter for
representasjon fra hver av klassene, foregår valgoppgjøret for de ordinære
representantene som beskrevet i pkt. 16 - 20, med de endringer som er nevnt
nedenfor.
Det forutsettes at det hele tiden er mulig å oppfylle de fastsatte kvotene. Dette
innebærer krav både til kvotene og til de oppstilte kandidatenes klassetilhørighet.

26. Minimumskvoter for representasjonen fra klasser innebærer automatisk at det
også er maksimumskvoter for representasjonen. En klasse kan nemlig ikke få
valgt så mange representanter at minimumskvoten for den andre klassen ikke
kan oppfylles.

27. Dersom én av klassene har fått erklært valgt så mange representanter at
klassens maksimumskvote er fylt, ekskluderes alle gjenstående kandidater i
denne klassen. Stemmesedler knyttet til disse kandidatene overføres til de
gjenstående kandidatene etter reglene i pkt. 18. Valgoppgjøret fortsetter deretter
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som angitt i pkt. 17.1 og 17.2.

28. Dersom alle gjenstående kandidater fra en av klassene må velges for at klassen
skal nå sin minimumskvote, skal kandidatene fra denne klassen sees bort fra ved
beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til punkt 17.3 og
17.4, b).
Disse kandidatene kan likevel ikke erklæres valgt umiddelbart (hvis det fremdeles
gjenstår å utpeke kandidater fra den andre klassen), fordi de da ikke ville få
overført stemmesedler i senere runder. Disse sedlene ville i så fall kunne påvirke
utfallet for de øvrige kandidatene.

29. Ved ekskludering av kandidater under pkt. 17.3 må dessuten følgende betingelse
oppfylles i tillegg til betingelsene 17.3 a) og b): Det må ikke ekskluderes så
mange kandidater at det blir umulig å oppfylle minstekvoten for noen av klassene.

30. Dersom de kandidatene som erklæres valgt i en runde i henhold til pkt. 16.4, 18.4
eller 19.5 fører til at antall kandidater som er erklært valgt fra en klasse overstiger
klassens maksimumskvote, skal det likevel bare erklæres valgt så mange
kandidater fra klassen at maksimumskvoten akkurat oppnås. I tilfelle skal de
kandidatene fra klassen som har de høyeste stemmetallene erklæres valgt. Om
nødvendig holdes loddtrekning.
Dersom dette tillegget kommer til anvendelse, vil alle gjenstående kandidater fra
den aktuelle klassen bli ekskludert i neste runde pga. pkt. 27.

31. Dersom kvoteordningen også gjelder vararepresentantplassene, må det ved hvert
gjentatt valgoppgjør (jf. pkt. 21) fastsettes minimumskvoter for hver klasse. Disse
kvotene fastsettes på grunnlag av resultatet fra de tidligere valgoppgjørene og
antall vararepresentantplasser som gjenstår å velge, og slik at begge klasser
fortsatt har mulighet for å få oppfylt sin kvote dersom de får besette alle de
plassene som vil gjenstå etter det aktuelle valgoppgjøret. For øvrig gjennomføres
hvert valgoppgjør etter de reglene som ellers gjelder for valg av
vararepresentanter (jf. pkt. 21 - 24) og for valg med kvoteordning (jf. pkt. 25 - 31).

IV. Vektede valg

32. Dersom velgerne er delt inn i grupperinger som skal utgjøre forskjellig vekt under
valget, gjelder disse bestemmelsene i stedet for og i tillegg til de øvrige
bestemmelsene for opptelling av preferansevalg.

33. Stemmesedlene vektes slik at ingen har vekt mindre enn 1.00, samtidig som at
summen av vekt per gruppering ivaretar den fordeling som er gitt mellom
grupperingene.
Dette betyr at ved starten av valget har ingen stemmeseddel vekt mindre enn
1.00, og enkelte grupper av stemmesedler kan ha større vekt.

34. Valgtallet finner enn ved å ta summen vekt i ved starten av valget dividert på
antall representanter som skal velges pluss 1. Kvotienten beregnes med to
desimaler, uten forhøyning. Til svaret legges 0,01.
Beregning av en stemmeseddels vekt ved overføring av overskudd gjøres ved å
dividere overskuddet på summen av initiell vekt for stemmesedlene som deltar i
overføringen multiplisert med stemmeseddelens initielle vekt.

Vedlegg 3

Valggjennomføring i valgmøte
1. Valgstyret treffer avgjørelse om godkjennelse av forslag til kandidater og

valglister, lager eventuelle offisielle stemmesedler, overvåker stemmegivning og
valgoppgjør, fører protokoll for møtet og sender melding om valget til det organ
hvor representantene skal ta sete.

2. Ved valg av studentenes representanter i valgmøte innkaller valgstyret velgerne til
valgmøte. Innkallingen skjer med minst 14 dagers varsel.

3. Valgmøtet kan enstemmig beslutte at valget skal avsluttes i møtet. Valgmøtet kan
i så fall enstemmig bestemme at valget skal gjennomføres som flertallsvalg, jf. §
13.

4. Dersom det ikke foreligger enstemmighet om valg i valgmøte, skal valget
gjennomføres som elektronisk valg.

5. Valg i henhold til pkt nr. 2 skal være avviklet innen tre timer etter det tidspunkt
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Foreløpig årshjul 2015 – fakultetsstyret 

Møte Vedtakssaker Diskusjonssaker Orienteringssaker 
1/2014 
 

- Protokoll fra møtet 15. desember 
- Årsregnskap 2014 
 

 - Tilsettingssaker 
- Fullmaktssaker 

2/2014 
 

- Protokoll fra møtet i februar 
 

 - Tilsettingssaker 
- Fullmaktssaker 

3/2014 
 

- Protokoll fra møtet i april 
- Hovedprioriteringer årsplan 2016-2018 
- Regnskap 1. tertial med 
ledelseskommentar 

 - Tilsettingssaker 
- Fullmaktssaker 

4/2014 
 

- Protokoll fra møtet i juni 
- Hovedprioriteringer budsjett 2016 og 
langtidsbudsjett 2016-2020 
- Årsplan 2016-2018 
- Regnskap 2. tertial med 
ledelseskommentar 

 - Tilsettingssaker 
- Fullmaktssaker 

5/2014 
 

- Halv- eller heldagsseminar med avslutning 
for sittende fakultetsstyre? 
- Protokoll fra møtet i oktober 
- Budsjett 2016 med langtidsbudsjett 
 

 - Resultat av valget til dekanat og 
fakultetsstyre 2016-2020 
- Årsplan 2016-2018 med tiltaksplan  
- Tilsettingssaker 
- Fullmaktssaker 

 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

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

 

Til: Fakultetsstyret  
 
Møtedato: 15.12.2014 
Møtenr: 5/2014  
Sak i møtet: 7 – skriftlig orientering  

Dato: 04.12.2014 
 J.nr.: 2014/4508 

 
 
ORIENTERINGSSAK – STATISTIKK FOR STUDENTER OG TILSATTE  
 
Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets undervisningsvirksomhet og personale. Først vises 
utviklingen i resultatvariabler som studiepoeng og fullførte studieprogrammer. Deretter kommer 
eksamensrelatert statistikk innen karakterer, stryk, gjentak og klager. Videre vises studenttall, opptak og 
privatister.  Personalstatistikkene viser utvikling i antall, kjønnsfordeling og aldersfordeling. 
 
Statistikkene er hentet fra Databasen for høyere utdanning, (http://dbh.nsd.uib.no/) fra Universitetets egne 
statistikker og fra FS (felles studentsystem). Siden vi for mange variabler kun har 2014-tall for 
vårsemesteret har vi måttet gjøre en del tilpasninger i tabellene. 
 
Følgende statistikker er vedlagt:  

1. Produksjon av studiepoeng ved UiO og ved rettsvitenskap i Bergen og Tromsø. (kun vårsemesteret)  
2. Fullførte studieprogrammer (=ferdige kandidater)  
3. Karakterfordeling 
4. Strykprosent 
5. Gjentak 
6. Klager på sensur 
7. Søknads- og opptakstall 
8. Privatister 
9. Antall registrerte studenter 
10. Studenter per faglige årsverk 
11. tilsatte 
12. kjønnsfordeling for tilsatte 
13. aldersfordeling for tilsatte  

 
Det er lagt til noen forklaringer og kommentarer under hver vedlagte tabell. Nedenfor vises grafer basert 
på tabellene 1, 3, 5 10, 11, 12 og 13.  
 
Det vises også til orienteringssak 6a i fakultetsstyret 8. april, jf 
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/140408/sak-6a.pdf 
Følgende statistikker var med der og er ikke tatt med nå:  

• Studiepoeng per student     
• Utvekslingsstudenter  

 
 

http://dbh.nsd.uib.no/
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/140408/sak-6a.pdf
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Studiepoeng –antall 60-poengsenheter ved de tre Juridiske fakulteter, alle studieprogrammer, kun 
vårsemestre, tall uten privatister jf vedlegg 1: 
 

 
 
 
Karakterfordeling 2010 – 14, basert på tallene i vedlegg 3:  
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Gjentak 2008 – 2014, målt i helårsenheter (60-studiepoeng), basert på tallene i vedlegg 5 

 
 
 
 
Studenter per årsverk i faste vitenskapelige stillinger ved det tre juridiske fakulteter, jf vedlegg 10 
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Tilsatte, jf vedlegg 11 
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Kjønnsfordeling, jf vedlegg 12 

 
 

 
 

65,1 61,8 62,1 62,4 60,3 58,7 59,1 57,5 58,9 57,2 58,2 

34,9 38,2 37,9 37,6 39,7 41,3 40,9 42,5 41,1 42,8 41,8 

0

20

40

60

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prosentfordeling menn-kvinner - alle vitenskapelige 

Menn Kvinner

74,2 75,2 79,2 77,2 74,8 77,9 75,7 72,9 71,3 69,4 68,3 

25,8 24,8 20,8 22,8 25,2 22,1 24,3 27,1 28,7 30,6 31,7 

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prosentfordeling menn-kvinner - faste vitenskapelige 

Menn Kvinner



 6 

 

 
 
 
Aldersfordeling for vitenskapelig tilsatte, jf vedlegg 13 
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13 vedlegg, jf liste på første side  
 
 
 
 
Saksbehandlere:  
Kristin Steen Slåttå (22859861, k.s.slatta@jus.uio.no), Eivind Roll (22859832 eivind.roll@jus.uio.no), 
Christine Skogrand Havgar (22 85 98 55, c.s.havgar@jus.uio.no), Eirik Haakstad (22859331, 
eirik.haakstad@jus.uio.no) 

mailto:k.s.slatta@jus.uio.no
mailto:eivind.roll@jus.uio.no
mailto:c.s.havgar@jus.uio.no


Studiepoengsproduksjon (DBH 22) - kun vårsemesteret Vedlegg 1 
Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører 28.11.2014

Studieprogram Juridiske fag UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vår Vår Vår Vår Vår Vår

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 4,3 1 4,3 4,3 3,3 3

Forvaltningsinformatikk 6,5 7,8 6,3 7 11 4

Information and Communication Technology Law 7,8 10,3 7,5 - 3,5 5

Juridiske emner lavere grad 64,3 76,7 71 101,8 122,9 132,7

Juridiske valgemner masternivå 156,3 171,5 214 202,7 200,8 221,2

Kriminologi 14,8 14,8 17,8 19,7 19,3 22,5

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 73,7 65,5 78,3 64,7 66,8 60,7

Maritime Law 4,8 0,8 1 4,7 4,7 5,3

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 18,7 0,3 4 5 7 4,8

Public International Law 0,5 1 3,5 3,5 1,5 6,5

Rettssosiologi 11,8 5,3 6,5 7 11,5 6,3

Rettsvitenskap (jus) 1102,7 1144,8 1098,4 1047 1011,4 889,2

Språkkurs for juridiske studenter 3 3 1,3 2 4 3,8

The Theory and Practice of Human Rights 0,5 14,3 3,5 8,7 10,7 11

Sum 1469,6 1517 1517,5 1478,1 1478,5 1376

Juridiske fag UiB 1080,8 1073,5 1093 1086,7 1054,5 948,2

Juridiske fag UiTø 312,3 317,7 326,6 330,7 383,2 418,1

Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet 1997,5 1989 1981 1951 1905,4 1855,3

Det juridiske fakultet 1469,6 1517 1517,5 1478,1 1478,5 1376

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1112,6 1163,8 1227 1279,3 1364,3 1476,5

Det medisinske fakultet 844,2 800,8 791 823,3 812,8 838,4

Det odontologiske fakultet 191,3 180,8 182,6 159,8 155,1 143,7

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1667,9 1630,1 1605,3 1608,2 1552 1528,2

Det teologiske fakultet 97,3 84,8 74,3 90,2 80,1 90,3

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 812,5 943,7 998,2 963,7 1020 1062,4

Examen philosophicum 188,7 166,2 209,2 227,8 212,2 209,7

Universitetsstyret 21 28,2 23,2 22,8 26,8 31,3

Sum UiO 8402,7 8504,5 8609,3 8604,3 8607,2 8611,8



FULLFØRTE STUDIEPROGRAMMER/FERDIGE KANDIDATER VEDLEGG 2
JURIDISK FAKULTET I OSLO 28.11.2014

2010 vår 

og høst

2011 vår 

og høst

2012 vår og 

høst

2013 vår 

og høst
vår 2013 vår 2014

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 4 11 6 1 0 9

Forvaltningsinformatikk 6 3 2 8 6 1

Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1 8 17 13 11 10

Kriminologi BA 25 17 27 32 28 28

Kriminologi MA 13 20 18 18 12 15

Rettssosiologi 3 7 4 6 6 5

Information and Communication Technology Law 16 22 18 18 7 21

The Theory and Practice of Human Rights 29 4 13 15 14 18

Public International Law 14 23 19 5 4 24

Maritime Law 17 18 16 9 4 11

Rettsvitenskap (jus) 394 401 325 391 243 250

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 6 3

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23 89 96 120 62 94

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 403 489

JURIDISK FAKULTET I OSLO - KANDIDATENES KJØNNSFORDELING
2010 2011 2012 2013 vår 2013 vår 2014

kvinner 382 406 370 451 294 333

kvinner i prosent 62 % 63 % 65 % 70 % 73 % 68 %

menn 230 242 200 194 109 156

menn i prosent 38 % 37 % 35 % 30 % 27 % 32 %

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 403 489

MASTER I RETTSVITENSKAP I BERGEN, TROMSØ OG OSLO
2010 2011 2012 2013 vår 2013 vår 2014

Rettsvitenskap - Bergen 268 270 325 345 215 187

Rettsvitenskap - Tromsø 59 70 75 66 64 61

Rettsvitenskap - Oslo 484 515 430 520 311 347
Tallet for Oslo er summen av : 

Rettsvitenskap - Oslo 394 401 325 391 243 250

Rettsvitenskap - Oslo, 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 6 3

Rettsvitenskap - Oslo kun masteroppgave 23 89 96 120 62 94

TOTALSUM 811 855 830 931 590 595
Link: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/fullforte_programmer_rapport.cfm

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)



Karakterer fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet (DBH 11) Vedlegg 3

Utvalg 2010-2014 28.11.2014

Studieprogram Karakter A Karakter B Karakter C Karakter D Karakter E Karakter F Total

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall totalt Prosent totalt

Juridiske fag UiO

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 72 7 % 209 20 % 359 34 % 236 22 % 128 12 % 63 6 % 1067 100 %

Forvaltningsinformatikk 13 13 % 22 22 % 36 36 % 26 26 % 2 2 % 1 1 % 100 100 %

Information and Communication Technology Law 98 17 % 171 29 % 215 36 % 82 14 % 21 4 % 6 1 % 593 100 %

Juridiske emner lavere grad 122 8 % 262 18 % 412 28 % 324 22 % 180 12 % 166 11 % 1466 100 %

Juridiske valgemner masternivå 182 8 % 536 24 % 804 36 % 475 21 % 172 8 % 85 4 % 2254 100 %

Kriminologi 206 10 % 567 27 % 767 37 % 348 17 % 116 6 % 65 3 % 2069 100 %

Kriminologi 27 17 % 54 33 % 59 36 % 16 10 % 3 2 % 5 3 % 164 100 %

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 61 9 % 142 20 % 228 32 % 136 19 % 58 8 % 92 13 % 717 100 %

Maritime Law 95 21 % 150 33 % 131 29 % 55 12 % 16 4 % 10 2 % 457 100 %

Public International Law 128 21 % 194 32 % 168 28 % 74 12 % 28 5 % 14 2 % 606 100 %

Rettssosiologi 19 25 % 28 37 % 19 25 % 4 5 % - 5 7 % 75 100 %

Rettsvitenskap (jus) 2913 14 % 5701 28 % 6705 33 % 3434 17 % 1176 6 % 678 3 % 20607 100 %

Språkkurs for juridiske studenter 1 13 % 5 63 % 1 13 % 1 13 % - - 8 100 %

The Theory and Practice of Human Rights 119 22 % 185 35 % 156 29 % 60 11 % 10 2 % 5 1 % 535 100 %

Utvekslingsstudenter Jur.fak. 10 26 % 9 24 % 13 34 % 4 11 % 1 3 % 1 3 % 38 100 %

Utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 183 17 % 337 32 % 318 30 % 141 13 % 43 4 % 35 3 % 1057 100 %

Sum 4578 14 % 9170 27 % 10976 33 % 5686 17 % 2068 6 % 1284 4 % 33762 100 %

Juridiske fag UiB 

Integrert masterprogram i rettsvitenskap 3800 12 % 8754 26 % 11644 35 % 6186 19 % 1979 6 % 823 3 % 33186 100 %

Juridiske fag UiTø 

Rettsvitenskap (jus) - master (5-årig) 741 11 % 1606 23 % 2115 30 % 1481 21 % 627 9 % 402 6 % 6972 100 %

Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet 12203 15 % 23416,5 28 % 26281,8 32 % 12532,5 15 % 4262,8 5 % 3690,8 5 % 82387,3 100 %

Det juridiske fakultet 4402 14 % 8790 27 % 10496 32 % 5492 17 % 2012 6 % 1261 4 % 32453 100 %

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 8609 13 % 16020 23 % 19517 29 % 10388 15 % 5768 8 % 8119 12 % 68421 100 %

Det medisinske fakultet 878 14 % 1844 30 % 1870 30 % 822 13 % 401 7 % 340 6 % 6155 100 %

Det odontologiske fakultet 14 3 % 79 19 % 131 31 % 93 22 % 44 10 % 65 15 % 426 100 %

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 7782 12 % 18442 28 % 21431 33 % 10418 16 % 3911 6 % 3017 5 % 65001 100 %

Det teologiske fakultet 429 16 % 798 29 % 813 30 % 407 15 % 156 6 % 148 5 % 2751 100 %

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2500 12 % 6676 32 % 7609 36 % 3025 14 % 825 4 % 540 3 % 21175 100 %

Examen philosophicum 1178 8 % 3405 24 % 4368 31 % 2481 17 % 963 7 % 1942 14 % 14337 100 %

Sum 38128 13 % 79724,5 27 % 92791,8 32 % 45743,5 16 % 18367,8 6 % 19137,8 7 % 293893,3 100 %

Kommentar: 

Fakultetet har noe høyere andel karakterer A og B på rettsstudiet enn det vi ser ved UiB og UiTø. 

Fordelingen på rettsstudiet ligger omtrent likt som fordelingen for hele UiO. 



Strykprosent (DBH 17) Vedlegg 4
28.11.2014

Studieprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vår Vår Vår Vår Vår Vår 

Juridiske fag UiO

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 9,6 12 5,5 9 2,7 6,4

Forvaltningsinformatikk 0 0 0 0 4 18,8

Information and Communication Technology Law 2 0 0 0 1,1 1,1

Juridiske emner lavere grad 18,3 18,7 19,1 12,6 10,9 12,3

Juridiske valgemner masternivå 1,1 3,5 3,7 3,7 3,6 3,7

Kriminologi 2 5,7 1,5 5 1,3 2,2

Kriminologi 0 0 3,7 3,6 1,7 1,7

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 7 22,8 14,1 13,5 19,4 29,7

Maritime Law 1,7 4,9 1,7 4 1,6 2,5

Public International Law 3,8 3,8 1,5 2,9 0 1,1

Rettssosiologi 0 5,9 9,5 0 0 4,8

Rettsvitenskap (jus) 5,8 8,8 8,2 6,1 6,6 5,7

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 3,4 7,3 8,9 11,1 5,6 30

The Theory and Practice of Human Rights 2,1 2,9 0 1,4 8,5 0

Utvekslingsstudenter Jur.fak. 25 0 0 0 - -

Utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 5,6 6,6 2,9 1,7 - -

Gjennomsnitt Jur.fak. i Oslo 5,6 8,6 7,3 5,9 6 5,5

Juridiske fag UiB

Integrert masterprogram i rettsvitenskap 3,2 2,6 2,2 2,8 2,7 2,7

Juridiske fag UiTø

Rettsvitenskap (jus) - master (5-årig) 9,7 6,9 6,4 5,8 4,5 4

Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet 4,7 4,5 4 4,2 4,1 4,2

Det juridiske fakultet 5,7 8,4 7,7 6 6,1 5,7

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 11,6 11,8 10,2 9,7 9,8 10,6

Det medisinske fakultet 6,4 5,4 5 5,7 5,2 5

Det odontologiske fakultet 11,8 12,3 11,3 13 13,6 13,1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4,1 4,3 3,7 3,6 3,8 3,2

Det teologiske fakultet 4,8 8,3 3,1 2,5 3,7 6,7

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2,1 3,2 2,8 1,9 2,5 3

Examen philosophicum 11,1 18 17,2 15,3 9,7 9,5

Gjennomsnitt UiO 6,2 6,7 6,1 5,9 5,8 5,9

Kommentar: 

Fakultetet har en høyere strykprosent enn UiB og UiTø, dette kan ha sammenheng med privatistene på rettsstudiet. 



Vedlegg 5

Gjentak målt i studiepoeng (60-poengsenheter) (DBH 22) 28.11.2014

Studieprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vår Vår Vår Vår Vår Vår Vår

Information and Communication Technology Law - - - 1 - - -

Juridiske emner lavere grad 2,3 1,2 1,5 2,8 2 2,7 3,8

Juridiske valgemner masternivå 7 5,3 5,8 32,8 3,2 9,7 12,3

Kriminologi 0,3 - - - - - -

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi - 0,2 0,7 0,7 1 1,8 0,7

Litteraturstudier - 0,1 - - - - -

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter - - - 0,3 - - 0,2

Rettsvitenskap (jus) 305,7 234,8 181,8 182,6 177,7 79,2 83,7

Sum 315,3 241,5 189,7 220,1 183,8 93,3 100,7

Juridiske fag UiB 173,3 187,7 255,8 253 257,4 212,4 113,6

Juridiske fag UiTø 47,6 50,9 58,8 71,9 66,9 60,6 70,3

Alle fakulteteter ved UiO

Det humanistiske fakultet 35,3 30,2 37,7 40 31,1 26,6 19,2

Det juridiske fakultet 315,3 241,5 189,7 220,1 183,8 93,3 100,7

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 28,5 26,8 29 35,5 40,3 33,8 43

Det medisinske fakultet 1,8 3,2 6,2 5 9,6 8,7 4,5

Det odontologiske fakultet - - 2,4 0,5 1,2 2,1 1,8

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 69,7 76,6 73,6 57,4 40 52,4 56,8

Det teologiske fakultet 0,5 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 11,4 13,7 13 6,2 11,4 14,5 17

Examen philosophicum 1,5 1 1,7 2 2,2 2,2 2,2

Universitetsstyret 0,2 0,3 - - 0,2 0,7 0,3

Sum UiO 464,2 394,3 353,6 367 319,9 234,4 246,1

Kommentar:

Omfanget av gjentak på rettsstudiet er halvert fra 2009 til 2013, og det ser ut til at tiltakene for å begrense gjentak har virket

UiB har også en reduksjon i antall gjentak, mens UiTø har stabile tall. Ved sammenligning mot de andre fakultetene ved UiO,

skiller Jurfak seg fortsatt ut med desidert flest gjentak. 
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Institusjon Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

UiO 11317 1346 12 %

UiB 8188 825 10 %

UiTø 1785 118 7 %

Emne Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

Høst 2013 

Privatistemner 

JUR3000P 154 48 31 %

JUR4000P 87 14 16 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 317 20 6 %

JUS1211 262 25 10 %

JUS2111 213 25 12 %

JUS2211 191 28 15 %

JUS3111 235 36 15 %

JUS3211 165 30 18 %

JUS4111 219 36 16 %

JUS4211 278 50 18 %

Masteroppgaver 241 31 13 %

Vår 2014 

Privatistemner 

JUR3000P 250 67 27 %

JUR4000P 185 26 14 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 293 22 8 %

JUS1211 281 33 12 %

JUS2111 220 22 10 %

JUS2211 224 21 9 %

JUS3111 226 28 12 %

JUS3211 201 30 15 %

JUS4111 198 23 12 %

JUS4211 248 49 20 %

Masteroppgaver 306 44 14 %

Kommentar: 

JUR3000P skiller seg klart ut med høyest klageprosent. JUS1111 skiller seg ut med lavest klageprosent. 

I forhold til UiB og UiTø har vi noe høyere klageprosent for hele fakultetet. 
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Fakultet    Kode   Søknadsalternativ                                                                                   Ramme      Søknader      1. pri      Tilbud       Jasvar         Møtt             OrdKv           PrimKv

--- ----- ----------------------------------------- ------ -------- ------ ------ ------ ------ ----- -----

2014
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      875     88     81     41     38    50.0    41.5

      874 Kriminologi                                   60     3304    470    150     81     68    54.0    46.4

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2014        220     5544   1981    398    288    260    60.3    52.6

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2015         210     4324    611    381    317      0    58.3    50.3

2013

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      833     67     80     36     26    49.0    41.6

      874 Kriminologi                                   60     3568    550    150     81     66    53.3    47.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2013        220     5664   2059    412    315    283    59.8    52.7

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2014         210     4496    695    392    338    268    57.8    50.0

2012

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      796     40     80     37     32    48.6    41.8

      874 Kriminologi                                   60     3527    540    150     90     79    53.9    46.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2012        220     5991   2196    412    323    286    59.4    52.3

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2013         210     4526    646    392    320    263    57.2    49.6

2011

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      905     63     81     45     35    50.0    41.8

      874 Kriminologi                                   60     3423    503    141     81     74    53.3    47.5

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2011        220     5538   1975    407    297    265    58.1    50.9

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2012         210     4069    549    389    325    285    55.7    49.3

2010

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      800     62     80     43     37    47.2    42.3

      874 Kriminologi                                   60     3411     487    140     85    71    52.8    46.6

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2010        205     5352    1991    361    267   242    57.6    52.0

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2011         195     4018     530    347    288   235    54.8    49.6

Kilde: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/

Kommentarer til tabellen:

OrdKv: Alle søkere til studieprogrammet faller inn under denne kvoten. Viser poenggrensen for denne søknadsgruppen for å komme inn på studieprogrammet. 

Her konkurrerer søkere på grunnlag av sine konkurransepoeng (karakterer fra videregående skole) og eventuelle tilleggspoeng. 

Her er det mulig å få tilleggspoeng for alder (maks 8 poeng) og folkehøgskole/militærtjeneste/høyere utdannelse (maks 2 poeng).

PrimKv: Her konkurrerer søkere som er 21 år eller yngre i opptaksåret. Poengene beregnes utifra førstegangsvitnemål. 

Dette innebærer at eventuelle forbedringer i vitnemålet ikke teller. Viser poenggrensen for denne søknadsgruppen for å komme inn på studieprogrammet. 

Poenggrensen er høyere for de som søker om opptak i den ordinære kvoten, enn den primære kvoten. Årsaken til dette er tilleggspoengene som den ordinære kvoten kan legge til. 

Den totale opptaksrammen på Masterstudiet i rettsvitenskap er 430 studieplasser, hvorav 220 studieplasser er fordelt til oppstart høst og 210 

studieplasser er fordelt til oppstart vår. Grunnen til denne fordelingen er at det erfaringsmessig er et høyere antall søkere til høstopptaket

enn det er til våropptaket. Karaktersnittet for å komme inn på studieprogrammet er vanligvis lavere ved våropptaket.

Vi gir langt flere tilbud enn hva opptaksrammen tilsier på våre studieprogrammer som har opptak gjennom Samordna opptak. 

Overbooking av studieplasser må sees i sammenheng med antall studenter som møter til studiestart og frafall tidlig og utover i studiet. 

På denne måten kan fakultetet sikre at antall studenter på studieprogrammene er i samsvar med de vedtatte opptaksrammene.

Tall på antall møtt for våren 2015 er ikke klar før etter 1. februar 2015.

Slik det fremgår i tabellen over har antall møtt vært stabilt de siste årene, men det er fortsatt en del av de som får tilbud som ikke takker ja, eller

 som ikke møter til studiestart.
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Antall eksamensmøtte privatister 2009-2014, 1.-4. studieår/avdeling Masterstudiet i rettsvitenskap 

Emne 
2009 vår 

og høst

2010 vår 

og høst

2011 vår 

og høst

2012 vår 

og høst

2013 vår 

og høst

2014 kun 

vår

1. år 377 447 469 496 250 89

2. år 186 264 247 318 230

3. år 152 169 252 270 351 241

4 år 62 116 137 205 222 180

Studiepoengsproduksjon privatister (DBH 22) - kun vårsemesteret

Emne 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vår Vår Vår Vår Vår Vår

Sum alle privatister ved fakultetet 308,8 289,5 412,8 388 308,7 282,8

herav - antall i dagens studieordning:

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 10 0,3 0,3 1,7 1 0,5

Privatisteksamen i 2. avdeling, MA i rettsvitenskap - - - - 104,2 -

Privatisteksamen i 3. avdeling, MA i rettsvitenskap - - - - 115 135

Privatisteksamen i 4. avdeling, MA i rettsvitenskap - - - - 58 122,8

Privatrett I - - - 10,3 15 12

Privatrett II - - - 12,5 15,5 12,5

Kommentar: 

Tallene for eksamensmøtte i 2014 er ikke sammenlignbare da tallene fra 2009-2013 er komplette år. 

Det kan se ut som det vil være er nedgang på 1. studieår, og en økning på 3. og 4. avdeling i 2014. Noe som er forventet. 

Tallene fra DBH for studiepoengsproduksjon viser lik tendens. Merk at privatisteksamen 2. avdeling er utfaset. 
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Registrerte studenter, heltidsekvivalenter (egenfinansierte) 2009 - 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Høst Høst Høst Høst Høst Høst

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 75 82 75 62 59 70

Forvaltningsinformatikk 25 22 26 28 23 35

Information and Communication Technology Law 31 35 39 43 48 54

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. - - - 12 36 68

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. - - - 99 84 74

Juridiske emner lavere grad 237 354 167 146 146 134

Juridiske valgemner masternivå 184 242 75 85 96 95

Kriminologi BA 140 135 150 159 160 154

Kriminologi MA 56 54 60 55 52 47

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 83 95 42 33 47 26

Maritime Law 27 33 37 34 35 39

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 2 - 2 - - 1

Public International Law 40 48 43 45 55 48

Rettssosiologi 19 22 28 29 27 22

Rettsvitenskap (jus) 2 835 2 895 2 643 2 698 2 547 2 574

Rettsvitenskap (jus), 1. og 2. avdeling 17 12 3 2 - -

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 242 124 63 42 16 12

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 36 65 96 100 132 154

Språkkurs for juridiske studenter - 3 - - - -

The Theory and Practice of Human Rights 41 29 39 52 48 50

Utvekslingsstudenter Jur.fak. 6 6 2 - - -

Utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 92 76 92 - - -

Det juridiske fakultet, Oslo, sum 4188 4332 3681 3724 3611 3657

Det juridiske fakultet, Bergen 2 098 2 134 2 116 2 150 2 084 2 100

Det juridiske fakultet, Tromsø 536 543 555 619 670 744

Andre fakulteter i Oslo:

Det humanistiske fakultet 6702 6557 5791 5682 5486 5420

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 4112 4322 3995 4224 4463 4681

Det medisinske fakultet 1944 1975 1941 1931 2000 1977

Det odontologiske fakultet 407 405 406 382 361 355

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 5659 5213 4590 4467 4398 4345

Det teologiske fakultet 321 301 252 248 282 277

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 3180 3123 3015 3014 3061 3087

Examen philosophicum 95 81 96 75 60 52

UiO (uspesifisert underenhet) 246 282 175 145 150 145

Universitetet i Oslo, sum 26854 26590 23941 23891 23871 23997
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Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 28.11.2014

NB: Denne tabellen vølger DBH-oppsettet som inkluderer stipendiater og vitenskapelige assistenter 

Fakultet 2009 2010 2011 2012 2013 2014

humanistisk fakultet 14,8 13,8 13,5 13,8 13,4 13,1

juridisk fakultet 38,2 38,8 37,1 32,7 28,1 27,9
samfunnsvitenskapelig fakultet 20,8 19,9 18,5 16,6 15,7 15,5

utdanningsvitenskapelig fakultet 20,2 18,7 20,1 19,7 19,4 17,9

Snitt UiO 12,5 11,6 11,4 11,1 10,9 10,7

Det juridiske fakultet i Bergen 32,3 38,9 34,1 34,5 32,4 26

Det juridiske fakultet i Tromsø 17,5 17,7 16,3 16,7 17,7 18,5

Omfatter alle faste vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger og vit-asser. Eksternfinansierte stillinger er ikke talt med.

Studenter per årsverk i faste vitenskapelige stillinger 

Fakultet 2009 2010 2011 2012 2013 2014

antall studenter* 4187,5 4332 3681,1 3723,7 3610,8 3657,4

antall faste vitenskapelige** 69 70 66 74 83 83

studenter per årsverk 61 62 56 51 43 44

Det juridiske fakultet i Bergen
antall studenter 2098 2134 2116 2150 2084 2100

antall faste vitenskapelige*** 39 31 38 42 50 49

studenter per årsverk 54 69 56 51 42 43

Det juridiske fakultet i Tromsø
antall studenter 536 543 555 619 670 744

antall faste vitenskapelige*** 20 19 21 25 29 30

studenter per årsverk 27 29 26 25 23 25

* studenter er målt som egenfinansierte heltidsekvivalenter

** fem instituttledere er lagt til - disse er klassifisert som administrative i DBH

*** inklusive universitetslektorer i 2014 var dette to i Bergen og åtte i Tromsø. Tas disse ut blir forholdstall 2014 for Tromsø 35. 

Oslo:

Det juridiske fakultet i Oslo
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Alle stillinger utenom eksternfinansierte ved Senter for mennekerettigheter 28.11.2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vitenskapelige 134,0 142,2 154,1 154,0 156,5 143,9 140,0 142,3 157,7 168,0 161,3
Administrative 90,6 83,7 80,6 77,9 78,7 85,3 87,4 92,1 94,8 90,0 95,2
Totalt 224,6 225,9 234,7 231,9 235,2 229,2 227,4 234,4 252,5 258,0 256,5

Forholdstall vitenskapelige og administrative i prosent

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vitenskapelige 0,60 0,63 0,66 0,66 0,67 0,63 0,62 0,61 0,62 0,65 0,63
Administrative 0,40 0,37 0,34 0,34 0,33 0,37 0,38 0,39 0,38 0,35 0,37
Totalt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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År

Kjønn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Amanuensis 2,5 - 2,5 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Dekan 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Forsker 7,5 1,5 5,9 1,8 4,1 5,6 6,1 4,5 4 3 4 1,2 3,4 1 2,1 1 2,1 - 1 - 1 2

Forsker 1,8 1 4 2 2,8 3,2 3,2 1,2 5,1 1,3 2 1,3 2 0,3 3 1 2 1 2 1 3 0

Forsker 0,2 - - - - - - - 0,3 - - 0

Førsteamanuensis 16,2 7,5 15,2 5,5 17,5 2,8 13,8 3 13,2 5 11,2 1,3 9 1,2 11 2 14,5 5 16 6 16,8 7

Førstelektor 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - - -

Instituttleder 1 - 5 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 1 4 1 3 2 3 2 1 4

Postdoktor 3 3,8 4 3,8 5 4,8 6 4,8 6 10,8 6 9 3,2 10,6 8,8 10,7 9 9,7 7 8 6 7,4

Professor 33,4 11 30 10,2 36,1 9,9 37,5 10,9 38,5 12,4 39,3 12,7 39,7 15,4 34,1 16 36,4 15,5 36,8 17,5 37,3 15,5

Professor II - 0,4 - 0,6 0,2 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,7 0,8 0,9 1 0,9 1

Stipendiat 7,8 10,8 3 7,1 2,8 6,9 3 5,8 7 8 8 12,6 14 16,4 17 20,2 24,4 25 26,6 29,7 25,6 27,4

Stipendiat 21 14,7 21,9 24,3 25,5 24,9 28,1 29,1 22,3 24,8 13,4 22,4 10,8 14,4 4,3 11,2 2,5 8,4 1 7,2 2 4,4

Universitetslektor - - - - 1 - - - - - - -

Sum kjønn 94,6 50,7 92,7 57,3 101,2 61,7 104,1 62,7 102,7 67,7 90,1 63,3 88,3 61,1 86,5 63,9 96,6 67,4 96,6 72,4 95,6 68,7

Totalt

20092004 2005 2006 2007 2008

145,3 150 162,9 166,8 170,4 169 164,3

2010 2011 2012 2013 2014

153,4 149,4 150,4 164
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professor 54,8 54,4 55,3 54,7 55,7 54,3 54,7 55,5 56,3 54,7 55,2

Førsteamanuensis 50,4 50,0 49,0 48,4 50,9 54,3 54,9 49,1 47,1 44,8 47,2

Stipendiat 35,0 34,3 34,4 34,4 32,7 32,3 33,6 34,4 35,4 36,6 37,7

Aldersfordeling blant fakultetets professorer i 2014:
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Total

Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk

Institutt for kriminologi og rettssosiologi 0,5 2 - - 1 1 4 8,5

Institutt for offentlig rett - 4 1,8 1 3,5 6 2 18,3

Institutt for privatrett 1 1 1 3 3 5 3 17

Nordisk institutt for sjørett - - 1 2 2 1 - 6

Norsk senter for menneskerettigheter 1 - - - 1 - 1 3

Sum 2,5 7 3,8 6 10,5 13 10 52,8

Aldersfordeling blant fakultetets førsteamanuenser i 2014:
30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-64 65-69 Total

Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk

Institutt for kriminologi og rettssosiologi - - - - - 1 1 2

Institutt for offentlig rett - 1,8 1 1 - - - 3,8

Institutt for privatrett - 4 2 1 - - 1 8

Nordisk institutt for sjørett 1 3 1 - - - - 5

Norsk senter for menneskerettigheter - 2 - - 1 1 1 5

Sum 1 10,8 4 2 1 2 3 23,8

Aldersfordeling blant fakultetets stipendiater i 2014:
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Total

Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk

Institutt for kriminologi og rettssosiologi - 3,8 4 - - 1 - 8,8

Institutt for offentlig rett 5 7,2 6,8 0,8 0,8 1 - 21,6

Institutt for privatrett 4 4,9 6 - 1,8 - 1 17,7

Nordisk institutt for sjørett 1 2 1 - 1 - - 5

Norsk senter for menneskerettigheter 1 2 1,3 - 2 - - 6,3

Sum 11 19,9 19,1 0,8 5,6 2 1 59,4
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Til: Fakultetsstyret  

Møtenr: 5/2014 
Møtedato: 15.12.14 
Sak i møtet: 8 a – muntlig orienteringssak 

Mandat for arbeidsgruppe 

«Dekanen setter med dette ned en arbeidsgruppe til å utrede spørsmål knyttet til mulig omlegging av 

masterstudiet i rettsvitenskap fra dagens integrerte femårige modell til en modell basert på en 

bachelorgrad og en mastergrad (3+2-modell).   

Arbeidsgruppen skal skissere en eller flere studieordninger basert på en 3+2-modell, og én 

studieordning som viderefører en integrert femårig mastermodell med suppleringsopptak mellom 

tredje og fjerde år. 

Det er en selvsagt forutsetning at gjennomført bachelor- og masterstudium skal gi samme 

yrkeskvalifikasjoner som dagens integrerte femårige masterstudium.  På den bakgrunn skal 

arbeidsgruppen også beskrive yrkesmuligheter for eventuelle bachelorkandidater.  

Ved utformingen av skisser til studieordninger skal arbeidsgruppen legge avgjørende vekt på kvalitet i 

studiet i rettsvitenskap. Arbeidsgruppen skal vurdere om læringsutbytte for bachelorstudiet 

beskrevet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning gir tilfredsstillende kvalitet i 

emner som inngår i en juridisk profesjonsutdanning. Dersom tilfredsstillende kvalitet ikke oppnås for 

emner som legges til bachelorstudiet, skal det drøftes om dette kan kompenseres for gjennom en 

toårig masterutdanning. Skisser til omlegging til en 3+2 modell bør utformes slik at behovet for 

overgangsordninger blir minst mulig. Det skal innhentes erfaringer fra juridiske lærersteder som har 

innført 3+2 modeller.  

Arbeidsgruppen skal utrede konsekvenser av en eventuell omlegging fra dagens integrerte femårige 

masterstudium til de studiemodellene som skisseres. Det skal blant annet utredes konsekvenser av 

en eventuell omlegging for kvaliteten på studiet, finanseringen av virksomheten ved Det juridiske 

fakultet, samt nasjonal og internasjonal mobilitet mellom studiesteder, herunder spørsmål knyttet til 

mulige ulikheter i studiekvalitet, karakternivå og karaktergiving på bachelorstudiet ved forskjellige 

studiesteder. 

Basert på utredningen skal arbeidsgruppen vurdere fordeler og ulemper med de studieordninger den 

skisserer. 

Arbeidsgruppen skal legge frem sin rapport innen utgangen av …» 
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Eksamensseksjonen
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate 
47, 0162 Oslo
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postmottak@jus.uio.no
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Til:

Dekanatet

Dato: 10.10.2014

Saksnr..: 2014/11798 TINES

Dekanvedtak - Midlertidig løsning for digital innlevering av masteroppgaver, Master 

i rettsvitenskap, og utsending til sensur via Filesender

Bakgrunn

Fakultetet har de siste årene hatt fokus på kvalitetssikring og effektivisering av masteroppgaver. Et 

av Fakultetets ønsker har vært å få en heldigital innlevering av masteroppgaver i Master i 

rettsvitenskap, og en digital utsending av oppgavene. Det har vært jobbet med som mål å få til en 

heldigital arbeidsprosess. På grunn av stort arbeidspress og fokus på Digital eksamen, så har det 

blitt utredet muligheten for en midlertidig digital løsning for innlevering og utsending av 

masteroppgaver.

Som en del av utredningsprosessen har det vært jobbet tett med både Digital eksamen-gruppen, FS 

og USIT. Forslaget til løsning er derfor et resultat av samarbeid og enighet om den best mulige 

løsningen, i forhold til hvilke ressurser som er tilgjengelig for å utvikle arbeidsprosessen per dags 

dato.

Forslag til digital innlevering og utsending av masteroppgaver i Master i 

rettsvitenskap

Et resultat av utredningen er at vi foreslår å beholde innleveringsløsningen i Fronter, slik den er i 

dag, og det samme med innlevering til DUO via Studentweb. Videre foreslås det å gå vekk i fra at 

studentene skal levere trykte kopier av masteroppgaver i Master i rettsvitenskap. Alle skjemaer 

som tidligere har vært krev utfylt og levert sammen med masteroppgaven, vil nå bli tatt vekk. 

Informasjonen i skjemaene er sikret igjennom nye rutiner i digitale systemer, og i 

administrasjonen.

Når det kommer til utsending av masteroppgaver til sensur, så foreslås det å bruke Filesender som 

utsendingsverktøy. Gjennom dette systemet vil man kunne spore hvem og når oppgaven har blitt 

åpnet, noe som gjør dette langt tryggere enn å sende oppgaven til sensur på vanlig mail. For 

mottaker kommer oppgaven tilsendt på den mailadressen de har oppgitt til administrasjonen. Det 

vil være like enkelt å åpne oppgaven når den er sendt fra Filesender, som det er å åpne en oppgave 

som blir sendt fra en vanlig mail.
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Forslag til vedtak

1. Forslag til digital innlevering av masteroppgave for masterstudenter i Master i 

rettsvitenskap – det vedtas at oppgaven kun leveres til Fronter og DUO via Studentweb. 

Papirutgave og skjemaer innleveres ikke lenger.

2. Forslag til digital utsending av masteroppgaver i Master i rettsvitenskap til sensur – det 

vedtas at oppgaver sendes ut via Filesender.

Med hilsen

Hans Petter Graver

Dekanus

Tine Svensen

Seniorkonsulent

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

Saksbehandler:

Tine Svensen

+4722859854, tine.svensen@jus.uio.no
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Nordisk institutt for sjørett
Kontoradr.: St. Olavsgate 23, 4 etg, syd, 
rom 424.

Telefon: 22 85 9371
Telefaks: 22 85 97 50 
Sjorett-adm@jus.uio.no
www.jus.uio.no/nifs/

Til: Dekanus 

Dato: 30.09.2014

Søknad om opprettelse av emnet “Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law 

Aspects” for programmet North Sea Energy Law (NSELP)

I forbindelse med at Instituttet er deltager i en etter – og videreutdannings joint degree;

progammet North Sea Energy Law programme (NSELP), søker vi om å få opprettet emnet; 

Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects.  NSELP er godkjent av fakultetet og 

opprettet som et akkreditert program av Universitetsstyret ved UiO våren 2014.  Emnet skal være 

modul («block») II innenfor dette programmet og skal undervises i januar hver gang programmet 

går.  Som deltager i et konsortium bestående av fire universitet i et Joint Degree program er vi 

forpliktet til å levere dette emnet. Les mer om NSELP her: http://www.nselp.eu/.

Se vedlagt emnemal. 

Forslag til vedtak: 

Emnet Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects opprettes fra og med våren 

2015. 

Med hilsen

Knut Kaasen

Faglærer 

Saksbehandler:

Ida N. Stabrun

59371, idas@jus.uio.no

Vedlegg:

1. Emnemal
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Mal	for	opprettelse	av	nye	emner	ved	Det	juridiske	fakultet	
For saksforberedning og fremlegg til programråd/vedtaksorgan 

Emnenavn: NSELP2002 Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law 

Aspects

Behov,	økonomi	og	ressurser.
Begrunnelse for opprettelse av emnet 
Tekst adresseres til PMR 
Emnet er en del av etter- og videreutdanningsprogrammet North Sea Energy Law programme 

(NSELP). Programmet er godkjent av fakultetet og opprettet som et akkreditert program av 

Universitetsstyret ved UiO våren 2014. Emnet skal være modul («block») II i NSELP programmet og 

skal undervises i januar.  Som deltager i et konsortium bestående av fire universitet i et Joint Degree 

program er vi forpliktet til å levere dette emnet. Les mer om NSEL programmet her: 

http://www.nselp.eu/

Kostnadsberegning
PMR sekretær fyller ut dette 

Ressurser

- Finansiering av emnet NSELp er et EVU-program som krever studieavgift. Det er 

meningen at studieavgiften skal dekke alle kostnader.  

- Instituttilknytning Nordisk institutt for sjørett

- Faglig ansvarlig Knut Kaasen

- Faglærere Knut Kaasen/ Ivar Alvik/Ola Mestad/Henrik Bjørnebye

- Administrativt ansvarlig Kari Davies og Ida Stabrun

- Programtilknytning North Sea Energy Law Programme
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Emnets	innhold
Innhold 
Beskriv emnets faglige innhold, en kort presentasjon av innhold i emnet med fokus på faglige 
temaer. Teksten inngår på emnesiden og skal være statisk informasjon, dvs. ikke gjenstand for 
jevnlig revisjon.
Topics covered include:

 Legal Basis for offshore petroleum activities
 Production Sharing Agreements (PSA)
 Licensing
 Decommissioning
 Joint Operating Agreements
 Contracts: General Issues
 Contracts: Specific Issues
 Contractual Techniques.

Hva lærer du?
Skriv 1-2 setninger (spisset i forhold til læringsutbyttet). Det skal i forhold til forrige punkt; ”Innhold”, 
være fokus på sluttprodukt, kompetansemål/ konkrete ferdigheter. Eks: «Emnet skal gi studentene 
en grunnleggende forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen[..] Etter emnet 
skal studenten[..]» Teksten inngår på emnesiden og skal være statisk informasjon, dvs. ikke 
gjenstand for jevnlig revisjon.

1. Thorough knowledge and understanding in the specializations of Energy Law, relevant for law practice, 
research and European integration

2. The competence to acquire, assess and use relevant facts and data, law, jurisprudence, research 
outcomes and literature in the field of Energy Law

Læringskrav 
Læringskravene fremgår på emnets semesterside og har klar sammenheng med litteraturlisten. 
Læringskravene skal deles inn i kvalifikasjonsrammeverkets tre kategorier. For å beskrive kunnskaper 
kan man for eksempel bruke formuleringer som ‘kjenne til..’, ‘forstå.’. For å beskrive ferdighetsmål 
kan man for eksempel bruke formuleringer som ‘anvende’, ‘analysere’, mm.: Generell kompetanse 
kan for eksempel være ikke-fagspesifikke kunnskaper, ikke-fagspesifikke (overførbare) ferdigheter, 
eller holdninger. Læringskravene bør ellers være korte og konsise, og bør settes opp som en 
punktliste.

Kunnskap Thorough knowledge and understanding of the legal basis and main legal 
aspects of European offshore petroleum exploration and production

Ferdigheter The competence to acquire, assess and use legally relevant facts and 
data, law, jurisprudence, research outcomes and literature in the field of 

offshore petroleum exploration and production 

Generell kompetanse - Competence to participate independently in the debate in the discipline of 
Energy Law
- Understanding of  the role of the discipline of Energy Law in society  

Litteraturliste
For emner som inngår i MiR programmet er sidetallsnormen 40 s. pr stp ved ba-nivå, 50-60 s. pr stp
ved ma-nivå. For samfunnsvitenskapelige emner som f.eks HUMR-emner gjelder maks 80 s. pr stp.  

Innføringslitteratur

Hovedlitteratur a. Energy Law in Europe – National, EU and International 
Regulation, Oxford University Press.

b. Articles in Petroleum Law (MarIus No. 404).
c. Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and 

gas law: current practice and emerging trends, Dundee University 
Press, 2011.
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d. Knut Kaasen, Formalism in complex offshore and offshore 
construction contracts, MarIus nr. 394.

Tilleggslitteratur

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Legislation, license documents and standard forms of contract from North Sea states, 
international concession documents (all to be provided to the students).
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Om	emnet

Generelle fakta om emnet

Emnekode i FS (fylles inn etter 
eventuelt vedtak om 
opprettelse)

Emnenavn – bokmål N.A.

Emnenavn – nynorsk N.A.

Emnenavn – engelsk Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects

Antall studiepoeng N.A.

Eksamenssemester (sett kryss) Høstsemesteret

Vårsemesteret

Undervisningssemester
(sett kryss)

Høstsemesteret

Vårsemesteret

Studienivå (sett kryss) BA (Bachelor)

MA (Master)

Hvis emnet inngår i en 
profil/emnegruppe, oppgi 
hvilken.

N.A.

Opptak og adgang

Hvordan oppnås studierett til 
emnet? Studieprogram, evt 
andre opptak.

Admission is only open for students enrolled in the North Sea Energy 

Law programme: http://www.nselp.eu/

The examination in this course is not available for external candidates. 

Only students admitted to the course may sit for the examination.

Har emnet obligatorisk 
undervisning?

All lectures are mandatory

Forkunnskaper

Obligatoriske • Bachelor degree in law and a minimum of two year’s relevant 
working experience. 
• Passed Module I of the NSELP: Electricity and Gas: Liberalising 
and Regulating the Market

Anbefalte

Faglig overlapp med andre emner

List opp emner og angi 
overlapp i studiepoeng
<2/3 overlapp = fullt overlapp 
Mellom 2/3 og 1/3 overlapp = 
halvt overlapp 
>1/3 overlapp = ingen overlapp 

Emne Studiepoeng

N.A.
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Undervisning

Undervisningsformer Sett kryss Antall timer

- Forelesninger

- Kurs/Seminar

- Frivillige kurs-/fak.oppgaver

- PBL-undervisning

- Basisgrupper

-Veiledning

Beskriv eventuelle obligatoriske 
arbeidskrav eller undervisning

Obligatory to participate in the lectures given in the  

Eksamen

Eksamensform • The NSELP is based on a modular system, which means that 
there are several independent blocks, taught consecutively. Based 
on this modular system, assessments in each block have the same 
structure and form: papers and oral presentations. Students write 
the first paper prior to the teaching on the location of each block 
and the second paper during the two week teaching period. These 
two papers will be presented by the students in the class. Students 
will be required to write a third paper after the teaching period 
has been concluded. 
• Master thesis following the completion of all four blocks. 

Eksamenstid N.A.

Karakterregel (sett kryss) A-F (bokstavkarakter)

Bestått/Ikke bestått

Gis det utsatt eksamen?
(sett kryss)

Ja

Nei

Inngår emnet i kvoteordning 
for gjentak av bestått 
eksamen? Gjelder emner som 
kan inngå i graden Master i 
rettsvitenskap

N.A.

Språk i undervisning, litteratur og eksamen

Norsk Engelsk

- Undervisning

- Litteratur (pensum)

- Eksamensoppgave

- Eksamensbesvarelse



Det juridiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.: 

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

Dato: 27.10.2014

Saksnr..: 2014/4183 JENNYGR

Dekanvedtak: Modell for fordeling av insentivmidler til ERC-prosjekter

I henhold til hovedregelen for ERC-prosjekter ved Det juridiske fakultet, skal fakultetet være 

prosjekteier mens den daglige driften skal foregå på et vertsinstitutt. Følgende interne modell skal 

ligge til grunn for å fordele insentivmidler fra fakultet til vertsinstitutt. Modellen har virkning fra 1. 

januar 2015, og representerer mindre justeringer, basert på erfaring med ERC-prosjektdrift, av 

modellen som lå til grunn da ERC-prosjektene startet. 

Modellen gjelder alle ERC-prosjekter uavhengig av hvor mange som er ansatt på prosjektet, men 

punkt (1) og, etter vurdering, punkt (2), justeres etter antall prosjektstillinger.  

Vertsinstituttet som har prosjektledelse, tilføres: 

(1) Midler til å dekke instituttets utgifter til instituttadministrasjon og kontorhold per årsverk 

prosjektstilling, basert på PEDAT-satsene. 

(2) Direkte faglig støtte. For prosjekter med minimum tre prosjektstillinger, skal dette tilsvare 

en 50 % stilling som vitenskapelig assistent per år (lønnstrinn 33 per 01. 01. 2011). For 

prosjekter med færre prosjektstillinger, kan stillingsprosenten vurderes redusert avhengig 

av behov. 

(3) 10 % av insentivmidlene fra UiO. 

Med hilsen

Hans Petter Graver

dekan

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

Saksbehandler:
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Jenny Graver

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