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Forsiden UiO Det juridiske fakultet

Universitetet i Det juridiske fakultet
For ansatte  English website Eirik Haakstad
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Om fakultetet

Organisasjon
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Sakskart til møte 1/2015 i fakultetsstyret
Mandag 23. februar, kl. 1200-1400, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen

Fotografering kl. 1200.

Lunsj kl. 1215.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14
Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 15.12.14

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 15.12.14 godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap per. 31.12.2014
Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedlegg (pdf):

1. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")

2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

3. Ledelsesvurdering 31.12.2014

4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte årsregnskapet til orientering.

 

Diskusjonssaker

Sak 3 Oppfølging av SAB-rapport
Vedlegg (pdf):

1. Sak presentert for universitetsstyret 27.01.15

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

a) Årsplan - rapport for 2014 og oppfølgingsplan for 2015 (arkivsaksnr.
2014/5111). Vedlegg (pdf).

b) Masterplan for bygg ved UiO, sak presentert for universitetsstyret 27.01.15.
Vedlegg (pdf).

c) Studiebarometeret. Vedlegg (pdf)
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Sak 5 Muntlige orienteringssaker

a) Status Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) og Norsk ressursbank
for demokrati og menneskerettigheter.

b) Samlet arealløsning - Kristian August kvartalet.

c) Nye evalueringsformer.

 

 

Sak 6 Fullmaktssaker

a) Dekanen fattet 24.11.14 vedtak om godkjenning av vedtekter for Norsk senter
for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15 (arkivsaksnr 2013/3092).
Vedlegg (pdf).

b) Dekanen fattet 03.12.14 vedtak om innfasingsplan for digital eksamen - Vår
2015 (arkivsaksnr. 2012/3072) Vedlegg (pdf).

c) Dekanen fattet 18.12.14 vedtak om mandat for arbeidsgruppe - Utredning av
3+2-modell for Master i rettsvitenskap (arkivsaksnr. 2014/14552). Vedlegg (pdf).

d) Dekanen fattet 06.01.15 vedtak om endring av punkt 10.5 i Regler for
godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken (arkivsaksnr.
2014/625). Vedlegg (pdf).

e) Dekanen fattet 15.01.15 vedtak om oppnevning av studentrepresentant til
valgstyret 01.01.15-31.12.15 (arkivsaksnr. 2014/13939). Vedlegg (pdf).

f) Dekanen fattet 22.01.15 vedtak om studentrepresentant til valgkomiteen
01.01.15-31.12.15 (arkivsaksnr. 2014/13939). Vedlegg (pdf).

g) Dekanen fattet 10.02.15 vedtak om oppnevning av konstituert leder ved Senter
for europarett (arkivsaksnr. 2015/2551). Vedlegg (pdf).

Sak 7 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 16. februar 2015

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssleder
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2014
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Protokoll fra møte 5/2014 i fakultetsstyret
Mandag 15. desember, kl. 1215-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen.

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes i februarmøtet 2015.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Ole
Kristian Fauchald, Marte Rua, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristoffer Heitmann og
Andreas Slørdahl

Forfall: Marit Halvorsen, Kristin Steen Slåttå og Hanna Nicholls

Fra fakultetet: Alf Petter Høgberg, Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange,
Lars Botten (sak 1-3), Trond Skjeie (sak 1-3), Daniel Kjelling (sak 1-3) og Eirik
Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

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

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 20. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

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

Spørsmål om prioritering av internasjonalisering innenfor rettsstudiet tas videre med
studiedekanen og PMR.

141215
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Vedtak:

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

(Enstemmig vedtatt)

 

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

 

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.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Forslag til valgkomite for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.18
Arkivsaksnr. 2014/13939

I saksdokumentene var det angitt for kort funksjonstid, riktig oppnevningsperiode er
01.01.15-31.12.18.

Vedtak:

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité:

Professor Tone Sverdrup (leder)

Professor Geir Ulfstein

Professor Vidar Halvorsen

Studentrepresentant

Seksjonssjef Randi Saunes

Dekanen får fullmakt til å foreslå studentrepresentant til valgkomiteen.

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

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.18
Arkivsaksnr. 2014/13939

I saksdokumentene var det angitt for kort funksjonstid, riktig oppnevningsperiode er
01.01.15-31.12.18.

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

Professor Kåre Lilleholt (leder)

Stipendiat Anders Narvestad

Studentrepresentant

Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Dekanen får fullmakt til å oppnevne studentrepresentant.

Funksjonstiden for Lilleholt og Myre er fram til 31.12.2018, mens funksjonstiden for
stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2015.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Møtetider for fakultetsstyret 2015
 

Vedtak:

mandag 23. februar, kl. 1200-1500

mandag 20. april, kl. 1200-1500

mandag 15. juni, kl. 1200-1500
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Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter

mandag 19. oktober, kl. 1200-1500

mandag 7. desember, heldagsseminar

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

a) Ansatte- og studenttall (arkivsaksnr. 2014/4508). Styret etterspurte statistikk for
karakterer på masteravhandlinger. Denne sendes styret sammen med protokollen
fra møtet.

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

a) Mandat for arbeidsgruppe - 3+2-modell. Trygve Bergsåker orienterte om
arbeidsgruppen og tidsfristen 15. juni.

 

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.
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).

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).

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

Sak 11 Eventuelt
To saker ble tatt opp under eventuelt:

1. Fakultetsstyret ønsker å bli orientert om arealsaken i møtene framover.

2. I møtet 20. oktober ble det reist spørsmål om stipendiatenes driftsmidler kunne,
og fakultetsstyret etterspurte orientering om status i denne saken. Oppsummering
fra Økonomiseksjonens kartlegging sendes til Stipendiatrådet og fakultetsstyret.

 

 

Det juridiske fakultet, 19. desember 2015

 

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
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Universitetsdirektøren 
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Fra Universitetsdirektøren 
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1/2015 
27.januar 2015 

15. januar 2015 

Inger Stray Lien 

SAB-oppfølging 2015-16 
Prosess, sammenhenger og forslag til mandater for tre 
arbeidsområder. 

Henvisning til tidligere behandling i styret: 
Strategic Advisory Baard (SAB) ble oppnevnt av rektor i november 2012. SABs oppgave var å gi råd 
om hvordan UiO skal nå målene i Strategi 2020. Panelet har gjennom samtaler og dokumenter 
gjort seg kjent med dagens virksomhet og resultater og har vurdert hvorvidt igangsatte utviklings
og forbedringsprosesser og - tiltak er treffsikre og kraftfulle nok dersom UiO skallyklces i å 
realisere sine høye ambisjoner. 

SAB leverte sin rapport «Build a Ladder to the Stars» i august 2014. Panelet peker der på 
utfordringer som de mener bør få større oppmerksomhet ved UiO fremover. SABs råd ble 
presentert og drøftet av universitetsstyret og dekanene i et felles strategiseminar 10. og 11. 

september 2014. I styrets møte den 21. oktober, ble diskusjonen videreført, og styret besluttet at 
det skal arbeides med følgende fire områder: 

• Studiekvalitet (1)1 

• Forskningskvalitet (2) 

• Tverrfaglighet (3) 
• Faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur (4) 

Hovedproblemstillinger i saken: 
Vedtaket (gjengitt i sin helhet i vedlagte notat) tolkes slik at mandatene for de fire områder må 
behandles i to omganger. Mandatene for 1, 2 og 3 vedtas først. I hvert av disse tre mandatene 
inngår å identifisere utfordringer fra det aktuelle arbeidsområdet som ansees relevante for område 
4. Om mandat 4 skal ta opp helheten i SABs utfordringer til UiO, kan det neppe begrenses til kun å 
deklce innspillene fra de tre andre områdene, men innretning og omfang av dette mandatet trenger 
en nærmere drøfting i universitetsstyret. 

1 
Foreslås endret til Utdanningskvalitet 



UiO : 2 

Universitetsdirektøren er opptatt av fremdriften av hele arbeidsprosessen. Derfor fremlegges de 
første tre mandatene for vedtak tidligere enn opprinnelig planlagt, og det settes en særskilt frist for 
innspillene til det fjerde mandatet, slik at dette kan formuleres senere i vår. 

I Årsplan 2015-17 er det lagt opp til en gjennomgang og tydeliggjøring av organisasjons- og 
beslutningsstrukturer ved UiO i 2014/2015. Universitetsdirektøren ser det som naturlig å knytte 
denne gjennomgangen nærmere til SAB-oppfølgingen og forbereder en beskrivelse av dagens roller 
og beslutningsfullmakter med henvisning til hvor de er hjemlet (lovverk, forskrifter, interne vedtak 
etc.). Den vil også vise hvilke endringer universitetet selv kan gjøre og hva som ligger utenfor egen 
autonomi. Hensikten er å gi styret et felles grunnlag for å vurdere hva det er særlig viktig å 
inkludere i mandat 4· 

Med referanse til SABs råd og anbefalinger, har organisasjons- og beslutningsstruktur vært 
gjenstand for diskusjon og behandling også i flere fakultetsstyrer i høst slik det fremgår av en 
annen styresak. Fakultetsstyret på Det humanistiske fakultet vedtok i desember å be 
universitetsstyret klargjøre hvilken instans som skal bestemme hvordan ledere skal rekrutteres ved 
UiO. Samtidig anmodes styret om å legge til rette for en gjennomgående diskusjon om 
lederrekruttering og styringsordning på alle nivåer på UiO. Spørsmålene kan besvares separat eller 
koples til og avklares som en del av SAB-oppfølgingsprosessen om styret ønsker det. 

Universitetets gjennomføringsevne har vært et viktig tema i mange diskusjoner de senere årene og 
påpekes også av SAB som en utfordring. Samtidig er styrets signal at allerede vedtatte og igangsatte 
årsplanstiltak- også på de prioriterte SAB-områdene - skal videreføres i 2015 og 2016. Det tilsier 
at porteføljen av særlige prioriterte SAB-oppfølgingstiltak bør diskuteres nøye og at arbeidet ikke 
må bremse opp allerede igangsatte arbeidsprosesser. Det foreslås derfor en konsentrert 
innledningsfase våren 2015 der kun to oppgaver vektlegges: 1) prioritering av tiltak for 2015 og 
2016 og 2) innspill til mandat 4. Deretter følger en gjennomføringsfase for realisering av konkrete 
tiltak. I den siste fasen kan gjerne aktiviteter knyttet til allerede igangsatte prosesser inkluderes. 
Avklaring av roller og ansvar i gjennomføringsfasen vil være et viktig element i prioriteringen av 
SAB-porteføljens innhold. 

Mandatene for de tre første oppfølgingsområdene i SAB-prosessen legges nå frem for vedtak 
sammen med en samlet fremdriftsplan for arbeidet. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til mandater for 
arbeidsområdene utdanningskvalitet,forskningskvalitet og tverrfaglighet. Styret 
godkjenner også denfremlagte arbeidsplanen/or hele SAB-oppfølgingsprosessen i 
2015 og 2016. 

l~{~tA(:;t.~vC 
' 

universitetsdirektør 

ng 
spesialrådgiver, Enhet for lederstøtte 



UiO : 3 

Vedlegg: Fremleggsnotat 
Forslag til mandater for arbeidsområdene 

• Utdanningskvalitet 
• Forskningskvalitet 
• Tverrfaglighet 



FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
  FREMLEGGSNOTAT 
  Møtesaksnr.: V-sak 3 
  Møtedato: 27. januar 2015 
  Notatdato.: 15. januar 2015 
  Arkivsaksnr:  

  Saksbehandler:   I. Stray Lien 
 

TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 

   
 
  Side  1 

 
 
SAB-oppfølging 2015-16 
Prosess, sammenhenger og forslag til mandater for tre arbeidsområder                             
 
Strategic Advisory Board (SAB) ble oppnevnt av rektor i november 2012, for å 
vurdere hvilke tiltak UiO bør prioritere for å nå målene i Strategi 2020.  
SAB leverte sin rapport «Build a Ladder to the Stars» i august 2014. Panelets råd ble 
presentert for og drøftet av universitetsstyret og dekanene i et felles strategiseminar 
medio september 2014.  
 
I styrets møte 21. oktober ble diskusjonen videreført, og konklusjonen var at det skal 
arbeides med fire områder: 

1. Styret slutter seg til at følgende fire utviklingsområder prioriteres: 

• Studiekvalitet (1)1 
• Forskningskvalitet (2) 
• Tverrfaglighet (3) 
• Faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur (4) 

2. Det anlegges en tidsramme for de prioriterte områdene frem til høsten 2016. 

3. Universitetsstyret vil selv fungere som styringsgruppe for den samlede prosessen. 

4. Styret ber universitetsdirektøren lede det løpende arbeidet sammen med prorektor. 

5. Styret ber universitetsdirektøren utforme presise mandater for de fire områdene med milepælsplaner 
som legges frem for styret for godkjenning 10. mars 2015 (ref. også årsplan 2015-2017). Mandatet 
skal innebære en vurdering av de eventuelle endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur som er 
nødvendig for at UiO skal nå de faglige målene. Milepælsplanen skal reflektere at eventuelle endringer 
i organisasjons- og beslutningsstruktur skal følge av de vedtatte faglige målene knyttet til 
studiekvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet. 

6. Hele organisasjonen skal involveres i arbeidet. 

7. Medbestemmelsen ivaretas ihht. Hovedavtalen og tilpasningsavtalen. Hovedverneombudet, 
Studentparlamentet og UiODoc inviteres til å delta i prosessen. 

 

                                                 
1 Foreslås endret til Utdanningskvalitet 



    
   Side 2 

Om mandatene og sammenhengen mellom dem 
Vedtaket tolkes slik at det skal lages mandater for og igangsettes arbeidsprosesser 
innen fire tematiske arbeidsområder, men at det i praksis må skje i to runder.  
Mandatene for 1, 2 og 3 vedtas først. I hvert av disse tre mandatene inngår å 
identifisere utfordringer fra det aktuelle arbeidsområdet som ansees relevante for 
område 4. Om mandat 4 skal ta opp helheten i SABs utfordringer til UiO, kan det 
neppe begrenses til kun å dekke innspillene fra de tre andre områdene, men 
innretning og omfang av dette mandatet trenger en nærmere drøfting i 
Universitetsstyret.  
 
Universitetsdirektøren forbereder en gjennomgang av dagens roller, ansvar og 
beslutningskompetanse ved UiO, for å gi styret et felles underlag for en slik drøfting.  
 
EU-finansiering endrer rammebetingelsene for norsk forskning 
Parallelt med SABs arbeidsprosess, har Norge besluttet deltakelse i det nye, store EU-
programmet Horizon 2020 (2014-2020), og en ny regjerning er i ferd med å formulere 
sin kunnskapspolitikk. Den første langtidsplanen for norsk forskning og høyere 
utdanning er fremlagt. Internasjonal konkurranseevne og økt vitenskapelig 
gjennomslagskraft er langt tydeligere enn før formulert som mål for norske 
universiteter. De nye signalene innebærer muligheter og utfordringer som UiO-
ledelsen allerede har høyt på sin agenda. Dette gir også SAB-oppfølgingen ytterligere 
aktualitet, både fordi det understreker nødvendigheten av faglige prioriteringer og 
fordi det vil ha store økonomiske og faglige konsekvenser hvorvidt institusjonen 
lykkes.  
 
Forholdet mellom Strategi 2020, Årsplan 2015-2017 og SAB 
Strategi 2020 har definert hele 28 strategier, gruppert under fem overordnede 
overskrifter. UiOs årsplan for perioden 2015-2017 omfatter 16 konkrete 
oppfølgingstiltak hvorav halvparten vurderes å angå tema som SAB er opptatt av. 
De tre første prioriterte områdene er ganske ulikt vektlagt i årsplanen, og 
ansvarsplasseringen for oppfølgingen av flere tiltak innebærer at det må kartlegges 
nærmere om de samlet sett kan forventes å gi tilstrekkelig effekt i forhold til SABs 
analyser og råd til UiO. Dette forutsettes drøftet og avklart nærmere også med 
utgangspunkt i det langsiktige utviklingsarbeidet for forsknings- og 
utdanningskvalitet ved UiO, som koordineres fra Avdeling for fagstøtte (ref. for 
eksempel D-sak 2 i universitetsstyrets møte i juni 2014). 
 
SAB presenterer ti viktige profildimensjoner, og for åtte av dem gir SAB en anbefalt 
utviklingsretning for UiO. I tillegg presenterer SAB en rekke forslag/anbefalinger. 
Rådene er ganske ulike: noen peker på behov for kulturelle endringer og mer bevisst 
påvirkning/samhandling med eksterne virksomheter/myndigheter, mens andre er 
forslag til UiO om å iverksette konkrete tiltak eller piloter på avgrensede områder.  
 
SAB understreker sterkt at UiO selv må gjøre seg opp en mening om hva som er 
relevant og hva som bør prioriteres, for at UiO skal videreutvikles slik vi mener det 
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er riktig. Vurderingen gjøres først for utdanningskvalitet, forskningskvalitet og for 
tverrfaglighet hver for seg, og settes deretter sammen til en prioritert SAB-
oppfølgings-portefølje for 2015 og 2016 for disse tre områdene.  
 
Område 4 vil trenge en egen gjennomføringsplan. Denne må lages høsten 2015 og 
kan godkjennes av styret i desember. Planen vil presisere hvilke endringer styret 
ønsker å gjøre for å forbedre UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur og må 
tidfeste beslutninger slik at det tas tilstrekkelig høyde for behov for høringer og for 
formelle medbestemmelsesprosesser.     
 
Organisering av arbeidet 
Det er i utgangspunktet lagt opp til at Universitetsstyret utøver sin funksjon som 
styringsgruppe for SAB-oppfølgingen i tilknytning til de allerede fastsatte 
styremøtene i 2015. 
 
Universitetsdirektøren styrer og koordinerer hele SAB-oppfølgingsprosessen 
sammen med prorektor og viserektor. Prosjektstyringen omfatter oppfølging av 
aktivitetene på alle de fire områdene og forberedelse av saker som skal drøftes i 
dekanmøtet eller i andre fora og saker som skal drøftes eller besluttes i 
styringsgruppen. Prosjektledelsen vil også påse at det blir en åpen og involverende 
prosess slik styret har forutsatt.  
 
Arbeidsgruppene og øvrige bidragsytere i SAB-oppfølgingen  
Universitetsdirektøren har bedt dekan Berit Karseth fra Det utdanningsvitenskaplige 
fakultet om å lede arbeidet med utdanningskvalitet. Viserektor Knut Fægri vil lede 
arbeidet både med forskningskvalitet og tverrfaglighet. De to får selv anledning til å 
foreslå personer de ønsker å ha med seg i sitt arbeid (inkl. studenter/stipendiater), 
og kan gjerne vurdere om eksterne bør inviteres med. Prorektor bidrar direkte i 
arbeidsgruppen for utdanningskvalitet for at også dette området skal ha en direkte 
forankring i universitetsledelsen gjennom arbeidsprosessen. Både 
Utdanningskomiteen og Forskningsdekan-nettverket vil fungere som viktige 
diskusjonsarenaer underveis. Dekanene ønsker å engasjere seg og det kan enten skje 
direkte i noen av arbeidsgruppene, eller gjennom diskusjoner underveis i prosessene.  
 
For område 4 har flere gitt uttrykk for at det vil være en fordel med ekstern 
deltakelse. Arbeidsgruppen må ha en sammensetning som gjenspeiler at det er ulike 
oppfatninger av hvilken organisasjon UiO trenger for å møte morgendagens 
utfordringer. Denne gruppen etableres først etter styremøtet i mars (ref. avsnittet om 
arbeidsplan 2015).    
 
Innbyrdes sammenheng mellom områdene gjør det viktig å legge til rette for felles 
diskusjoner underveis, og høring/involvering fra universitetssamfunnet må bidra til 
å belyse valgalternativer og dilemmaer.  
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Enhet for lederstøtte øremerker personer for et eget SAB-sekretariat som også henter 
nødvendig tilleggskompetanse fra Avdeling for fagstøtte og Avdeling for 
personalstøtte (evt. også fra andre enheter i LOS). Sekretariatet sørger for kopling til 
andre løpende prosesser.  
 
For gjennomføringsfasen må ansvar for konkrete tiltak avklares mer presist. Der det 
handler om piloter, må tiltakene forankres på en enhet som er egnet for uttesting.  
 
Fremdrift og budsjett 
Opprinnelig var tanken at mandatene først skulle godkjennes av Universitetsstyret i 
mars 2015. Men når nå arbeidsområdet organisasjons- og beslutningsstruktur utsettes 
litt, foreslås forsert oppstart av de tre andre områdene. Dermed kan SAB-arbeidet 
koples tettere til budsjett- og årsplanprosessen for 2016, og det blir bedre tid til å 
planlegge og iverksette konkrete tiltak/forsøk etc. i de ulike mandatområdene.  
 
Samlet budsjettramme for SAB-oppfølging i 2016 anslås og inkluderes i 
budsjettprosessen. Endelig fordeling til enkeltprosjekter skjer først høsten 2015. 
Kostnader som påløper høsten 2015, dekkes av reserven eller ved omdisponering. 
 
Styrets arbeidsplan for SAB-oppfølging 2015 
10. mars diskuterer styret innhold i mandat 4. Innspillene fra områdene 1, 2 og 3 vil 
ennå ikke foreligge, men prosjektledelsen inkludere disse i mandatet i ettertid og 
legger det hele frem for styret for vedtak i mai.  
 
5. mai får styret en samlet presentasjon av de tre første arbeidsgruppenes forslag til  
prioriterte tiltak for SAB-oppfølging i 2015 og 2016. Alle forslagene skal bidra til 
langsiktig, faglig kvalitetsutvikling for UiO. Gjennomføringsansvar må være plassert 
før den endelige SAB-porteføljen besluttes.  
I tillegg vedtar styret mandatet for område 4. Da vil også arbeidsgruppen for område 
4 være på plass, og dette arbeidet kan startes opp. 
 
23. juni 2015  
Den endelige porteføljen av SAB-oppfølgingstiltak vedtas. Antallet tiltak forutsettes 
begrenset til rundt 5-6, og prosjektledelsen vil gi styret en begrunnet innstilling.  
 
Holdes denne fremdriftsplanen våren 2015, innebærer det at prioriterte tiltak for 
områdene 1, 2 og 3 kan detaljplanlegges og iverksettes f.o.m. høsten 2015. 
Implementering av allerede fattede beslutninger bør prioriteres. Det legges også vekt 
på å fullføre og gjøre nødvendige vedtak i påbegynte arbeidsprosesser. Konkrete 
pilotprosjekter bør gjøres til gjenstand for følgeforskning eller evaluering med tanke 
om de bør føre til piloter i større skala eller til permanente endringer. Slike 
konklusjoner kan neppe trekkes før etter 2016, men i løpet av 2016 vil det 
sannsynligvis være klart hvilke tiltak/prosjekter det gjelder. 
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For område 4 er tanken at styret – etter anbefalinger fra en arbeidsgruppe – vurderer 
behovet for endringer som berører UiOs organisasjon eller beslutningsfullmakter og -
praksis på ulike områder. Muligheten for dissens når det gjelder endringer, vil 
sannsynligvis være større på område 4 enn på de øvrige tre områdene, og det er også 
grunn til å tro at endringsbehovet vurderes ulikt av fakultetene. Tanken er derfor at 
styret og dekanene diskuterer arbeidsgruppens forslag til endringer på et nytt felles 
seminar i tilknytning til styrets møte i 20. oktober. Konklusjoner/alternative 
løsninger gjøres deretter til gjenstand for høring på hele UiO før endelig 
vedtaksforslag utformes. 
  
Formelle medbestemmelsesprosesser – i tråd med Hovedavtalen og Tilpasnings-
avtalen – gjennomføres med tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet. 
Studentparlamentet og UiODoc høres også før endelig vedtak, men flere av 
arbeidsgruppene forutsettes også å ha student- og/eller stipendiatdeltakelse.  
 
Arbeidsplanen for fullføring av område 4 bør kunne vedtas i styremøtet 8. desember. 
Samtidig oppsummeres arbeidet innenfor de øvrige tre områdene, og styret får en 
orientering om planene for 2016. 
 
Tidsfrister i mandatene for de ulike arbeidsgruppene er lagt opp med tanke på å 
kunne gjennomføre prosessen som beskrevet over. Justeringer kan innebære behov 
for at det gjennomføres ekstra møter i universitetsstyret. 
 
Styremøte  Sak/Tema 
27.01.    Mandat 1, 2 og 3 vedtas 
10.03.   Diskusjon av innholdet i mandat 4 
05.05.  Presentasjon og diskusjon om prioritering av tiltak i SAB-

porteføljen fra område 1, 2 og 3. Budsjettavsetning for 2016. 
Mandat 4 vedtas 

23.06.   Endelig fastsetting av SAB-porteføljen for 2015-2016 for 1, 2 og 3 
20.10.  Presentasjon og diskusjon av foreløpige konklusjoner fra område 

4. i felles-seminar med dekanene.                                               
08.12.  Godkjenning av arbeidsplan for å fullføre område 4.             

Status for arbeidet med tiltak innenfor de øvrige områdene og 
orientering om arbeidsplan for den samlede SAB-prosessen for 
2016 

 

Når det gjelder arbeidsplanen for 2016, så er det for tidlig å fastsette den, men vedtak 
om større endringer i styrings- og beslutningsstruktur forutsettes først fattet høsten 
2016 – evt. tidlig vår 2017. Mindre justeringer, tilpasninger eller presiseringer kan tas 
tidligere om det er hensiktsmessig.
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SAB-oppfølging utdanningskvalitet  

SAB er opptatt av hva UiO gjør for å redusere antallet studenter som slutter eller som ikke 
yter sitt beste. SAB er også opptatt av at UiO bør vurdere muligheten for større intern 
mobilitet mellom studieprogram, programmer med større faglig bredde og/eller større grad av 
tverrfaglighet. SAB mener mange studenter velger studieretning for tidlig, og råder UiO til å 
vurdere muligheten for å etablere et «freshman year» slik mange amerikanske universiteter 
har. De foreslår også en vurdering av mulighetene for å tilby «honours programmes» på 
utvalgte områder der UiO står faglig sterkt, gi programmene høye opptakskrav og annonsere 
dem for et internasjonalt marked.       
 
Enkelte av disse temaene er allerede berørt i UiOs årsplan for 2015-2017. Det er derfor 
naturlig at utdanningskvalitets-gruppen vurderer behovet for å gi allerede igangsatte tiltak 
mer oppmerksomhet eller en justert innretning/fremdrift, og drøfter om det er ønskelig å 
supplere med konkrete tiltak som SAB har lansert for UiO.  
       
SAB er generelt opptatt av UiOs evne til faglig fornyelse og av at vi bør bli mer bevisste på  
hvordan vi arbeider for å sikre det. Dette temaet er lite reflektert i gjeldende årsplan – ref. 
tiltak 6 som først og fremst handler om variasjon i undervisnings- og eksamensformer. 
Hvordan løfter vi ansvaret for faglig fornyelse høyere på vår interne agenda? SAB er også 
opptatt av at vi bør utnytte bedre de mulighetene som ligger i større grad av eksterne bidrag i 
undervisningen.  
 
Har SAB rett i sine betraktninger og hva bør vi eventuelt iverksette av konkrete tiltak for å få 
dette til?   
 
Forslag til mandat for arbeidsområdet utdanningskvalitet  
(27.01.2015 - 31.12.2016) 
Arbeidsgruppe under ledelse av dekan Berit Karseth 

 
Fase 1. Avklare og prioritere oppgaver som bør inngå i SAB-porteføljen 

- Gruppen skal vurdere rådene fra SAB i forhold til målene formulert i Strategi 2020 og 
årsplanstiltakene for utdanningskvalitet som allerede er under arbeid ved UiO. Er det 
et gap og hva skyldes i så fall det?  

- Gruppen skal også vurdere om det samlede arbeidet med utdanningskvalitet ved 
hele UiO har klare nok langsiktige mål og er effektivt koordinert etter innføring av 
nærhetsmodellen.  

- Gruppen skal se på hvilken tradisjon ulike fagmiljøer har for å dele erfaringer i 
arbeidet med utdanningskvalitet med hverandre. Kan vi dele mer på tvers av 
fakultetsgrensene og utvikle en kultur for at alle fagmiljøer gir sine bidrag til «beste 
UiO-praksis»?    

- Gruppen skal prioritere de viktigste delmålene for utdanningskvalitetsarbeidet på 
kort sikt og foreslå konkrete tiltak for gjennomføring i perioden 2015-2016 i lys av 
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SAB-rapporten. Minst ett tiltak skal gi et særlig løft til UiOs 
internasjonaliseringsarbeid.  

- Gruppen skal begrunne sine prioriteringer, utarbeide et foreløpig budsjett for alle 
forslag til tiltak og angi ønsket ansvarsplassering for gjennomføring.  
Frist 17. april 2015 
 
Fase 2. Identifisere spørsmål innen utdanningskvalitetsområdet som bør 
vurderes av arbeidsgruppen for organisasjons- og beslutningsstruktur 

- Gruppen skal vurdere hvorvidt dagens beslutnings- og gjennomføringsansvar er 
klart og hensiktsmessig plassert, for å sikre faglig fornyelse og god og kontinuerlig 
fremdrift i arbeid med utdanningskvalitet ved alle fakulteter ved UiO.   

- Gruppen skal indentifisere konkrete behov for avklaringer/justeringer med tanke på 
økt internasjonalisering og mer tverrfaglighet i studie-programmene.  
Frist 5. juni 2015 

Fase 3. Gjennomføring av tiltak/piloter 
Høst 2015 - vår/høst 2016                                                                    

- De prioriterte tiltakene planlegges og iverksettes i vertsmiljøets regi.  
- Alle tiltak følges av arbeidsgruppen fra oppstart til rapportering og presentasjon for 

Universitetsstyret i desember 2016. 

Fase 4. Oppsummering. Råd om videre arbeid 
- For tiltak/piloter som fortsetter utover 2016, avklares ansvar for faglig ledelse og 

budsjett frem til fullføring og evaluering med tanke på videre oppfølging.  
- Arbeidsgruppen oppsummerer sitt arbeid og gir råd/innspill til prosjektledelsen om 

UiOs videre utdanningskvalitetsarbeid. 
Frist november/desember 2016 
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SAB-oppfølging forskningskvalitet 

SAB anbefaler å bygge mer bevisst på egen lokal styrke og bruke den til å tydeliggjøre UiOs 
institusjonelle profil. Hva er det vi er virkelig gode på ved UiO? Hva er det vi kan tilby på et 
topp internasjonalt kvalitetsnivå? Det er naturlig å kople tiltak på dette området til arbeidet 
for å identifisere verdensledende miljøer (ref. «Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2015-2014»). Det er allerede igangsatt egne arbeidsprosesser der fakultetene er 
bedt om å komme med innspill til på hvilken måte fagmiljøene ved UiO kan og bør posisjonere 
seg.  
Også andre løpende prosesser vil ha stor betydning for arbeidet med forskningskvalitet – eks. 
UiOs interne strategi for Horizon 2020 og en oppdatering av internasjonaliseringsstrategien.  
I tillegg må tiltak 11 i gjeldende årsplan fullføres. Det er omtalt under overskriften 
Administrativ omstilling. Tiltaket springer ut av IHR-prosessen og handler om bedre 
forskerstøtte, og det har tre komponenter:  
    

• Organisering av forskerstøtte – operasjonalisering av nærhetsmodellen 
• Nettbasert forskerportal som gjør det mulig å følge fremdrift og økonomi i prosjekter 
• Kompetanseutvikling for forskningsadministratorer  

Alle de igangsatte arbeidsprosessene kan legges inn under overskriften forskningskvalitet, 
men vil sannsynligvis ha behov for koordinering og prioritering med tanke på gjennomføring 
for å oppnå endringer i hele organisasjonen. Hva hører hjemme i SAB-porteføljen og hvilke 
tiltak bør prioriteres og realiseres i 2015 og 2016? 
 
Forslag til mandat for arbeidsområdet forskningskvalitet  
(27.01.2015 - 31.12.2016) 
Arbeidsgruppe under ledelse av viserektor Knut Fægri 
 

Fase 1. Avklare og prioritere oppgaver som bør inngå i SAB-porteføljen  
- Gruppen skal vurdere rådene fra SAB i forhold til målene i Strategi 2020 og 

årsplanstiltak som gjelder forskningskvalitetsforbedringer ved UiO. Er det et gap og 
hva skyldes i så fall det?  

- Gruppen skal vurdere målene for arbeidet med forskningskvalitet ved UiO og 
drøfte behovet for ytterligere tiltak eller endringer/justeringer for å svare på 
utfordringene fra SAB.  

- Gruppen skal prioritere de viktigste delmålene for forskningskvalitetsarbeidet på 
kort sikt og foreslå konkrete tiltak for gjennomføring perioden 2015-2016 i lys av 
SAB-rapporten. Minst ett tiltak skal gi et særlig løft til UiOs 
internasjonaliseringsarbeid.  

- Gruppen skal begrunner sine prioriteringer, utarbeide et foreløpig budsjett for alle 
forslag til tiltak og angi ønsket ansvarsplassering for gjennomføring.  
Frist 17. april 2015 
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Fase 2. Identifisere spørsmål innen forskningskvalitetsområdet som bør 
vurderes av arbeidsgruppen for organisasjons- og beslutningsstruktur 

- Gruppen skal vurdere hvorvidt dagens beslutnings- og gjennomføringsansvar er 
klart og hensiktsmessig plassert for å sikre kontinuerlig arbeid med å utvikle bedre 
forskningskvalitet ved alle fakulteter ved UiO.   

- Gruppen skal indentifisere konkrete behov for avklaringer/justeringer med tanke på 
økt internasjonalisering, mer tverrfaglighet og tettere kopling mellom forskning og 
studie-programmer ved UiO.  
Frist 5. juni 2015 

Fase 3. Gjennomføring av tiltak/piloter  
Høst 2015 - vår/høst 2016                                                                    

- De prioriterte tiltakene planlegges og iverksettes i vertsmiljøets regi  
- Alle tiltak følges av arbeidsgruppen fra oppstart til rapportering og presentasjon for 

Universitetsstyret i desember 2016 

Fase 4. Oppsummering. Råd om videre arbeid 
- For tiltak/piloter som fortsetter utover 2016, avklares ansvar for faglig ledelse og 

budsjett frem til fullføring og evaluering med tanke på videre oppfølging.  
- Arbeidsgruppen oppsummerer sitt arbeid og gir råd/innspill til prosjektledelsen om 

UiOs videre forskningskvalitetsarbeid 
Frist november/desember 2016 
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SAB-oppfølging tverrfaglighet  
Mer tverrfaglighet etterspørres i de fleste rapporter og utredninger som gjelder U&H-
sektoren for tiden, og temaet er også bredt omtalt i Årsplan 2015-17.  
SAB er svært opptatt av tverrfaglighet og mener UiO har et potensiale for å gå lenger i faglig 
integrering enn dagens relativt beskjedne samarbeid mellom fagmiljøer internt. SAB peker 
også på de mulighetene for tverrfaglighet som ligger i eksternt samarbeid, og utfordrer UiO 
generelt til å bli mer utadrettet.   
For SAB er tverrfaglighet også et viktig grep for bedre profilering av UiOs virksomhet og 
faglige styrke og et virkemiddel for faglig fornyelse innen utdanning og forskning som UiO 
kan og bør utnytte bedre.  
Evnen til å arbeide på tvers av faglige grenser blir avgjørende for hvilke forskningsmiljøer 
som når opp i den stadig sterkere internasjonale konkurransen om forskningsmidler. 
Utlysningene innenfor Horizon 2020 forutsetter på en annen måte enn tidligere kreativt 
samarbeid mellom ulike fagfelt. SAB peker derfor på at UiO bevisst bør jobbe for å få til en 
kulturendring som øker interessen for utforske eget potensiale for tverrfaglighet og sikre gode 
incitamenter for miljøer som tar nye, tverrfaglige initiativ både innen undervisning og 
forskning.   
Arbeidsprosessene som allerede pågår for å forenkle tverrfaglig samarbeid ved UiO må 
videreføres. Viserektor har ansvaret for flere av dem, men fakultetene må engasjere seg om det 
skal lykkes å ta et kraftfullt løft for tverrfaglighet ved UiO slik SAB anbefaler.  
 
Forslag til mandat for arbeidsområdet tverrfaglighet  
(27.01.2015 - 31.12.2016) 
Arbeidsgruppe under ledelsen av viserektor Knut Fægri 
 

Fase 1. Avklare og prioritere oppgaver som bør inngå i SAB-porteføljen 
- Gruppen skal vurdere rådene fra SAB i forhold til målene i Strategi 2020 og 

årsplanstiltak som gjelder arbeidet for økt utnyttelse av tverrfaglig muligheter ved 
UiO. Er det et gap og hva skyldes i så fall det?  

- Gruppen skal vurdere om det trengs mer presise mål for arbeidet med tverrfaglighet 
ved UiO og drøfte behovet for ytterligere tiltak eller endringer/justeringer for å svare 
på utfordringene fra SAB.  

- Gruppen skal prioritere de viktigste delmålene for tverrfaglighet på kort sikt og 
foreslå konkrete tiltak for gjennomføring perioden 2015-2016 i lys av SAB-rapporten. 
Minst ett tiltak skal gi et særlig løft til UiOs internasjonaliseringsarbeid.  

- Gruppen skal begrunne sine prioriteringer, utarbeide et foreløpig budsjett for alle 
forslag til tiltak og angi ønsket ansvarsplassering for gjennomføring.  
Frist 17. april 2015 
 
Fase 2. Identifisere spørsmål knyttet til tverrfaglige samarbeid ved UiO som 
bør vurderes av arbeidsgruppen for organisasjons- og beslutningsstruktur 

- Gruppen skal vurdere hvorvidt dagens beslutnings- og gjennomføringsansvar er 
klart og hensiktsmessig plassert når det gjelder å ta initiativ til og gjennomføre faglig 
samarbeid på tvers av faglige enheter ved UiO eller mellom UiO og andre 
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institusjoner/næringsliv. Hvilke incitamenter fungerer for å styrke tverrfaglig 
samarbeidet ved UiO?   

- Gruppen skal indentifisere konkrete behov for avklaringer/justeringer både med 
tanke på tverrfaglige studieprogrammer og forskningssamarbeid og for kopling 
mellom forskning og studieprogrammer ved UiO der flere fagmiljøer medvirker.  
Frist 5. juni 2015 

Fase 3. Gjennomføring av tiltak/piloter  
Høst 2015 - vår/høst 2016                                                                    

- De prioriterte tiltakene planlegges og iverksettes i vertsmiljøets regi  
- Alle tiltak følges av arbeidsgruppen fra oppstart til rapportering og presentasjon for 

Universitetsstyret i desember 2016 

Fase 4. Oppsummering. Råd om videre arbeid 
- For tiltak/piloter som fortsetter utover 2016, avklares ansvar for faglig ledelse og 

budsjett frem til fullføring og evaluering med tanke på videre oppfølging.  
- Arbeidsgruppen oppsummerer sitt arbeid og gir råd/innspill til prosjektledelsen om 

UiOs videre arbeid med å styrke tverrfagligheten ved UiO. 
Frist november/desember 2016 
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UiO Strategi 
2020 

UiO årsplan 2014-2016 
UiO tiltak og milepæler som har 
relevans for JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 
2014-2016 

Rapportering  
 31.12.2014 
 

Et grensesprengende 
universitet 
 Mål 1: 
Universitetet skal 
fremme 
grensesprengende 
forskning, utdanning 
og formidling og være 
etterspurt 
internasjonal 
samarbeidspartner. 
 
Strategier (fra 
Strategi2020): 
1. Styrken i den faglige 
bredden skal utnyttes 
enda bedre gjennom 
tverrfaglig forskning 
og utdanning. Det skal 
utvikles gode 
finansieringsmekanis
mer for tverrfaglige 
aktiviteter og 
tidsavgrensede 
satsinger. 
2. Det internasjonale 
engasjementet skal bli 
større, blant annet 
gjennom økt deltakelse 
i 
selektive, strategiske 
partnerskap og Det 
europeiske 
forskningsområdet. 
3. Alle 
utdanningsprogramme

Tiltak 1: Utvikling av 
programporteføljen 
Utvikling av programporteføljen skal skje i 
tråd med de faglige prioriteringene med 
vekt 
på kvalitet i forskningsbasert utdanning, 
relevans for samfunn og arbeidsliv og  
etterspørsel fra søkerne. Alle 
studieprogram skal inneholde 
internasjonale komponenter. 
Porteføljeutviklingen skal følge 
dimensjonene som er trukket opp i Strategi 
2020 knyttet til livslang læring, 
internasjonal profil, tverrfaglighet, 
innovasjon og nasjonalt samarbeid og 
arbeidsdeling. 
Milepæler: 
01.04.2014  Fakultetene melder inn forslag 
til etablering av nye studieprogram i 
henhold til årshjulet for studieportefølje. 
Internasjonale og tverrfaglige 
komponenter skal særskilt vurderes, 
spesielt knyttet til strategiske 
forskningssatsninger.  
31.12.2014 Fakultetene har nådd sine mål 
for indikatoren mobilitet. 
31.12.2015 UiO skal ha økt sine samlede 
inntekter på etter- og videreutdanning med 
50% fra 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 1:  
Fakultetet skal sikre at den internasjonale 
dimensjonen i hvert fag blir tatt hensyn 
til i den obligatoriske undervisningen.  
Tiltak: 
 Evaluere den vedtatte ordningen med 

obligatoriske engelske 
valgemner/utenlandsopphold  

Tidsfrist: 2014-2015 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonssjef 
studieseksjon 
 Evaluere/kartlegge hvor langt vi har 

kommet med å innarbeide den 
internasjonale dimensjonen i emnene 
som inngår i mastergraden i 
rettsvitenskap. Videre foreslå og 
gjennomføre endringer og tiltak som 
sikrer at vi oppnår målene våre. 

Tidsfrist: 2014-2015 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonssjef 
studieseksjon 
 
Fakultetet skal benytte lærere med ikke-
norsk faglig bakgrunn som en ressurs i 
undervisningen. Samtidig skal fakultetet 
fortsatt arbeide med å sikre og inngå 
utvekslingsavtaler med gode 
internasjonale universiteter. 
Tiltak: 
 Ved tilsetting av lærere med ikke-

norsk faglig bakgrunn som ressurs 
skal det avklares hvordan de kan 
brukes som undervisningsressurs for 
å øke den internasjonale 
dimensjonen i obligatorisk 
undervisning.  

Tiltak 1:  
Internasjonalisering: 
 Gjennomføre 

referansegruppemøter med 
internasjonale studenter og 
norske studenter som tar 
engelske valgemner for å 
evaluere ordningen  
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014 

 Gjennomføre evaluering blant 
studenter som har vært på 
utveksling  
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014. 

 Definere og iverksette konkrete 
tiltak på bakgrunn av de 
ovennevnte evalueringene  
Ansvarlig: 
Studiedekan/seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014/2015 

 
 Avtaler: Utarbeide kriterier for 

vurdering av avtalenes kvalitet 
og relevans. 
Ansvarlig: Dekanat 
Frist: 2014 

 
 
 Fakultet er med på det EU-

finansiert forprosjektet The 
European Joint Doctorate in Law 
and Development (EDOLAD) for 

Tiltak 1:  
Internasjonalisering: 
Det er gjennomført to 
referansegruppemøter med 
internasjonale studenter og hatt med 
egne spørsmål til innreisende 
studenter i emneevalueringer 
 
Vi har gjennomført en egen 
spørreundersøkelse for innreisende 
studenter etter semesterstart.  
 
Det er utarbeidet en undersøkelse for 
studenter som har vært på utveksling 
som sendes ut i starten av 2015.  

 
Gjennom de ansvarlige faglærernes 
rapportering om undervisnings- 
kvalitet høsten 2014, kom det inn 
konkrete tips om hvordan lærerne kan 
tilrettelegge for bedre integrering av 
internasjonale studenter i 
undervisningen. Disse vil deles med 
andre faglærere som underviser på 
emner med internasjonale studenter i 
2015. 
 
Det vil for øvrig iverksettes tiltak på 
bakgrunn av de ovennevnte 
evalueringene i 2015. 
 
Det er ikke utarbeidet kriterier for 
vurdering av avtalenes, men dette 
følges opp i 2015 på bakgrunn av 
evalueringer. 
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r skal gis en 
internasjonal profil og 
samarbeidet med 
utenlandske 
institusjoner skal økes 
for større relevans og 
høyere kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 2: Videreutvikling av faglige 
prioriteringer 
Det skal i 2013 iverksettes en prosess for 
videreutvikling av de vedtatte faglige 
prioriteringene. Gjennomgangen tar 
utgangspunkt i vurdering av status og 
erfaringer 
med gjennomføring av faglige 
prioriteringer ved fakultetene og museene, 
med vekt på: 
 Hvilke virkemidler har fakulteter og 

museer benyttet og hva er erfaringene 
med disse? 

 Hvilke hindringer for å gjennomføre 
faglige prioriteringer oppfattes som 
særlig krevende? 

 I hvilken grad har gjennomføring av 
faglige prioritering gitt bidrag til 
kvalitetsutvikling og faglig fornyelse? 

Gjennomgangen skal også vurdere hvordan 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Instituttleder, 
studieårsansvarlige lærere og 
seksjonsleder 
 Eksisterende utvekslingsavtaler 

gjennomgås for å sikre at de avtalene 

vi har er med gode internasjonale 

universiteter 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: 
Internasjonaliseringsansvarlige faglig og 
administrativt 
 
 

Tiltak 2: Videreutvikling av faglige 
prioriteringer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utvikling av en felles doktorgrad 
med 5 andre universiteter. 
Forprosjektet sluttføres i første 
halvdel av 2014. 
Frist: 30.6.2014 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 2: Videreutvikling av faglige 
prioriteringer  
Viser til gjennomgang av fakultetets 
faglige prioriteringer datert juni 
2013.  
 
Fakultetet har en ambisiøs 
stillingsplan basert på de faglige 
prioriteringene og innspill fra 
instituttlederne.  
 Stillingsplanen oppdateres og 

justeres årlig. 
Frist: kontinuerlig gjennom hele 
perioden 
Ansvar: 
Administrasjonsseksjonen 

 
 
 
 

Fakultetet er aktivt med i EDOLAD. 
Den første stipendiaten ble ansatt 
høsten 2014. Vi vurderer nå 
finansiering for en stipendiat til på 
prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakultetet begynte å se på de faglige 
prioriteringene i 2014, og skal jobbe 
videre med dette i 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 4 a, vedlegg 1 

Årsplan 2014-2016, gjennomføringsplan 2014, Det juridiske fakultet 

Side 3, 05.12.2013, strategi 2014-16, JUS-gjennomføring 
 

UiO Strategi 
2020 

UiO årsplan 2014-2016 
UiO tiltak og milepæler som har 
relevans for JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 
2014-2016 

Rapportering  
 31.12.2014 
 

faglige prioriteringer kan benyttes som 
instrument for å gjennomføre Strategi2020, 
herunder strategiene 1, 2, 7, 13, 18, 19 og 
22. Rammeøkningene som er vedtatt i 
budsjettet for 2014 skal prioriteres til 
nødvendige tiltak for gjennomføring av de 
reviderte faglige prioriteringene.  
Milepæl: 
30.06.2014 Alle fakulteter har foretatt en 
gjennomgang av sine faglige prioriteringer 
med sikte på videreutvikling. 
 
Tiltak 3: Strategier for publisering med 
høy kvalitet 
Ledere skal bringe publisering inn som 
tema i den løpende dialogen med 
medarbeidere.  
 
Mange miljøer har akseptabelt eller høyt 
volum av publikasjoner, og bør legge vekt 
på å heve kvaliteten i hver enkelt 
publikasjon, selv om dette kan føre til at 
antall publikasjoner og publikasjonspoeng 
går ned.  
 
Tiltaket skal bidra til at UiO når 
målsettingen om gjennomsnittlig 1,3 
publiseringspoeng per vitenskapelig 
årsverk, samt at UiO øker andelen av 
publisering som får særlig høy 
internasjonal synlighet og gjennomslag.  
 
Milepæl: 
31.12.2014 Det skal foreligge en 
gjennomgang av eksisterende virkemidler 
for å følge opp strategiene for publisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 3: Strategier for publisering 
med høy kvalitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt 
strategisk samarbeid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 3: Strategier for publisering 
med høy kvalitet  
 
Fakultetet har ambisjon om å øke 
antall publikasjonspoeng pr. 
vitenskapelig ansatt – fra dagens 1,7 
til 2,1 i 2018. For å oppnå dette vil 
vi: 

 Etablere et Open Access 
tidsskrift som oppfyller 
kravene til en nivå 2-kanal. 

 Gjennomgå alle nivå 1- og 2-
kanalene i samarbeid med 
publiseringsutvalget 

 Årlige møter med 
forskergruppelederne 

 Tema i 
medarbeidersamtaler 

 
Frist: 31.12.2014 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2014 ble kanalene for nivå 1 og 2 
gjennomgått, noe som resulterte i en 
revidert nivå 2-liste. 
 
Fakultetets Open Access tidsskrift, 
Oslo Law Review ble publisert for 
første gang. Det ble også godkjent som 
nivå 1-kanal. 
 
Resultatet av publikasjonspoengene 
for 2014 blir ikke klart før i mars. 
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med høy internasjonalisering og 
gjennomslag, samt forslag til nye 
virkemidler der det er nødvendig.  
 
Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt 
strategisk samarbeid 
Strategi2020 har strategisk samarbeid som 
et viktig innsatsområde for 
internasjonalisering. Slikt  samarbeid 
favner både utdanning, forskning og 
innovasjon, og kan inngås på forskjellig 
nivå ved institusjonen og med ulike formål 
Milepæler: 
Ingen relevante milepæler for JUS 

Se tiltak 1.   

 
 

Tiltak 4: Utvikling av 
internasjonalt strategisk 
samarbeid  
 

 
 
 
 
 
Jfr. tiltak 1 

Læringsuniversitetet 
Mål2: Universitetet i 
Oslo skal tilby 
forskningsbasert 
utdanning på linje med 
de fremste 
internasjonale 
læresteder. 
 
Strategier: 
7. Universitetet i Oslo 
skal tilby utdanninger 
som tiltrekker seg 
studenter som har 
forutsetninger for, og 
som engasjeres av 
studier ved et 
fremragende 
forskningsuniversitet. 
Studentene skal tilbys 
forskningsbasert 
undervisning som 

Tiltak 6: Læringsmiljø og oppfølging av 
studentene 
Fakultetene skal iverksette tiltak som 
møter de enkelte studieprogrammers 
utfordringer knyttet til rekruttering, 
læringsmiljø og oppfølging av studenter, 
inkludert internasjonale studenter. 
 
Fakultetene skal sikre høy kvalitet i 
utdanningene og legge til rette for at 
studentene følger normerte studieløp. 
Studentene skal møte tydelige 
forventninger gjennom program- og 
emnebeskrivelser og gjennom møte med 
vitenskapelige ansatte i læringsprosessen. 
Studentene skal bevisstgjøres tidlig og 
underveis i studieløpet om utdanningens 
arbeidslivsrelevans for å være godt rustet 
til overgangen til arbeidslivet. 
 
UiO skal rekruttere dyktige søkere, som er 
motivert for forskningsbaserte studier. 

Tiltak 6 og 7: Studiekvalitet 

Viser også til tiltak 16 om areal.  
 
Videreføring av hovedprioriteringer 
fra prosjekt studiekvalitet:  
Analyser av studentgrupper og 
enkeltemner skal følges opp videre med 
iverksettelse av tiltak for å oppnå bedre 
gjennomstrømming og lavere forholdstall 
student pr lærer, for derved å kunne tilby 
økt kvalitet. 
 
Tiltak: 
 Iverksette de tiltak som utredes og 

vedtas høsten 2013 
 
Blant målene er best mulig utnyttelse av 
fakultetets lærerressurser, forutsigbarhet 
i undervisning for lærere og studenter 
ved å utarbeide ukeplaner for hvert 
studieår, og oppfølging av vedtatte 
kriterier for omberamming. Fakultetet 

Tiltak 6 og 7: Studiekvalitet 
 
PROSJEKT STUDIEKVALITET: 
 
Videre oppfølgning av 
studiekvalitetstiltak implementert 
innenfor masteroppgaveområdet. 
 
Ansvarlig: Seksjonssjef 
eksamensseksjonen  
Frist: 2014    
 

 Vedta og iverksette tiltak 
basert på funn i analysene 
av studentgrupper og 
enkeltemner 
Ansvarlig: 
Dekanat/studiedekan/seksj
ons-sjef studieseksjonen og 
eksamensseksjonen 
Frist: 2014 -2015 

 

Tiltak 6 og 7: Studiekvalitet 
 
PROSJEKT STUDIEKVALITET: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er ikke ferdigstilt/gjennomført, 
men vil videreføres i en litt revidert 
form i 2015. 
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danner og utdanner, 
også på tvers av 
etablerte faggrenser. 
8. UiO skal tilby 
landets beste 
læringsmiljø gjennom 
klarere forventninger, 
tettere 
oppfølging, bruk av 
varierte 
læringsformer, 
læringsfremmende 
evaluering og god 
pedagogisk 
kompetanse. 
10. 
Forskerutdanningen 
skal videreutvikles og 
være fremtidsrettet. 
Den skal være 
internasjonalt 
attraktiv, og 
stipendiatene skal 
være integrert i aktive 
forskningsmiljøer. 
11. UiO skal tilby 
landets beste 
lærerutdanning og øke 
rekruttering av gode 
studenter 
innenfor realfag. 

Rekrutteringstiltak videreutvikles 
systematisk, basert på erfaring og 
kunnskap om målgruppene. Fakultetene 
skal iverksette tiltak for å styrke faglig og 
sosial integrering fra studiestart og videre 
inn i studiene. Internasjonale studenter 
skal inkluderes i studentmiljøet og sikres et 
godt faglig utbytte og gode opplevelser på 
UiO.  
 
Milepæler: 
15.08.2014 Det er gjennomført særskilte 
rekrutteringstiltak knyttet til skjev 
kjønnsbalanse i utvalgte 
studieprogrammer som ledd i UiOs 
samlede rekrutteringsarbeid.  
31.12.2014 Alle studieprogrammene er lagt 
til rette slik at studentene bevisstgjøres om 
sin faglige og profesjonelle kompetanse, og 
alle masterstudenter tilbys kurs om 
jobbsøking.  
31.12.2014 Fakultetene har vurdert 
studentenes gjennomføring på 
studieprogrammene og iverksatt tiltak for 
å følge opp studentene.  
 
Tiltak 7: Nyskapning i undervisning og 
læring 
Det skal være god sammenheng mellom 
læringsmål, undervisning/læringsformer 
og vurdering. Studentene skal være aktive 
deltakere i forskningsbasert utdanning og 
skal møte dyktige og engasjerte forskere i 
undervisningen på sine fagfelt. Et viktig 
grunnlag for høy kvalitet og relevans i 
utdanningene er varierte undervisnings- og 

arbeider videre med tiltak som skal sikre 
et godt læringsmiljø. 
 
Interne lærerkrefter skal benyttes tidlig i 
studiet, til smågruppe- og forskningsnær 
undervisning. I tillegg er det viktig å øke 
andelen interne undervisningstimer i 
obligatoriske fag på 3. og 4. studieår. 
 
Tiltak: 
 Videreføre og sette i drift tiltak fra 

høsten 2013 knyttet til:  
• Overføring av 

lærerressurser fra 
valgemner til 
obligatorisk 
undervisning.  

• Universitetslektorer 
 
Eksterne lærere er en ressurs i både 
undervisning og veiledning, og fakultetet 
skal sørge for at eksterne lærere, 
veiledere og sensorer integreres i 
fakultetet og fagmiljøene. 
 
Tiltak: 
 Videreføre og sette i drift tiltak fra 

høsten 2013 knyttet til:  
• Felles arrangementer og 

seminarer for eksterne 
lærere og sensorer 

• Nyhetsbrev og lokale 
arrangementer  

 
Alle skriftlige eksamener skal 
gjennomføres digitalt med sikte på å være 

 Oppnå god utnyttelse av 
fakultetets lærerressurser 
og en forutsigbar 
undervisningsplanlegging 
gjennom arbeid med: 
a. Øke andel interne lærere 
for obligatoriske emner 
b. Videreutvikle rutiner og 
sørge for god koordinering 
av planleggingsprosessen  
Ansvarlig: 
Studiedekan/seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014 

 
 Læringsmiljø: Bruke 

tilbakemeldinger fra 
studentene for å definere og 
iverksette flere tiltak for å 
bedre læringsmiljøet. 
Ansvarlig: Studiedekan/ 
seksjonssjef 
studieseksjonen og 
eksamensseksjonen 
Frist: 2014  

 
 Videreføre arbeidet med å 

sikre bedre oppfølgning av 
de eksterne lærerne, 
herunder: 

 
a. Gi tilstrekkelig 
informasjon  
b. Invitere til faglig seminar  

 
Ansvarlig: Studiedekan/ 

 
 
 
 
a)Det er gjennomført møter med 
studieårsansvarlige; studiedekan og 
administrasjon for å oppnå god 
oversikt og øke andelen andel interne 
lærere for obligatoriske emner 
 
b)Det er en prosess i gang for å 
videreutvikle rutiner og sørge for god 
koordinering av 
planleggingsprosessen. 
 
Det er iverksatt flere tiltak for å bedre 
læringsmiljøet, bla. arbeid med å 
synliggjøre flere offentlige 
arbeidsgivere, oppfølging og arbeid 
med fadderuken, treffetider for lærere 
og tettere samarbeid med 
karrieresenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Informasjon til eksterne lærere er 
gjennomgått og bearbeidet. 
 
b)Det er avholdt et pedagogisk 
seminar for eksterne lærere og 



Sak 4 a, vedlegg 1 

Årsplan 2014-2016, gjennomføringsplan 2014, Det juridiske fakultet 

Side 6, 05.12.2013, strategi 2014-16, JUS-gjennomføring 
 

UiO Strategi 
2020 

UiO årsplan 2014-2016 
UiO tiltak og milepæler som har 
relevans for JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 
2014-2016 

Rapportering  
 31.12.2014 
 

vurderings- og læringsformer, inkludert 
digitalt støttede læringsformer. 
Internasjonalisering skal brukes aktivt som 
et virkemiddel for økt kvalitet i UiOs 
utdanninger. Utdanningsaktiviteten skal 
organiseres slik at den sikrer balanse 
mellom tid til utdanning og forskning. 
Professor II-ordningen og annen 
lærerutveksling med utenlandske 
universiteter skal utvides og gjøres mer 
systematisk for å gi studentene gode 
rollemodeller for mobilitet. 
Forskerutveksling skal som hovedregel 
også inkludere bidrag i undervisning.  
 
Milepæler: 
30.04.2014 Alle studieprogrammer har 
definert hvordan studentene kan 
aktiviseres i forskningsbasert utdanning.  
31.12.2014 Utarbeidet en digitalisert 
arbeidsflyt for eksamensprosessen  
31.12.2014 Valgt og pilotert standardiserte 
verktøy for digital eksamen  
31.12.2014 UiO har utviklet en 
infrastruktur for opptak, lagring og 
deling/gjenbruk/podcast av forelesninger 
og læringsressurser, og stimulert til bruken 
av denne i undervisningen  
31.12.2014 75% av alle skoleeksamener 
(der det er mulig) gjennomføres digitalt. 
 
 
 
 
 
 

i full drift fra og med høsten 2015.  
 
Tiltak: 

 Videreføre prosjekt digital 
eksamen med gradvis overføring 
til drift 

 
Fakultetet skal sørge for at kvalitet i 
sensur og veiledning av masteroppgaver 
forbedres. Eksempelvis innføres det fra 
høsten 2013 at veiledere ikke også skal 
være sensorer.  
 
Tiltak: 

 Videreføre og sette i drift tiltak 
fra 2013  

 Digitalisering av masteroppgave 
 Nye retningslinjer for bruk av 

karakterskalaen 
 
Fakultetet skal videre ta i bruk alternative 
vurderingsformer og eksamensinnhold.  
 
Tiltak: 

 Iverksette de alternativer som 
utredes høsten 2013 

 
Ansvarlig: Studiedekan og leder for 
studie- og eksamensseksjonen   
 
 
 
 
 
 
 

Seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014 
 

 Analyse av studentkull. 
Gjennomføre 
spørreundersøkelse blant 
studenter som ikke har 
gjennomført rettsstudiet i 
utvalgte kull . 
Ansvarlig: Seksjonsleder 
studie 
Frist: Første halvår 2014 

  
ANDRE TILTAK: 
 
Undervisningskvalitet: 
 
Kvalitetssystem: 

 Gjennomføre periodisk 
programevaluering av 
studieprogram på IKRS og 
LLM-programmene  
Ansvarlig: 
Studiedekan/programleder 
Frist: 2014 

 Fortsette arbeidet med å 
kvalitetssikre og forbedre 
læringsutbyttebeskrivelser i 
tråd med NKR  
Ansvar: Studiedekan 
Frist: 2014- 

 Forbedre rutiner i 
kvalitetssystemet for å møte 
eventuelle 
krav/anbefalinger i 

ansvarlig faglærere i januar 2015 som 
et ledd i en bedre oppfølging av de 
eksterne lærerne, og å skape en arena 
der interne og eksterne lærere kan 
møtes.  
Det ble våren 2014 vedtatt å ikke 
gjennomføre spørreundersøkelse 
vedr. analyse av studentkull.  
 
 
 
 
 
 
ANDRE TILTAK: 
 
Undervisningskvalitet: 
 
Kvalitetssystem: 
Periodisk programevaluering av 
studieprogram på IKRS er i sluttfasen. 
For LLM/HUMR-programmene er det 
gjennomført innledende møter 
mellom studiedekan og den enkelte 
programleder, der blant annet den 
periodiske emneevalueringen var 
tema. Det er også gjennomført et møte 
med alle programledere på LLM-ene 
for å starte prosessen med 
evalueringen. Evalueringene sluttføres 
i 2015.  
 
Læringsutbyttebeskrivelsene ihht 
NKR er implementert for alle emner, 
og det er utviklet rutiner for å følge 
dette opp i revisjoner av 
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tilbakemeldingen fra 
NOKUT- evalueringen.  
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen 
Frist: 2014- 
 

Studieinformasjon: 
 Implementere tiltak fra 

studieinformasjonsprosjekt
et 
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen, 
eksamensseksjonen og 
kommunikasjonsseksjonen 
Frist: 2014 

 
Digital eksamen  

 Innfasing av digital eksamen 
på valgemner og videre 
implementering av flere 
skoleeksamener til alle 
skriftlige skoleeksamener 
ved fakultetet gjennomføres 
digitalt i 2015.  
Ansvarlig: Seksjonsledere 
IT-seksjonen og 
Eksamensseksjonen  
Frist: 2015  

 
Varierte vurderingsformer  

 Arbeidsgruppen for varierte 
vurderingsformer vil levere 
sin innstilling i løpet av 
våren 2014. Oppfølgning av 
anbefalte tiltak fra 
arbeidsgruppen for varierte 

læringsutbyttebeskrivelser.  
 
Informasjonen til lærerne om 
underveisevaluering er revidert i 
samarbeid med Helge Strømsø fra 
FUP.  Vi avventer flere endringer etter 
revidert kvalitetssystem som vedtas i 
2015.  
 
Studieinformasjon: 
Flere av tiltakene fra 
studieinformasjonsprosjektet er 
iverksatt bla. å ansette de to faste 
stillingene på Infosenteret, lagt vekt 
på bedre oppdatering av 
medarbeidere og bedre tid til å følge 
opp studenthenvendelser. Medfører 
bedre kontakt, Videre er det etablert 
gode rutiner rundt felles ukentlig 
morgenmøte der begge seksjonene 
treffes sammen med infosenteret. 
Medfører god gjensidig 
informasjonsutveksling. Noen mindre 
tiltak gjenstår og videreføres i 2015. 
 
Digital eksamen: 
Våren 2015 gjennomføres 99% av alle 
skoleeksamener på JUS digitalt. I løpet 
av høst 2015 går prosjektet over i 
drift.  
 
Varierte vurderingsformer: 
Arbeidet er utsatt fra 2014 til våren 
2015. Planen er at vedtak om varierte 
vurderingsformer vedtas vår 2015, og 
implementeres høst 2015 eller vår 
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Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-
utdanningen 
Det skal gjennomføres tiltak som fremmer 
internasjonalisering, tverrfaglighet og 
samarbeid på tvers.  
Milepæler: 
30.06.2014 Det administrative 
støtteapparatet, med avklarte roller og 
ansvar skal være på plass 
31.12.2014 Den generiske kursporteføljen 
skal være på plass  
31.12.2014 Et fast kompetansetilbud for 
veiledere skal være på plass  
Ansvarlig: Fakultetene i samarbeid med 
FA og OPA. 
 

 
 
 

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-
utdanningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eksamensformer.  
Ansvarlig: Studiedekan og 
seksjonsleder 
Eksamensseksjonen  
Implementering av tiltak 
høsten 2014/våren 2015  

 

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-
utdanningen 
Fakultetet ønsker å øke antallet 
årlige disputaser ved at flere 
stipendiater gjennomfører 
doktorgradsutdanningen. Dette skal 
gjøres gjennom: 

 Sikre at stipendiatene 
begynner skrivearbeidet så 
fort som mulig etter 
oppstart gjennom endrede 
rutiner for 
midtveisevalueringen. 

 Identifisere faktorer som er 
viktig for gjennomføringen 
gjennom en analyse av 
årsaker til frafall underveis i 
stipendiatperioden. 

 
First: 31.12.2014 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
 
Kandidatundersøkelsen 
gjennomføres våren 2014 og for 
første gang inkluderer den også 
fakultetets stipendiater.  

 Vi vil utvikle videre tiltak 

2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningsdekanen har gjennomført 
en analyse av faktorer som hindrer 
stipendiatenes progresjon. Det skal 
utarbeides tiltak ut fra denne 
analysen. 
 
 
Fakultetet har fokus på veilederrollen, 
og i dette ligger det også oppfølging av 
stipendiatenes produksjon og 
progresjon. Dette videreføres også for 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakultetets stipendiater var likevel 
ikke del av denne undersøkelsen, og 
tiltaket er følgelig ikke gjennomført. 
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for kvalitetsheving av 
programmet når resultatene 
fra undersøkelsen 
foreligger. 

 
Frist: 31.12.2014 
Ansvar: Administrasjonsseksjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et samfunnsengasjert 
universitet 
Mål 3: Universitetet i 
Oslo skal gjennom 
aktiv dialog og 
samarbeid 
bidra til at 
forskningsbasert 
kunnskap kommer til 
anvendelse for 
å løse det 21. 
århundrets store 
samfunnsutfordringer. 
 
Strategi:9 
13. Universitetet i Oslo 
skal dele kunnskapen 
og styrke dialogen med 
samfunnet. 
Forskningsbasert 
kunnskap skal komme 
til anvendelse gjennom 
et tettere samarbeid 
med institutter, 
offentlige og private 
virksomheter 
16. UiO skal styrke 
innsatsen for å bidra til 

Tiltak 10: Innovasjon: gjennomføre UiOs 
handlingsplan for innovasjon  
Innovasjon er en del av UiOs 
kjernevirksomhet, og skal integreres i 
utdanning, forskning og formidling. 
Handlingsplanen for innovasjon er basert 
på en bred forståelse av innovasjon og 
hvordan forskningsintensive universiteter 
bidrar til innovasjon.  
 
UiO medvirker til innovasjon direkte 
gjennom kommersialisering av 
forskningsresultater fra ansatte og 
studenter. Det mest betydelig bidraget til 
innovasjon skjer imidlertid indirekte 
gjennom utdanning av kandidater, 
nyskapende forskning og gjennom 
utveksling av kunnskap med næringsliv, 
organisasjoner og offentlig sektor. UiO har 
som hovedstadsuniversitet en prioritert 
samarbeidspartner i Oslo kommune.  
 
I den tre-årige handlingsplanen 
presenteres tiltak for å styrke UiOs bidrag 
til innovasjon 
innenfor fire innsatsområder: ledelse og 
personalpolitikk, utdanning, 
kunnskapsutveksling med eksterne aktører 

Tiltak 10: Innovasjon 
Se tiltak 6 og 7 om eksterne ressurser i 
undervisningen samt tiltak 13 og 14 om 
forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 10: Innovasjon  
Viser til notat om fakultetets 
innovasjonstiltak. 
 
Fakultetet gjorde i 2012 en grundig 
jobb ved å identifisere våre bidrag til 
innovasjon. I 2013 vil vi se om og 
hvordan bidrag til innovasjon kan 
være meritterende i bedømmelser, 
samt jobbe for å få sosial innovasjon 
og brukerperspektiv inn i 
prosjektsøknader. 
 
Frist: 31.12.2013 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ikke systematisk implementert, men 
brukes ad.hoc i noen tilfeller. Bør 
systematiseres i bruk i kunngjøringer. 
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innovasjon og 
kunnskapsoverføring. 
 
 

og synliggjøring av UiO som et innovativt 
universitet. Det forventes at fakultetene og 
tilsvarende enheter velger ut tiltak der de 
har komparative fortrinn. 
 
UiO skal være en aktiv deltaker i dialogen 
med samfunn, skole og arbeidsliv om 
utdanningenes innhold og relevans. UiO 
etablerer råd for samarbeid med 
arbeidslivet som skal være et tillegg til den 
kontakten som skjer på program- og 
fakultetsnivå.  
 
Milepæler: 
13.06.2014 Fakultetene skal tydeliggjøre 
hva et utvidet innovasjonsbegrep 
innebærer og hvordan det skal inkluderes i 
forskning, studier og formidlingsaktivitet. 
Konkrete tiltak skal være igangsatt og det 
skal foreligge en plan for aktiviteter de 
kommende årene. 
31.12.2014 Fakultetene har oppdatert 
kriterier for bedømmelse av kvalifikasjoner 
ved tilsetting og kompetanseopprykk, slik 
at innovasjonsaktivitet i vid forstand 
defineres som meritterende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et handlekraftig 
universitet 
Mål 4: Universitetet i 
Oslo skal forvalte sine 
samlede ressurser 
offensivt 
slik at de bidrar til å 
understøtte 
kjerneaktivitetene. 
 

Tiltak 13: Konkurransearenaer med 
særlig høy kvalitet 
Fakulteter og museer skal vise til 
dokumenterbar omprioritering av 
ressurser for realisering av faglige 
prioriteringer. 
 
UiO er avhengig av at forskere og 
forskergrupper vinner prestisjefylte 
forskningsmidler 

Tiltak 13: Konkurransearenaer med 
særlig høy kvalitet  
Fakultetet skal oppmuntre og bistå 
forskere og fagmiljøer til å søke 
prestisjefylte forskningsmidler som 
tildeles på grunnlag av faglig kvalitet. 
Tiltak: 

 Stimulere individuelle forskere 
til å søke midler. 

 Videreutvikle ordningen med 

Tiltak 13: Konkurransearenaer 
med særlig høy kvalitet  
Fakultetet har som mål å øke antallet 
EU-prosjekter. De første 
utlysningene på Horisont 2020 
kommer i desember 2013 med 
sannsynlig søknadsfrist i mars 2014. 
I den forbindelse vil vi: 
 Identifisere aktuelle søkere og 

følge dem opp frem mot 

 

 
Fakultetet jobber kontinuerlig med 
dette, og følger for øyeblikket opp 2-
3 søknadsinitiativ med frist i mai 
2015. 
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Strategi: 
18. Ressursene skal 
fordeles på basis av 
kvalitet og relevans i 
aktiviteter og miljøer, 
og de 
faglige prioriteringene 
skal legges til grunn. 
Forskningsmiljøer og 
utdanningsmiljøer 
som utmerker seg med 
høy kvalitet skal ha 
gode betingelser. 
19. UiO skal sikre at 
grunnfinansiering og 
ekstern finansiering 
virker gjensidig 
forsterkende, gjennom 
fokus på 
totalkostnadene og 
mer aktiv prioritering 
av områder 
for ekstern 
finansiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

som tildeles på grunnlag av høy faglig 
kvalitet (herunder SFF, FRIPRO, ERC). UiO 
skal 
utvikle støtteapparat og tilby 
kompetanseutvikling som legger til rette 
for at aktuelle kandidater lykkes på disse 
arenaene. 
 
Antall ERC-søknader skal økes. Det skal 
utvikles målrettede tiltak for utvikling av 
kandidater til ERC Starting Grants og ERC 
Consolidator Grants.  
 
Ansvar:  
Fakulteter og tilsvarende enheter: 
Frembringe gode søknader.  
Fakultetene: Utvikling av målrettede tiltak 
for yngre potensielle ERC Starting Grants 
mottakere.  
Fakultetene og Forskningsadministrativ 
avdeling: Støtteapparat. 
Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne 
midler 
UiO skal ha en betydelig økning av 
finansiering fra EU-systemet og fra 
Forskningsrådet, men også fra private 
bidragsytere og samarbeidspartnere. UiO 
skal ha støtteapparat, tilby 
kompetanseutvikling og økonomiske 
insentiver som gjør det attraktivt for 
forskere å søke eksterne midler.  
 
Alle enheter skal gjennomgå og vurdere 
lokale tiltak for innhenting av eksterne 
midler fra relevante kilder, både EU og 
Forskningsrådet og private bidragsytere. 

sentralisert 
forskningsadministrasjon i større 
forskningsprosjekter. 

Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Instituttene og 
forskningsdekan. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne 
midler   
Fakultetet vil videreføre arbeidet med 
UiOs tidligere hovedprioriteringer 
internasjonalisering og innovasjon 
innenfor forskningen. Fakultetet deltar 
allerede i flere av de tverrfakultære 
satsningene, inkludert UiO:Energi. Som 
skissert i fakultetets faglige prioriteringer 
vil fakultetet bygge på arbeidet i 
forskergruppene og de tverrfakultære 
satsningene for å utvikle flerfaglig 
forskning på tvers av instituttene og med 
andre fakulteter.  Internasjonale nettverk, 
samarbeid med privat og offentlig sektor 
og tverrfaglighet vil bli viktig for å lykkes 

søknadsfristen. 
 Bevisstgjøre aktuelle søkere om 

kriteriene for ERC-søknader. 
 
Frist: kontinuerlig gjennom hele 
perioden 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 14: Økt innhenting av 
eksterne midler 

 Gi prosjektledere og 
instituttledere bedre 
grunnlag for 
økonomistyring av 
eksternfinansierte 
prosjekter. 

 Innføring av seks nye 
prosjektregnskapsrapporter 
for EFP. Innføres i 1. tertial, 
for øvrig gjennom hele året. 

Ansvarlig: Økonomiseksjonen 
 

 Muligheter for å søke 
ekstern finansiering skal tas 
opp som et tema i de årlige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomiseksjonen har arbeidet 
Med å tilrettelegge tilgjengelige  
Økonomirapporter for alle enheters 
Administrasjon og ledelse. Vi har 
Gjennomført opplæring og 
veiledning 
Knyttet til dette. Vi har arbeidet mye  
Med etablering av gode økonomi- 
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Det skal særlig legges vekt på EUs Horizon 
2020 og Forskningsrådets tematiske 
satsninger. Enhetsledere skal 
ansvarliggjøres for innnhenting av eksterne 
midler som bidrar til realisering av faglige 
prioriteringer og handlingsrom. 
Fakultetene skal spesielt legge til rette for 
at prosjektledere kan påta seg 
koordinatorprosjekter i Horizon2020 uten 
unødig administrativt merarbeid.  
 
Milepæler: 
30.09.2014 Fakultetene rapporterer om 
sine tiltak og foreløpig effekt i 
plandialogen. 
31.12.2014 Alle enheter har utviklet tiltak 
og god praksis for innhenting av midler fra 
EU og Forskningsrådet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Horisont 2020.     
 
Tiltak:  

 Regelmessige møter med 
forskergruppelederne. 

 Synliggjøre at fakultetets 
forskere arbeider med mye som 
faller inn under begrepet sosial 
innovasjon. 

 
Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Instituttene og 
forskningsdekan.  
 
Fakultetet vil skape forståelse for at 
rettslige aspekter er viktige i de fleste av 
Forskningsrådets programmer, og at 
dette bør påvirke utformingen av 
programmene og behandlingen av 
søknadene. 
 
Tiltak:  

 Jobbe for å få med 
rettsvitenskapelig kompetanse i 
programkomiteer og styrer i 
NFR. 

  
Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Dekanatet 
 
EUs åttende rammeprogram Horisont 
2020 starter opp i 2014.  
 
Tiltak:  

 Fakultetet skal indentifisere 
relevante utlysninger og sikre 

møtene med 
forskergruppelederne.  
Frist: kontinuerlig gjennom 
hele perioden 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutiner for driften av SFFen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelsen har hatt flere møter med 
NFR om juridisk forskning og 
forskningsprogrammer. 
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20. Strategi: For å 
kunne gi ansatte og 
studenter gode 
rammebetingelser og 
nødvendig 
utstyr, skal alle 
enheter ha en god 
balanse mellom 
lønnskostnader og 
driftskostnader 
23. UiO skal 
videreutvikle en 
effektiv og profesjonell 
forvaltning og 
administrasjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 15: Internt handlingsrom – 
administrativ utvikling 
IHR som prosjekt avsluttes i 2013. Arbeidet 
med kontinuerlig forbedring av 
administrative områder for å skape økt 
handlingsrom for primæraktiviteten 
fortsetter. Konkrete aktiviteter som er 
igangsatt skal videreføres og 
implementeres. Arbeidsformen med tettere 
samhandling mellom nivåene skal 
videreutvikles. Særlig viktig er 
samhandlingen mellom nivåene om 
forbedringer.  
Milepæl: 
Under utarbeidelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

god administrativ støtte i 
søknads- og prosjektdriftfasen. 

 Identifisere og følge opp forskere 
som vil søke på de første 
utlysningene i Horisont 2020 
(ERC og annet). 

Tidsfrist: Løpende hele perioden 
Ansvarlig: Instituttene og 
forskningsdekan. 

 

 

Tiltak 15: Arbeidsmiljø og IHR 
Fakultetet vil arbeide med å gjennomføre 
UiOs IHR-tiltak.  
 
Tiltak:  

 Lokal oppfølging av IHR-vedtaket 
fra Universitetsstyret 17. juni 
2013 

 Halvdagsmøte mellom dekan og 
forskningsdekan og nyansatte 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Fakultetsdirektør og dekan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Tiltak 15 a: Arbeidsmiljø og IHR 
 

 Utnytte innkjøpssystemet 
bedre. Utføres kontinuerlig. 
Ansvarlig: 
økonomiseksjonen 

 
 Sikre god arbeidsflyt og 

arbeidsdeling innen 
økonomiforvaltningen ved 
bl.a. å oppdatere 
leveranseavtalene. Tilpasse 
bemanning til 
arbeidsmengde.  
Frist for gjennomføring er 
hhv. 31. august og årsskiftet. 
Ansvarlig: 
økonomiseksjonen 

 
Billagslønn 
 Jurfak er pilot for SAP-

billagslønn. Systemet skal 
implementeres for alle 
seksjoner og rutiner skal 
utarbeides.  
Ansvarlig: Seksjonsleder studie-
seksjonen 
Frist: 2014, hele UiO skal etter 
planen fases inn i systemet i 
løpet av våren 2014.   

 
Effektivisering og digitalisering av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUS jobber for å forenkle innkjøps- 
Prosessen, og fikk i den forbindelse 
Egen innkjøper i 2014. I desember 
2014 var bruken av 
innkjøpssystemet 
78 %, fem prosent over UiO-snittet. 
 
Leveranseavtalene er gjennomgått, 
Uten at det fremkom ønsker eller 
Krav fra instituttene om revidering 
Av gjeldende leveranseavtaler. 
 
Planlagt pensjonering av med- 
Arbeider er gjennomført. Arbeids- 
Mengden er ikke vesentlig redusert. 
Dette som følge av prosjekt- 
forlengelse av to store prosjekter. 
 
Bilagslønnsprosjektet er utsatt fra 
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eksamensprosesser 
 Gjennomgang av administrative 

prosesser knyttet til 
tilrettelegging, klage, arkiv og 
obligatoriske innleveringer  
Ansvarlig: Seksjonsleder 
Eksamensseksjonen  
Frist: 2014  

 
Oppfølging av 
studieinformasjonstiltak 
 Se også tiltak 7. Tiltak knyttet til 

studieinformasjonsprosjektet er 
også tett knyttet opp mot IHR og 
administrativ utvikling.   
Ansvarlig: Seksjonssjef 
studieseksjonen, 
eksamensseksjonen og 
kommunikasjonsseksjonen 
Frist: 2014 
 

 
Oppfølging av UiOs vedtak for IHR-
web 

 Gjennomføre tiltak som 
besluttes eller anbefales av 
UiO sentralt. Heve kvalitet 
på innhold med spesielt 
fokus på arrangementer i 
2014, prioritere innhold, 
fjerne innhold som ikke er 
relevant og bruke statistikk 
og måleverkøy aktivt i 
forvaltningen av nettstedet. 
Ansvarlig: 
Kommunikasjonssjef for 

UiO. Testing av ny versjon er i gang. 
Systemet planlegges iverksatt i 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiltak 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kvalitetsoppdrag fra UiO sentralt 
er fulgt opp og gjennomfør. 
nettredaktørene har laget 
forslag til kvalitetsskriterier og 
ambisjonsnivå. 

 Dette forelegges dekan i februar 
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Kommunikasjonsseksjonen 
Frist: 2014 – ihht. 
gjennomføringsplan fra UiO. 

 
Utarbeide kanalveileder for 
kommunikasjonsarbeidet ved 
fakultetet 

 Sikre forutsigbarhet for 
mottagere og effektivitet for 
avsender. Gi opplæring til 
ansatte 
Anvarlig: Seksjonssjef 
Kommunikasjonseksjonen 
Frist: Implementer 1. halvår 
2014 

 
Fakultet skal følge opp universitetets 
vedtak om IHR, herunder IT, digital 
eksamen, web, bilagslønn, arkiv og 
SA5. 
Frist: kontinuerlig gjennom hele 
perioden 
Ansvarlig: Seksjonene med ansvar 
for de aktuelle fagområdene 
 
Likestillingsutvalget skal i 2014 
gjennomføre en undersøkelse blant 
fakultetets stipendiater, som en 
oppfølging av lignende 
undersøkelser i 1997 og 2004. 
 
Utenlandske stipendiater skal 
inviteres til årlige møter med dekan 
og forskningsdekan.  
 
Frist: kontinuerlig gjennom hele 

2015 
 

 Statistikk brukes aktivt i 
innholdsforvaltningen   

 
 
 
 
 
 

 Ikke fullført i 2014 
 
 
 
IHR-arkiv er ikke igangsatt fra UiO 
sentralt. Vi forventer oppstart av 
nytt bilagslønnssystem vinteren 
2015. 
 
 
 
 
Undersøkelsen ble ikke gjennomført 
i 2014, men er del av den større 
prosjektsøknaden Balanse. Vi får 
sannsynligvis svar på søknaden i 
mars 2015. 
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Fakultetets årsplan og tiltak 
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Fakultets gjennomføringsplan 
2014-2016 

Rapportering  
 31.12.2014 
 

 
 
 
Tiltak16: Infrastruktur – Areal og IT 
Planlagte rehabiliteringsprosjekter skal 
sikre bærekraftige, energieffektive og 
funksjonelle bygninger. 
Det arbeides med en samlet arealløsning 
for Det juridiske fakultet i sentrum. 
Milepæl: 
Ingen relevant milepæl for JUS 

 
 
 
 
 
Tiltak 16: Infrastruktur - Areal 
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. Ved 
samlokaliseringen skal det særlig 
tilstrebes et fysisk læringsmiljø som 
legger til rette for interaksjon mellom 
ansatte og studenter. 
 
Tiltak: 
 Få vedtak på plass i universitetsstyret 

om at UiO ønsker å innlede et 
samarbeide med Entra med 
målsetting om å samle alle de leide 
arealene til fakultetet. 

 Universitetsstyret må ta en 
beslutning på bibliotekets plassering. 
Styringsgruppen for KAG-prosjektet 
går inn for en samling av biblioteket. 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Seksjonsleder IT 
 
Fakultetet må avklare hvilke enheter og 
funksjoner som skal være i de ulike 
byggene. Som ledd i dette skal fakultetet 
gå gjennom de administrative tjenestene 
for å se om disse kan organiseres mer 

perioden 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
Tiltak 16: Infrastruktur - Areal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Få vedtak på plass i 

universitetsstyret om at UiO 
ønsker å innlede et samarbeide 
med Entra med målsetting om å 
samle alle de leide arealene til 
fakultetet. 

 Universitetsstyret må ta en 
beslutning på bibliotekets 
plassering. Styringsgruppen for 
KAG-prosjektet går inn for en 
samling av biblioteket. 

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Styringsgruppe for KAG 
prosjektet 
 
 
 
 
 
 
 Gjennomgang og plassering av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pågående prosess. 
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2014-2016 
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 31.12.2014 
 

effektivt med samlokaliseringen.  
 
Tiltak: 
 Gjennomgang og plassering av 

hovedfuksjoner innen de arealer som 
er blir stilt til vår disposisjon. 

 Få til en god prosess dvs. involvering 
og medvirkning. og få til en 
hensiktsmessig organisering 

Tidsfrist: 2014-2016 
Ansvarlig: Hovedbrukergruppe 

 
 Sørge for at samlokalisering 

prioriteres gjennom hele perioden 
Tidsfrist: 2014-2016 
Ansvarlig: Dekanatet 

 
 Konkret innplasseringsstudie 

inkludert alle bygninger som 
fakultetet kommer til å disponere. 

Tidsfrist: 2016 
Ansvarlig: Dekan og hovedbrukergruppe 
 
 

hovedfunksjoner innen de 
arealer som er blir stilt til vår 
disposisjon. 

 Få til en god prosess dvs. 
involvering og medvirkning. og 
få til en hensiktsmessig 
organisering 

Tidsfrist: 2014-2015 
Ansvarlig: Hovedbrukergruppen 
 
 Sørge for at samlokalisering 

prioriteres gjennom hele 
perioden 

Tidsfrist: 2014-2016 
Ansvarlig: Dekanatet 
 
 Konkret innplasseringsstudie 

inkludert alle bygninger som 
fakultetet kommer til å 
disponere. 

Tidsfrist: 2015 
Ansvarlig: Dekan og 
hovedbrukergruppe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gitt innspill til de prosjekterende 
angående plassering av 
hovedfunksjoner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomfør en høring på fakultetet 
som underlag for dekanens 
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UiO tiltak og milepæler som har 
relevans for JUS 

Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 
2014-2016 

Rapportering  
 31.12.2014 
 

beslutning om innplassering av de 
enkelte enheter. 
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2020 
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Fakultetets årsplan og tiltak 
2014-2016  

Fakultets gjennomføringsplan 
2014-2016 

Rapportering  
 31.12.2014 
 

Det gode 
universitetet 
Mål 5: Universitetet i 
Oslo skal legge til rette 
for at studenter 
og ansatte skal 
realisere sitt potensial 
i et godt arbeids- og 
læringsmiljø 
Strategi: 
25. Universitetet skal 
utvikle 
ledelsesfunksjonene 
med tydelige roller og 
ansvarsfordeling i 
alle deler av 
organisasjonen. 
Ansatte og studenter 
skal vite hvor 
beslutninger treffes og 
hvordan disse kan 
påvirkes gjennom 
medbestemmelse og 
universitetsdemokrati 
26. Universitetet i 
Oslos personalpolitikk 
skal ivareta alle 
grupper ansatte og 
tilby gode muligheter 
for profesjonell og 
faglig utvikling. 
27. Arbeids- og 
læringsmiljøet skal 
prioriteres høyere, 
herunder den fysiske 
infrastrukturen. 
28. Universitetet skal 
ha en aktiv 
rekrutteringspolitikk 
med internasjonalt 
fokus og en tydelig 
profil for likestilling 

Tiltak 17: Målrettet 
kompetanseutvikling og oppfølging av 
ansatte, styrke 
ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre 
lederroller 
Behovet for kompetanseutvikling blant 
ansatte skal belyses gjennom 
medarbeidersamtaler, og det skal utvikles 
et tilbud tilpasset behov og tilgjengelige 
ressurser. 
Det skal utvikles et systematisk opplegg for 
kompetanseutvikling som støtter opp om 
strategiske satsinger og de behov 
virksomheten og medarbeiderne har. 
IHR-prosessen vil kunne medføre 
omstillingsbehov for ansatte, og behovet 
for tiltak skal utvikles og iverksettes. 
UiO skal i arbeidet med 
lederutviklingstiltak tydeliggjøre de 
forskjellige lederrollene. 
Lederne skal gis innføring i 
rammebetingelser og virkemidler for 
ledelse, samt opplæring i lederverktøy 
tilpasset en akademisk virksomhet. Det 
skal gjennomføres basis opplærings- og 
lederutviklingstiltak med fokus på å utvikle 
velfungerende lederteam på alle nivåer. 
Kompetanse om likestilling skal 
inkorporeres i 
lederutviklingsprogrammene.  
Intern kompetanseutvikling ved UiO skal 
gis et stort løft ved bedre samordning. 
Ressursene skal brukes på tvers av fag og 
enheter og enhetene skal i større grad 
kunne lære av hverandre.  
Gjennom IHR-prosessen skal ansvar og 
myndighet for de forskjellige lederrollene 
gjennomgås og avklares. 
Milepæler: (OPA i samarbeid med 
fakultetene har ansvar) 
05.01.2014 Det skal foreligge et 
opplæringstilbud for medlemmer av styrer 

Tiltak 17:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 17: 
Fakultetet har høsten 2013 valgt to 
nye prodekaner og tre 
instituttledere. 
 Kartlegge hvilket behov disse 

har for opplæring og tilby dem 
relevant opplæring. 

Frist 31.12.2014 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
 
 I 2014 ønsker vi å revitalisere 

faglunsjer for administrativt 
ansatte, der vi inviterer 
fagpersoner, eksempelvis 
vitenskapelig ansatte eller 
personer fra UiO sentralt, til å 
snakke om et aktuelt tema. 

Frist: 31.12.2014 
Ansvarlig: 
Administrasjonsseksjonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi inviterte vinteren 2014 alle 
instituttlederne til møte med 
relevante seksjoner. Det bør høsten 
2015 vurderes hvordan vi skal ta imot 
nytt dekanat fra 01.01.16 ut med 
utgangspunkt i erfaringene fra møtene 
vinteren 2014. 
 
 
 
Tiltaket er ikke gjennomført grunnet 
manglende kapasitet i 
Administrasjonsseksjonen. 
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Fellesområde Fakadm\Årsplan og strategi\Årsplan 2015\Oppfølgning årsplan 2015

Hovedprioritering Årsplan tiltak Aktivitet Milepæl Ansvarlig Status Kommentar
(administrativ 

fremdriftsansvarlig uthevet)

1. tertial 2. tertial 3. tertial

1
Areal og 

samlokalisering

Detaljprosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet 

med bruk av hovedbrukergruppe, 

temabrukergrupper og referansegrupper

Få satt ned ny hovedbrukergruppe, som 

skal vurdere overordnede 

problemstillinger i prosjektutviklingen 

set fra fakultetets og Juridisk biblioteks 

behov.  Gi premisser til prosjektleselsen 

innenfor de rammer som er lagt.

Ny hovedbrukergruppe nedsatt. 

Signering av avtale mellom UiO og 

Entra

Frist for detaljprosjektering vil være 

ca ett år etter signering av avtale

Seksjonsledere IT-seksjonen og 

kommunikasjonsseksjonen

Tilpasning av eksisterende bygningsmasse for videre 

bruk av fakultetets enheter og studenter

Avklare budsjett, prosess og 

gjennomføring i samarbeide med 

Eiendomsavdelingen. 

Signering av avtale mellom UiO og 

Entra

Seksjonsledere IT-seksjonen og 

kommunikasjonsseksjonen

Jevnlig informasjon til studenter og ansatte  - Informasjonsmøter, 

nettsideinformasjon, bruk av sosiale 

medier for å informere om prosesser, 

milepæler mv. i prosjektet.

Signering av avtale mellom UiO og 

Entra

Frist for detaljprosjektering vil være 

ca ett år etter signering av avtale

Seksjonsledere IT-seksjonen og 

kommunikasjonsseksjonen

Gjennomgang av administrative tjenester for 

bedre og mer hensiktsmessig organisering

Lederutvikling kartlegge utviklingsbehov; frist 01.07.15 31.12.2015 seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

ikke ok starter i februar?

Planlegge for mulige endringer Identifisere endringer 2015 administrative ledere 

(fakultetsdirektør)

Iverksettelse av mulige endringer 2017 administrative ledere 

(fakultetsdirektør)

2 3+2

Vurdering av modell for masterstudiet i 

rettsvitenskap

Utarbeide et beslutningsgrunnlag for 

vurdering av 3+2-modell for Master i 

rettsvitenskap i hht. vedtatt mandat.

arbeidsgruppe april 2015. Studiedekan/dekanat 

(koordinator studieseksjonen)

Styrebehandling høst 2015 Studiedekan/dekanat 

(koordinator studieseksjonen)

3 Tverrfaglighet

Nordic model Fakultetet følger UiOs prosjektplan Forskningsdekan 

(forskningsrådgiver 

administrasjonsseksjonen)

delvis ok work shop planlagt/gjennomført. Usikkert mht. 

finansiering.

Ny strategi for senter for menneskerettigheter Utarbeide detaljert tiltaksplan for 

strategiperioden 2015-2018 sortert på 

det enkelte år.

2015 vedtas vinter 2015. Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

Noe usikkerhet om  tiltakene her er det som best 

beskriver den nye strategien og om det evt skal 

revideres

Evaluere og videreutvikle SMRs fire 

tematiske arbeidsgrupper (2015)

Rapport ferdig desember 2015.

Inngå ny treårig programavtale med 

Utenriksdepartementet (2016-2018)

Gjeldende avtale forlenget ut 2015 

vinter 2015. Ny  3-årig avtale 2016-

2018 ferdigstilles vinter/vår 2015.

Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

Delta i minst ett ERC-finansiert 

stipendiatnettverk (2017)

Søknader sendes 2016 Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

Kartlegging av forskningsområder 31.12.2015 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Jfr faglige prioriteringer av lærerressurser

4 Læringsmiljø

Forbedre læringsmiljøet motvirke faktorer som skaper uheldig 

karakterpress

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

informere om hvilke karaterer som 

oppnås og gjøre kjent resultater fra 

undersøkelsen våren 2013 31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

redusere avstand lærer-student

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

sørge for god oppstart for studentene og 

bedre inkludering av studenter

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

Synliggjøre forbedringer i læringsmiljøet

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen

Forbedre undervisningskvalitet gjennom bedre 

oppfølging av eksterne lærere og disponering av 

lærerressurser 31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

Gjennomføre rotasjon av ansvarlige faglærere hvert 

4. år for å sikre utvikling av fagene

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

Økt internasjonalisering evaluering av engelskspråklige emner 31.12.2015 studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

inkludering av innreisende studenter 31.12.2015 studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

pilotprosjekt med praksisordning og 

undervisningssamarbeid med 

utenlandske læresteder

31.12.2015 studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

Videreutvikle av PHD-programmet Opplæringsprogrammet etter mal fra 

bachelor- og masterprogrammer

31.12.2015 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok planlegger oppstart, skal i dekanatet i februar.

Utarbeide lokale rutiner og skjemaer slik 

at vi kan ta i bruk UiOs reviderte 

kvalitetssystem

31.12.2015 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok planlegger oppstart, skal i dekanatet i februar.

Forbedre gjennomstrømming i 

programmet

31.12.2015 Forskningsdekan og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen



Digital eksamen Høsten 2014 gjennomførte fakultetet 

digital eksamen på 70% av all 

skoleeksamen. Våren 2015gjennomføres 

99% av alle skoleeksamener på JUS 

digitalt. I løpet av høst 2015 går prosjekt 

over i drift.

31.12.2015 seksjonsledere 

eksamenseksjonen og it-

seksjonen

Digitalisering av masteroppgave 2017 seksjonsledere 

eksamenseksjonen og it-

seksjonen

Oppgradering av undervisningsrom Iinnstallasjon av Smartboard og bytte av 

høytalere i DN354, IN72,DN543 og 

DN582.  Smart Podium i Aud 13 og Aud 

14. Bytte av projektorer i DN340 og DN 

350. Oppgradere hodebøyler og bytte av 

dokumentkamera i alle auditorier. AV-

installasjon i 3 seminarrom i St.Olavsgt 

23

31.12.2015 seksjonsleder IT-seksjonen

Oppgradering av Studentarbeidsplasser To lesesaler i DN frist 01.08.15, tre 

seminarrom i 2. etg. og lesesaler i 5. etg. 

i St.Olavsgt 23, frist 01.09.15

31.12.2015 Assisterende fakultetsdirektør

Bidra til grønt UiO kildesortering: melde ønske om å starte 

med kilesortering til UiO, januar 2015. 

lage plan for kilesortering i hvert bygg, 

frist 01.07.15

31.12.2016 Assisterende fakultetsdirektør

5
Nye 

evalueringsformer 

Implementere vedtak som fattes om nye 

vurderingsformer

Arbeidet er utsatt ferdigstilt fra 2014 til  

våren 2015. Innstillingen må forankres i 

fagmiljøet før vedtak fattes. Detaljert 

planlegging før implementering.

31.12.2015 Studiedekan/Seksjonsleder 

eksamensseksjonen

Implementering av endrede vurderingsformer skjer 

høst 2015 eller vår 2016.

6 Etikk

Integrering av andre typer etikk enn profesjonsetikk 

i jusstudiet

Gjennomgang av hvert enkelt fag med 

vedtak om hvordan etikk integreres i 

fagene

31.12.2015 Studiedekan og PMR (sekretær 

PMR)

Implementering av vedtak om hvordan 

etikk integreres i fagene

31.12.2016 Studiedekan og PMR (sekretær 

PMR)

Integrere noe etikk på ex.fac. på 2. studieår Gjennomgang av ex.fac i løpet av våren 

2015, utarbeide forslag om vedtak om 

hvordan etikk kan intergreres, 

implemtering i løpet av høsten 2015 

31.12.2015 Studiedekan og PMR (sekretær 

PMR)

Trekke profesjonsetikken inn i prosessfagene og 

forvaltningsretten i større omfang

Gjennomføre endring i 

forvaltningsrettsfaget og vurdere denne 

som mal for andre fag

31.12.2015 Studiedekan og PMR (sekretær 

PMR)

Implementere endringer i etikkfaget på 4. studieår 31.12.2016 Studiedekan og PMR (sekretær 

PMR)

7
Faglige 

prioriteringer

Kartlegging av lærerressurser i hvert enkelt fag, og 

forskningsressurser

Utarbeide oversikter/underlagsdata 30.06.2015 Dekan og instituttledere 

(koordinator studieseksjonen)

Utvidet til å gjelde også forskningsressurser etter 

dekanatmøte 4/2.

Foreta omprioritering av lærerressurser ingen aktiviteter er planlagt foreløpig 31.12.2015 Dekan og instituttledere 

(koordinator studieseksjonen)

Aktiviteter kommer etter at kartleggingen er fullført

Endre rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger ingen aktiviteter er planlagt foreløpig 31.12.2015 Dekan og instituttledere 

(forskningsrådgiver 

administrasjonsseksjonen)

ikke ok Ikke påbegynt.

Avklare nasjonal samordning Drøftes med fakultetsledelsene ved de 

juridiske fakultetene v/UiB og UiT mars 

2015 og på Nasjoanalt fakultetsmøte i 

oktober 2015. 

31.12.2015 Dekan og instituttledere 

(fakultetsdirektør)

0

tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioriterin

ger innenfor uios 

årsplan

Bilagslønn Følger UiOs prosjektplan Seksjonsledere for 

Administrasjons-, Studie- og 

Eksamensseksjonen

delvis ok Avventer sentralt prosjekt, foreløpig lite 

informasjon til fakultetet.

Opplæring, kompetansebygging, og bygge relasjoner 

til forskere

Tilby kurs i forskningskommunikasjon til 

ansatte

Gjennomførte kurs og besøk i 

fagmiljøer, 30.06.2015

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen

Opplæring og gjennomgang av rutiner på 

personvernområdet

1. Gjennomføre kurs og workshops i 

personvern

2. Utarbeide rutiner og dokumentere 

opplæring for utvalgssekretærer og 

andre som publiserer lesebegrenset 

informasjon på nett

Gjennomført personvernkurs for 

administrative våren 2015

Seksjonsleder for 

kommunikasjonsseksjonen

Gjøre hverdagen enklere Digitalisering av arbeidsprosesser Fakultetsdirektør

Redusere omfang av tidstyver Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok Rapport for 2014 sendt. Hverken planlagt eller 

igangsatt eget prosjekt for "tidstyver" på fakultetet.

Håndtere bortfall av NI og NORDEM Sikre en god prosess med forberedelse 

og gjennomføring av utskillelsen 

vårsemesteret 2015.

Utskillelse pr 01.07.2015 NI. Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

UiO må inngå avtale om virksomhetsoverdragelse 

med Stortinget. SMR må inngå finansieringsavtale 

med Stortinget for 2015. SMR må sikre de praktiske 

oppgaver knyttet til overføring av NIs aktiviter og 

eiendeler til Stortinget/ny NI. UiO må sikre de 

praktiske oppgaver knyttet til overføring av NIs 

medarbeidere til Stortinget/ny NI.

Sikre en god prosess for ny organisering 

av NORDEM. UD ber om forlengelse 

inntil 1 år og har mål om beslutning før 

sommeren 2015.

Utskillelse pr 31.12.2015 NORDEM. Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

UD ber om forlengelse inntil 1 år og har mål om 

beslutning før sommeren 2015, og dette avklares av 

JUS vinter/vår 2015.

Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøundersøkelsen 

gjennomføres høsten 2015

2015 Dekanen (assisterende 

fakultetsdirektør)



UiO : Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til Universitetsstyret 
Fra Universitetsdirektøren 

Sakstype: 

Møtesaksnr .: 

Møtenr.: 

Møtedato: 

Notatdato: 

Arkivsaksnr.: 

Saksbehandler: 

Diskusjonssak 

D-sak1 

1/2015 
27. januar 2014 

15. januar 2014 

Isabell Lexow, Eiendomsavdelingen 

Utarbeidelse av masterplan for UiOs eiendommer - avholdelse av 
styreseminar 27.01 i den forbindelse 

Bakgrunn 
I forbindelse med utarbeidelse av en ny masterplan for UiOs eiendommer, skal det avholdes et 
styreseminar 27.01.2015. Ønsket om et seminar ble fremmet under diskusjonssak om 
masterplanen i styremøte 02.12.2014. Det ble i samme møte fremmet ønske om en mer åpen 
prosess med tettere involvering av styret. 

I prosessen med masterplanen så langt har saken vært fremmet i styret 26.11.2013 (d-sak), 
04.02.2014 (d-sak), 10.09.2014 (o-sak), 21.10.2014 (o-sak), 02.12.2014 (d-sak). I tillegg til 
styreseminaret den 27.01.2015legges det i 2015 opp til opp til en diskusjonssak i styret 10.03 og en 
vedtakssak 23.06. 

I tillegg til styre behandling har vi også hatt/vil ha dialog og forankring av masterplanen hos 
fakulteter, studenter, vernelinjen og tjenstemannsorganisasjonene. 

Hovedtemaene i presentasjon av masterplan i møte 02.12.2014 var behov for funksjonell 
oppgradering, mer effektiv bruk av eksisterende arealer, fortetting/utviklingspotensiale, 
integrasjon mellom campus og byen, offentlige funksjoner i 1. etg., miljøstrategi, prioritering av 
prosjekter og utredning av finansieringsalternativer. 

Fokus på styreseminaret vil være rammene for EAs virksomhet og UiOs bruk av arealer. 

Hovedproblemstillinger 
1. Dagens ordninger for finansiering gir universitetet liten forutsigbarhet i forhold til større 

vedlikeholdsoppgaver, oppgradering av bygningsmassen og nybygg. Videre representerer 
dagens internhusleieordning ikke noe insitament for god og effektiv bruk av arealer. 

2. For å kunne realisere en strategisk masterplan, trengs det mer forutsigbarhet i finansiering og 
større evne til å ta store løft. På denne bakgrunn ønsker vi å starte en prosess og diskusjon 
omkring: 

Utrede muligheter for finansiering innenfor dagens rammer, inkludert internhusleie. 
Utrede mulighetene for mer effektiv bruk av eksisterende arealer. 



UiO : 
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Vedlegg: 
Program for styreseminar 27.01.2015 

John Skogen 
eiendomsdirektør 

Dokumenter fra siste styremøte 02.12.2014; notat og presentasjon 
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Styreseminar om masterplanen 
 
 
 
Tidspunkt: 27.01.2015, kl. 0900-1200 
Sted:  Tøyen hovedgård 
Hovedtema: Rammer for finansiering av større byggeprosjekter 
 
 
 
 
Program: 
 
09.00 Velkommen – v/Ole Petter Ottersen, rektor UiO (ordstyrer) 
 
09.10 Organisering og finansiering av større vedlikeholdsoppgaver og 

byggeprosjekter - v/John Skogen, Eiendomsdirektør UiO 
 
09.20 UiO’s muligheter og utfordringer og andres vei ut av en vanskelig 

situasjon – v/ Svein Bjørberg, Multiconsult/professor II NTNU 
 
09.50 Pause 
 
10.00 Innledning til diskusjon – v/Ole Petter Ottersen 
 
10.10  Diskusjon og refleksjoner 
 
11.50 Oppsummering – v/Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, universitetsdirektør UiO 
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  Side  1 

«Rom for et fremragende universitet» – Ny masterplan for 
Universitetet i Oslo. 
 
INNLEDNING	
	
Bakgrunn	for	arbeidet	
UiOs	masterplan	er	ingen	formell	plantype	etter	Plan‐	og	bygningsloven,	men	et	internt	
dokument	som	definerer	de	overordnede	rammene	for	en	ønsket	fysisk	utvikling	av	
institusjonen	som	helhet	fremover.	Planen	gir	samtidig	en	samlet	oversikt	over	
institusjonens	store	bygningsmasse	‐	over	teknisk	og	funksjonell	standard	for	hver	
enkelt	bygning	–	og	over	de	ulike	fagmiljøenes	ønsker	og	behov	for	fornyelse	og	
oppgradering.	For	Eiendomsavdelingens	virksomhet	er	dette	et	viktig	fundament.	
	
Eksisterende	masterplan	er	fra	2007.	I	dette	dokument	er	basisinformasjon	om	
universitets	bygninger	samlet	og	gjort	allment	tilgjengelig	for	første	gang	og	tilstanden	
og	utfordringene	er	beskrevet.	Men	en	slik	oversikt	trenger	oppdatering.	Et	tilbakeblikk	
viser	at	mye	har	mye	skjedd	på	de	7‐8	årene	som	har	gått,	og	mange	prosjekter	er	også	
under	arbeid	i	Statsbyggs	eller	i	egen	regi	for	tiden.	Nå	er	det	åpenbart	på	høy	tid	å	se	
fremover	igjen	–	både	med	en	kort	og	en	lang	planhorisont.		
	
Status	for	de	store	prosjektene	
I	2010	var	masterplanen	fra	2007	et	viktig	grunnlag	for	prioritering	av	de	store	nybygg‐
prosjektene	som	omtales	i	Strategi	2020:		
	

1‐ Livsvitenskapsbygget	(LVS)	
Statsbygg	har	fått	bevilgning	til	skisseprosjekt	for	Livsvitenskapsbygget	etter	
avholdt	konkurranse	for	valg	av	prosjekt	og	planleggingsteam	

2‐ Kulturhistorisk	museum	(KHM)	
Plan‐	og	designkonkurranse	for	nytt	vikingtidsmuseum	på	Bygdøy	er	under	
forberedelse	i	regi	av	Statsbygg	(første	fase	KHM‐fornyelse)	

3‐ Odontologisk	fakultet	(OD)	
KD	har	lagt	frem	konseptvalgutredning,	konseptvalgutredningen	går	inn	for	
nybygg	på	nytt	sted.	Kvalitetssikrer,	Dovregruppen	og	Tranportøkonomisk	
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institutt,	konkluderer	derimot	med	utbygging	på	egen	tomt	i	Geitmyrsveien.	KD	
har	derfor	gitt	Statsbygg	i	oppdrag	å	vurdere	dimensjoneringsgrunnlag	og	
utbyggingsmuligheter	på	egen	tomt.	Statsbygg	sitt	arbeid	vil	foreligge	i	januar	
2015.	

4‐ Utstillingsveksthus	på	Tøyen	
KD	har	gitt	Statsbygg	i	oppdrag	å	studere	mulighetene	for	å	realisere	museets	
konsept	innenfor	tidligere	godkjente	kostnadsrammer.	Studien	er	levert	med	
gode	løsninger	og	det	er	gitt	positive	kommentarer	fra	UiO	(EA	og	NHM)	

5‐ Nytt	magasinbygg	for	Naturhistorisk	museum	på	Tøyen	(NHM)	
Ingen	endring	i	dette	prosjektet.	Midlertidig	magasiner	etableres	på	Økern.	

	
To	andre	store	prosjekter	nevnes	også	i	Strategi	2020:		

1. Samlingen	av	realfagsbibliotekene	i	Wilhelm	Bjerknes	hus	–	som	UiO	selv	har	
bekostet	–	er	fullført	og	ble	tatt	i	bruk	våren	2012	

2. Samlingen	av	virksomheten	til	det	juridiske	fakultet	er	vedtatt	av	
universitetsstyret,	Entra	er	byggherre	og	UiO	vil	være	leietaker.	Det	gjenstår	
fortsatt	en	endelig	aksept	fra	KD,	samt	godkjenning	av	byggeprosjektet	i	Oslo	
kommune.	Det	vil	anslagsvis	være	fire	år	til	innflytting	kan	skje.	

		
Roller	og	ansvar	
Eiendomsavdelingen	(EA)	ved	UiO	har	forvaltningsansvaret	for	bygningsmassen	ved	UiO	
og	prosjektansvaret	for	nye	tiltak	i	universitetets	egen	regi.	Ved	gjennomføring	av	store	
prosjekter	for	universitetene	er	Statsbygg	ansvarlig	byggherre,	og	bevilgninger	til	slike	
prosjekter	gis	av	Stortinget	over	Kommunal‐	og	fornyingsdepartementets	budsjett	
direkte	til	Statsbygg.	Forut	for	bevilgning,	ligger	omfattende	og	tidkrevende	arbeids‐
prosesser	styrt	av	Finansdepartementets	krav	til	store,	statlige	investeringsprosjekter.	
Første	fase	er	prioritering	av	byggeprosjektet	fra	Kunnskapsdepartementets	side,	og	KD	
har	en	lang	liste	over	prosjekter	som	venter	på	realisering.	Oslo	kommune	er	
regulerings‐	og	planmyndighet	i	hovedstaden,	og	UiO	må	også	forholde	seg	både	til	
Byantikvaren	og	Riksantikvaren	når	det	er	ønskelig	å	gjøre	endringer	i	eksisterende	
bygningsmasse.	
	
Internt	ved	UiO	har	EA	i	praksis	to	roller	‐	eier	(strategi	og	utvikling)	og	forvalter	(FDV)	
av	bygningsmassen.	Studentene,	fagmiljøene	og	LOS	er	brukerne,	og	det	samme	er	
Studentsamskipnaden	i	Oslo	(SiO),	som	etter	forskriftene	til	Samskipnadsloven	har	krav	
på	fri‐stasjon	(lokaler	stilt	vederlagsfritt	til	disposisjon)	for	det	meste	av	sin	virksomhet	
ved	alle	medlemsinstitusjoner.	UiO	har	også	enkelte	kommersielle	leietakere,	men	de	
disponerer	et	svært	begrenset	areal.	Eiendomsmassen	utgjør	tilsammen	460.000	kvm	i	
egne	bygg	i	2014.	I	tillegg	leier	UiO	110.000	kvm.		
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Hensikten	med	en	ny	masterplan	
Den	nye	planen	har	arbeidstittelen	"Rom	for	et	fremragende	universitet",	og	den	er	i	
større	grad	tenkt	som	en	utviklingsplan	for	UiOs	bygningsmasse	–	også	i	et	mer	
langsiktig	perspektiv.	Den	skal	forsøke	å	gi	svar	på	hvordan	viktige	mål	formulert	i	
Strategi	2020	kan	legges	til	grunn	for	prioriteringer	av	investeringstiltak	knyttet	til	
bygninger	og	infrastruktur.	I	det	endelige	plandokumentet	bør	UiO	samle	seg	om	noen	
klare	signaler	på	overordnet	nivå	om	ønsker	og	ambisjoner	for	fremtidig	utvikling	av	
sine	viktigste	campusområder.	Det	innebærer	også	å	avklare	nærmere	hva	UiO	ser	seg	i	
stand	til	å	gjøre	selv	innenfor	egne	budsjettrammer.	Videre	må	vi	formidle	og	begrunne	
institusjonens	behov	til	staten	om	prioritering	av	bevilgninger	til	fornyelse	og	
forbedring	av	UiO’s	fysiske	infrastruktur	fremover.	Vi	ser	en	klar	tendens	til	at	staten	i	
økende	grad	ser	på	slike	investeringer	som	viktige	strategiske	satsinger.	Hvordan	skal	vi	
vinne	frem	i	en	hard	konkurranse?	Og	hvordan	skal	vi	dekke	påtrengende	behov	som	
ikke	kan	sies	å	ha	tydelig	fagstrategisk	karakter?		
	
EA	har	så	langt	i	arbeidet	vært	i	dialog	med	Studentparlamentet,	alle	fakultetene,	de	to	
museene,	UB,	SiO	m.fl..	Et	eget	vedlegg	til	planen	inneholder	faktakunnskap	om	
bygningene	og	om	ulike	enheters	arealsituasjon	og	–	ønsker.		
	
I	tillegg	har	EA	også	innhentet	synspunkter	og	råd	fra	eksterne	vedr.	finansiering,	
porteføljestyring,	klima	og	miljø,	fortetting,	by‐integrasjon,	arealbrukseffektivisering	etc.	
Alle	innspill	og	forslag	har	gitt	inspirasjon	til	og	inngår	i	underlaget	for	masterplanen.	
Masterplanen	vil	ikke	gi	konkrete	svar	på	alle	interne	ønsker,	men	setter	ulike	typer	
utfordringer	inn	i	en	mer	overordnet	sammenheng	og	peker	på	hvilke	områder	og	tema	
som	bør	utforskes	nærmere	de	kommende	årene.			
	
EAs	arbeidsform	og	‐	prioriteringsprosesser		
Masterplandokumentet	må	være	tilstrekkelig	konkret	slik	at	det	kan	avklares	hvilke	
større	prosesser	og	oppgaver	som	skal	ha	prioritet	fremover.	Det	handler	selvsagt	om	å	
bidra	til	å	fullføre	igangsatte	prosjekter	sammen	med	Statsbygg	og	til	å	utnytte	intern	
kapasitet	og	ressurser	best	mulig,	men	det	handler	også	om	den	løpende	kontakten	
mellom	EA	og	brukermiljøene	om	brukerbehov..	
	
EA	har	etablert	en	halvårlig	dialog	med	brukermiljøene	der	både	dagsaktuelle	
problemer	og	mer	langsiktig	behov	registreres.	Godt	samarbeid	forutsetter	at	også	
brukerne	evner	å	prioritere	og	at	EA	får	dedikerte	kontaktpersoner	fra	den	enkelte	
avdeling/enhet.	Det	er	i	tillegg	innført	et	årlig	fellesmøte	for	alle	enhetene	som	inngår	i	
budsjettprosessen	der	prioritering	av	interne	forbedringsprosjekter	diskuteres.	
Fagmiljøenes	og	studentenes	synspunkter	tillegges	stor	vekt.	Det	oppleves	nyttig	at	alle	
får	se	helheten	og	forstår	nødvendigheten	av	å	prioritere	innenfor	tilgjengelige	
økonomiske	rammer,	samt	avklart	roller	og	ansvar	mellom	EA	og	enhetene.		
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God	dialog	om	behov	og	prioriteringer	følges	opp	av	mer	presise	bestillinger	fra	
brukerne.	Avdelingen	er	nylig	omorganisert,	og	mange	av	EAs	medarbeidere	er	kurset	i	
prosjektledelse	og‐styring	det	siste	året.	Et	nytt	prosjektporteføljestyrings‐verktøy	er	
også	under	implementering,	dette	skal	sikre	forutsigbarhet	og	prioritet	for	prosjekter	
som	støtter	tett	opp	om	UiOs	strategi.	Alt	dette	handler	om	å	profesjonalisere	løpende	
eiendomsutvikling.	
	
Samtidig	har	EA	også	ansvaret	for	at	UiO	overholder	HMS‐krav,	f.eks.	inneklimakrav	og	
andre	krav	til	bygningenes	utforming	og	standard.	Med	UiOs	aldrende	bygningsmasse,	
er	dette	en	betydelig	utfordring	–	også	økonomisk.	
	

DISKUSJONSTEMA	
	
Fornyelsesbehov	
Nye	behov	‐	nye	undervisnings‐	og	studieformer	‐	rom	for	samarbeid/	
tverrfaglighet	
Det	som	åpenbart	har	skjedd	de	senere	årene,	er	at	mange	studenter	har	tatt	i	bruk	
foajeer,	andre	fellesrom,	kantiner	og	kaffebarer	som	studiesteder.	Laptop	og	nettbrett,	
god	nett‐tilgang	og	stadig	flere	digitale	tjenester	gjør	dette	mulig,	og	mange	synes	å	
trives	med	å	finne	seg	et	arbeidssted	midt	i	fellesskapet.	Bibliotekets	læringssentre	er	en	
suksess,	og	de	ansatte	følger	forsiktig	etter	ut	av	kontorene.	Det	er	behov	for	å	kartlegge	
konsekvensene	av	disse	endringene	når	det	gjelder	arealbruk.	Hvis	gamle	lesesals‐
plasser	står	ubrukt	og	mange	kontorer	først	og	fremst	fungerer	som	et	personlig	lager,	
er	det	kanskje	på	tide	å	vurdere	ny	bruk	av	areal	med	lav	anvendelse?		
	
Flere	miljøer	ønsker	seg	lokaler	som	kan	disponeres	i	fellesskap	av	forskningsprosjekter	
der	ansatte,	stipendiater,	gjesteforskere	og	andre	kan	jobbe	sammen	over	tid.	Store	
eksterne	tildelinger	av	forskningsmidler,	for	eksempel	til	sentre	for	fremragende	
forskning	(SFF),	har	utløst	stort	internt	ombyggingsbehov.	Men	etterspørselen	etter	
prosjektlokaler	gjelder	også	andre	typer	samarbeid.	Skal	UiO	få	til	mer	tverrfaglig	
forskning	og	undervisning,	vil	også	det	sannsynligvis	øke	etterspørselen	etter	egnede	
felleslokaler	ytterligere.	
	
UiO	utdanner	studenter	som	vil	få	viktige	posisjoner	i	samfunnet,	bidra	til	samfunns‐
utviklingen	og	trygge	landets	fremtidige	levekår.	Kan	UiO	forberede	studentene	bedre	
på	dette	ved	å	gi	rammer	for	et	tettere	samarbeid	med	utvalgt	næringsliv?	Dette	vil	
kreve	at	virksomheter	kan	lokaliseres	i	en	mer	integrert	struktur	på	eller	i	nærheten	av	
campus.	
	



 

    
   Side 5 

5

EA	ønsker	å	undersøke	muligheter	for	mer	effektivt	og	systematisk	bruk	av	lokaler	også	
med	tanke	på	egnethet	og	mulighet	for	omdisponering	til	nye	formål.	Det	forutsettes	at	
utredningene	skjer	i	samarbeid	med	fakultetene.	EA	ber	omstyrets	synspunkter	og	
tilslutning	til	at	arbeidet	igangsettes	i	forlengelsen	av	masterplanarbeidet.	
	
Offentlig	tilgjengelighet	og	funksjoner	på	1.	etasjeplan	
Den	oppgraderingen	av	uteområdene	på	Blindern	som	har	funnet	sted	de	siste	årene,	er	
høyt	verdsatt	og	har	virkelig	løftet	universitetets	største	campus.	Samtidig	har	Blindern	
fått	flere	kaffebarer	og	ulike	typer	spisesteder.	Ved	oppgradering	av	bygninger,	er	det	
lagt	vekt	på	å	åpne	opp	foajeer	og	gi	studenter	og	ansatte	mer	anvendelige	sosiale	rom.		
Mange	steder	er	disse	arealene	også	prydet	med	utvalgte	kunstverk	av	høy	kvalitet.	
EA	mener	denne	utviklingen	bør	fortsette	med	en	ambisjon	om	å	gjøre	det	til	en	mer	
attraktiv	opplevelse	å	besøke	universitetet,	både	på	Blindern	og	på	andre	campus‐
områder.	Det	som	til	daglig	er	til	glede	for	ansatte	og	studenter,	kan	sannsynligvis	også	
med	hell	presenteres	og	gjøres	attraktivt	for	et	større	publikum	–	noe	UiO	bevisst	bør	
legge	til	rette	for	mer	generelt.		
	
Alle	store,	statlige	byggeprosjekter	har	et	tilhørende	kunstbudsjett,	og	UiOs	
kunstforvalter	deltar	aktivt	i	arbeidet	med	å	finne	egnede	utsmykkingsobjekter	og	‐	
former.	UiOs	kunstsamling	er	betydelig	og	er	i	stadig	vekst.	Den	bør	brukes	og	
promoteres	mer	bevisst	som	et	aktivum.	
	
Fortsatt	er	servicetilbudet	på	campusområdene	svært	begrenset.	Mange	etterlyser	et	
bedre	tilbud,	men	skal	vi	lykkes	med	å	få	mer	kommersiell	aktivitet	til	Blindern,	må	det	
sannsynligvis	skapes	et	større	marked,	og	UiO	må	spille	på	lag	med	aktørene	i	aktuelle	
bransjer.	Det	må	tenkes	målrettet	og	langsiktig	og	jaktes	etter	konkrete	muligheter	hver	
gang	et	endringsprosjekt	igangsettes.	
	
Fredrikke‐bygget	sto	ferdig	i	1961	og	er	fortsatt	kjernen	i	UiOs	tilbud	til	studentene.	Det	
er	gjort	utbedringer	i	mange	faser,	men	EA	mener	tiden	er	moden	for	å	se	nærmere	på	
hvordan	studenttilbudet	på	landets	største	campus	kan	gjøres	mer	attraktivt.	
	
Lokaler	som	ikke	er	omfattet	av	«fristasjonsavtaler»	skal	leies	ut	på	markedsmessige	
vilkår.	Dog	hensyntatt	den	utviklingsfasen	Blindern	er	i	forhold	til	dette.		
	
EA	har	intensjon	om	å	gjøre	universitetets	bygninger	åpne	og	mer	tilgjengelig	og	
attraktive	også	for	allmennheten.	EA	foreslår	å	legge	det	inn	som	et	funksjonelt	
programkrav	i	nye	bygninger	eller	når	gamle	bygninger	skal	oppgraderes.		
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Effektivisering	
Arealeffektivisering	i	eksisterende	bebyggelse		
Mange	miljøer	opplever	at	de	har	arealknapphet.	I	følge	arbeidet	med	faktadelen	av	
planen	gjelder	det	både	kontorer,	undervisningsareal	og	enkelte	spesialrom	(eks.	
magasiner).	En	årsak	til	at	man	opplever	arealknapphet	kan	være	at	deler	av	UiO’s	
arealer	ikke	er	tilstrekkelig	hensiktsmessige	i	forhold	til	dagens	bruk.	I	dag	mangler	EA	
pålitelig	statistikk	som	forteller	om	bruksfrekvens	for	ulike	typer	rom,	og	det	er	derfor	
vanskelig	å	se	tendenser	og	endringer	over	tid.				
	
Det	er	trolig	en	viss	utvikling	i	retning	av	mer	felles	bruk	av	møterom	og	
undervisningsrom	–	i	alle	fall	innenfor	fakultetene,	men	dette	kan	ikke	dokumenteres,	og	
vi	vet	heller	ikke	hva	det	ville	være	mulig	å	hente	av	effektiviseringsgevinst	om	vi	
forsøker	å	stimulere	aktivt	til	det.		
	
EA	foreslår	å	undersøke	omfanget	av	uegnete	arealer	og	vurdere	om	disse	bør	tas	i	bruk	til	
andre	formål	som	studentboliger,	forskerboliger	eller	tilhørende	servicefunksjoner.	Dette	
kan	bidra	til	økt	aktivitet	på	campus	gjennom	døgnet,	noe	som	bla.	gir	økt	trygghet	i	
området.	Eventuelle	behov	for	nye	egnete	arealer	kan	løses	gjennom	fortetting	på	egen	
eller	nærliggende	eiendom.	Vi	ber	om	innspill	og	tilslutning	til	at	dette	arbeidet	
gjennomføres	i	forlengelsen	av	masterplanarbeidet.	
	
Internhusleie	
EA	oppfatter	at	UiO’s	internhusleieordning	ikke	bidrar	til	effektiv	bruk	av	arealer	og	er	
moden	for	revisjon.	KD	har	også	bebudet	en	evaluering	av	alle	universitetenes	
internhusleieordninger,	men	arbeidet	er	ikke	igangsatt	ennå.	EA	vil	komme	tilbake	til	
hvilke	prinsipper	som	bør	legges	til	grunn	for	en	ny	husleieordning.	Ønsket	er	å	utvikle	
en	ny	ordning	som	fungerer	som	et	reelt	incitament	for	lokal	arealeffektivisering.	En	
endring	av	internhusleieordningen	må	også	sees	i	sammenheng	med	eventuelt	nye	
finansierings‐	og	organiseringsformer	for	EA.	
	
I	denne	omgang	ønskes	styrets	signaler	om	bruken	av	slike	virkemidler.	
	
Utvikling/fortetting	
Fortetting	på	egen	grunn?	
Når	Livsvitenskapsbygget	er	realisert,	er	hele	det	store	ekspensjonsarealet	i	
Gaustadbekkdalen	tatt	i	bruk.	Det	betyr	at	UiO	må	vurdere	fortettingsmulighetene	på	
eller	nær	Blindern	for	å	sikre	fremtidige	utbyggingsmuligheter.		
	
Studier	viser	at	potensialet	er	der.	På	Blindern	har	myndighetene	tidligere	tillatt	bygging	
opp	til	10‐12.	etg.,	så	det	er	kanskje	også	mulig	å	vokse	mer	i	høyden	enkelte	steder.	Men	
etter	at	Riksantikvaren	sommeren	2014	vernet	aksen	og	utomhusanlegget	samt	mange	
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av	bygningene	på	Blindern,	må	det	vurderes	grundigere	hva	det	er	realistisk	å	få	
gjennomslag	for.	Det	vil	sannsynligvis	være	behov	for	en	ny	reguleringsplan	for	hele	
eller	deler	av	Blindern	og	i	en	slik	planprosess	mener	EA	at	utbyggingspotensialet	også	
bør	kartlegges	nærmere.		
	
EA	foreslår	å	utarbeide	en	plan	som	belyser	utbyggingspotensialet	på	Blindern	og	ønsker	
synspunkter	fra	styret	på	fortetting	på	Blindern	Campus.	
	
Fortetting	rundt	sentrale	knutepunkter/ekspansjonsmuligheter	i	nærområde?	
Da	det	på	1920‐tallet	ble	besluttet	at	universitetets	videre	utbygging	skulle	skje	på	
Blindern,	var	dette	svært	landlige	omgivelser.	Den	første	bygningen	–	Farmasibygningen	
–	ble	reist	i	1931.	Bortsett	fra	Blindern	studenthjem	(1925),	var	Ullevål	hageby	og	
villaområdene	på	Frøn	den	gang	de	nærmeste	naboene.	Fortsatt	oppleves	Blindern	som	
stille	og	ganske	isolert	fra	omgivelsene	selv	om	det	kun	er	to	stopp	på	T‐banen	til	
Nationaltheatret.		
	
I	dag	er	Oslo	den	raskest	voksende	hovedstaden	i	Europa	og	det	forventes	en	stor	
befolkningsvekst	i	byen	fremover.	Majorstuaområdet	i	sør	står	foran	en	stor	fortetting	
og	NRK	har	planer	om	å	flytte	fra	Marienlyst.	Opplysningsvesenets	fond	eier	tomtegrunn		
‐	også	flere	tomter	som	UiO	fester	–	og	fondet	er	opptatt	av	å	utnytte	disse	verdiene	
bedre.	Det	må	forventes	høy	utnyttelse	på	areal	som	fondet	evt.	selger	nær	Blindern.	
Nord	for	Blindern	har	Oslo	Universitetssykehus	kraftige	ekspansjonsplaner	Byen	vil	
komme	nærmere.		
	
Tidligere	forsøk	på	å	få	staten	til	å	sikre	ny	byggegrunn	for	UiO	i	nærområdet,	har	ikke	
ført	frem.	UiO	har	svært	begrenset	anledning	til	å	handle	på	egne	vegne.	Nemko	solgte	
nettopp	sin	eiendom	midt	i	kjernen	av	dagens	campus	uten	at	statlige	forkjøps‐
muligheter	ble	forsøkt	tatt	i	bruk	og	nord	for	Blindern	arbeider	Oslo	universitetssykehus	
med	store	utbyggingsplaner		
	
Studentsamskipnaden	i	Oslo	(SiO)	arbeider	for	å	øke	antallet	studentboliger	i	
hovedstaden,	og	tomter	nær	T‐banens	holdeplasser	er	særlig	av	interesse.	SiO	eier	flere	
eiendommer	i	Blindernveien	og	Eiendomsavdelingen	ser	det	som	positivt	å	får	flere	
studenter	bosatt	i	umiddelbar	nærhet	av	Blindern.	Ved	Forskningsparken	stasjon	ligger	
det	muligheter	for	fortetting	som	kan	dekke	flere	formål	–	eks.	studentboliger	eller	
forskerhotell.	Bør	vi	her	ha	med	noe	om	utvikling	av	uegnede	kontor‐	og	undervisnings‐
bygg	til	eksempelvis	boliger,	på	campus?	
	
EA	ser	behov	for	å	kartlegge	eiendomsforhold	og	reguleringsstatus	i	nærområdet	rundt	
Blindern	med	tanke	på	mer	målrettet	arbeid	for	å	sikre	fremtidige	ekspansjonsområder	for	
UiO.		Vi	ber	om	styrets	synspunkter	og	tilslutning	til	å	igangsette	et	slikt	arbeid.	
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Gjennomføring	
Miljøambisjoner	
Universitetets	gamle	bygninger	holder	ikke	på	langt	nær	den	miljøstandard	som	klima‐
utfordringene	tilsier	at	vi	bør	sikte	mot.	Det	er	riktignok	gjort	en	del	forbedringer	de	
senere	årene,	men	store	skritt	i	riktig	retning	får	vi	bare	til	ved	bevisst	omlegging	når	et	
ombyggingsprosjekt	eller	rehabiliteringsprosjekt	skal	planlegges.	For	nye	bygg,	øker	nå	
Statsbygg	sine	miljøambisjoner	på	statens	vegne.	
	
CO2	nøytralitet	bør	være	et	mål,	og	helst	bør	bygningene	omgjøres	slik	at	de	om	mulig	
blir	energipositive	på	lengre	sikt.	Det	anslås	en	prisøkning	for	ombygging	av	et	
eksisterende	bygg	på	17‐20%	om	det	løftes	fra	å	være	et	konvensjonelt	prosjekt	til	å	bli	
et	energinøytralt	bygg.	Tallet	er	usikkert	og	vil	opplagt	variere	fra	bygg	til	bygg.	For	
noen	bygninger	vil	arealtapet	ved	å	gjøre	mer	drastiske	tiltak	for	å	oppnå	bedre	miljø‐
standard,	kunne	bli	så	stort	at	det	ikke	er	tilrådelig.		
	
Imidlertid	ønsker	EA	å	se	nærmere	på	hvordan	de	gamle	bygningene	på	Nedre	Blindern	
kan	tilpasses	en	annen	energibruk	når	de	etter	hvert	kan	tas	i	bruk	for	nye	formål.	Dette	
bør	også	være	et	mål	for	rehabiliteringsprosjektene	på	Tøyen.	Dette	betyr	at	UiO	må	
være	villig	til	å	eksperimentere	mer	enn	tidligere.	
	
EA	foreslår	at	det	ved	større	rehabiliteringsprosjekter	settes	et	mål	om	BREEAM‐Excellent	
og	ved	nybygg	stilles	krav	om	BREEAM‐Excellent.	Vi	ber	om	styrets	innspill	og	tilslutning	til	
et	slikt	ambisjonsnivå	og	generelle	føringer	for	våre	miljømål.	

	
Finansiering	‐	nye	grep/nye	funksjoner	og	nye	samarbeidspartnere	
Det	er	et	faktum	at	statens	finansiering	av	bygningsmessig	vedlikehold	er	langt	fra	
tilfredsstillende.	Forholdet	er	belyst	i	Riksrevisjonens	rapport	Om	statens	forvaltning	av	
eiendomsmassen	i	universitets‐	og	høgskolesektoren,	Dok.	3:4:2013,	som	tidligere	er	
fremlagt	for	universitetsstyret.	Selv	om	Kunnskapsdepartementet	for	tiden	utreder	en	
ny	finansieringsmodell	for	U&H‐sektoren,	virker	det	ikke	som	økonomien	knyttet	til	
eiendom	er	inkludert	med	tanke	på	behov	for	å	gi	noen	institusjoner	endrede	rammer.		
	
Gapet	i	forholdet	til	behov	for	oppgradering	er	særdeles	stort	for	UiO	fordi	vi	har	så	
mange	store,	gamle	og	teknisk	nedslitte	bygninger	som	ikke	er	funksjonelle	for	dagens	
bruk.	Mange	av	disse	bygningene	er	samtidig	av	nasjonal	og	kulturell	verdi,	og	i	2014	
fredet	eller	vernet	Riksantikvaren	rundt	70	%	av	eksteriører,	mange	inngangspartier	og	
en	del	interiører	ved	UiOs	bygninger	og	anlegg.	Det	er	i	utgangspunktet	positivt	at	
verdifulle	bygninger	fredes	eller	vernes,	men	det	gjenstår	å	avklare	hvilke	problemer	
dette	skaper	for	UiO	i	forhold	til	endringsbehov	og	oppfølgingsarbeid.	En	ny	masterplan	
vil	omtale	dette	mer	i	detalj	så	langt	det	er	klart	innen	juni	2015.		
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Rammene	for	å	drive	eiendomsutvikling	på	en	mer	profesjonell	måte	er	i	dag	ikke	
tilstede	for	UiO.	Universitetet	kan	ikke	lånefinansiere	tiltak	eller	investeringer	i	nybygg,	
og	vi	har	heller	ikke	anledning	til	å	selge	eiendom	uten	statlig	godkjenning.		
	
UiO	evner	ikke	å	sikre	et	verdibevarende	vedlikehold	av	sin	store	bygningsmasse	uten	å	
avsette	langt	større	ressurser	enn	i	dag	til	formålet.	Fordi	dette	er	penger	som	bare	kan	
hentes	fra	faglig	virksomhet,	ansees	det	nærmest	umulig	å	få	til	merkbare	endringer	på	
kort	sikt.	I	praksis	øker	vedlikeholdsetterslepet	hver	dag	selv	om	det	kommer	nybygg.	
Driftskostnadene	som	følge	av	økt	areal	forutsettes	også	dekket	innenfor	egne	budsjett‐
rammer.	
	
EA	foreslår	å	utrede	ulike	finansielle	instrumenter	som	kan	bidra	til	å	løse	utfordringer	for	
eiendomsmassen.	Vi	ber	omstyrets	innspill	og	tilslutning	til	å	igangsette	en	slik	prosess.	
	
De	kommende	planområdene	–	fire	prioriterte	områder	for	planlegging	
Skjematisk	kan	UiO	deles	i	seks	geografiske	områder:	
		

 Øvre	Gaustad	(på	oversiden	av	Ringveien)	
 Nedre	Gaustad	inkl.	Gaustadbekkdalen	
 Øver	Blindern	(på	oversiden	av	Blindernveien)	
 Nedre	Blindern	
 Sentrum	inkl.	Bygdøy	
 Tøyen,	inkl.	Økern	

	
De	største	utfordringene	i	første	faser	av	planperioden	vil	være:	
	
Gaustadbekkdalen	med	Livsvitenskapsbygget	
Som	det	fremgår	at	oversikten	på	side	1,	innebærer	Livsvitenskapsbygget	at	det	vil	bli	
store	endringer	i	Nedre	Gaustad	det	neste	ti‐året.	Dette	vil	først	og	fremst	skje	i	
Statsbyggs	regi	i	nært	samarbeid	med	UiO.	I	dette	området	vil	også	OUS	sine	planer	om	
nytt	samlet	sykehus	påvirke	utviklingen	i	stor	grad.	
	
Sentrumsområdet	inkl.	Tullinløkka	og	Bygdøy	
Statsbygg	vil	også	arbeide	med	sentrumsområdet,	og	her	må	også	UiO	nedlegge	
betydelig	innsats	for	å	sikre	god	intern	koordinering	og	god	dialog	med	ulike	eksterne	
aktører.	Vi	må	avklare	UiO’s	ønsker	for	dette	sentrale	byområdet	på	lengre	sikt.	Dette	
både	i	forhold	til	Juridisk	fakultet	og	KHM.	
	
Nedre	Blindern	
Etter	at	Livsvitenskapsbygget	ferdigstilles	vil	lokalene	til	kjemi	og	farmasi	på	Nedre	
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Blindern	fraflyttes.	Dette	vil	kreve	en	endret	bruk	av	mange	bygninger	i	dette	området	
og	vi	må	forberede	for	denne	nye	situasjonen.	
	
Tøyen	
Hele	Tøyen‐området	er	i	støpeskjeen	med	«Tøyen‐løftet»	og	for	UiO/NHM	vil	det	nye	
veksthuset	være	sentralt	i	den	videre	planleggingen	av	området.	De	gamle	bygningene	
ved	NHM	på	Tøyen	har	et	meget	store	rehabiliteringsbehov	som	vil	legge	beslag	på	
betydelige	ressurser	fra	UiO	i	overskuelig	fremtid.	
	
Eiendomsavdelingen	ser	behov	for	å	prioritere	disse	fire	områdene	for	utredning	og	
planlegging	de	nærmeste	årene	og	ønsker	styrets	synspunkter	på	en	slik	prioritering.	
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Sammendrag 

Denne rapporten er en delrapport av masterplan for utvikling av Universitetet i Oslo (UiO) basert på 

Strategi 2020. Strategien sier at UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som ledende 

forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og 

innovasjon.  Langsiktig porteføljeforvaltning og utvikling av eiendom har et betydelig lengre 

perspektiv enn strategiperioden (2020), denne rapporten har derfor et perspektiv frem mot 2040.  

Hovedmålet med UiOs eiendomsmasse er at den skal fungere optimalt for kjernevirksomheten og at 

den skal kunne utvikles for å møte kjernevirksomhetens krav over tid. Slik eiendomsmassen fremstår 

i dag, er det utfordringer knyttet til at over 40 % av bygningsarealet er vurdert som dårlig egnet for 

sitt formål, og at det er et omfattende akkumulert vedlikeholdsbehov. Investeringsbehovet for å 

innhente det tekniske og funksjonelle oppgraderingsbehovet er estimert til ca. 8,6 milliarder kroner. 

Med utgangspunkt i investeringsnivået på 180 millioner kroner, som er budsjettert for 2015, vil det ta 

alt for lang tid å lukke dette gapet. UiO har virkemidler innenfor sine fullmakter som kan benyttes til 

å øke investeringstakten. 

Når Livsvitensenteret etter planen tas i bruk i 2021/22 er over 40.000 kvadratmeter av dagens 

bygningsmasse planlagt fristilt. Dette gir muligheter til å oppgradere disse arealene, eller benytte 

dem som erstatningslokaler mens andre arealer oppgraderes. Noe av bygningsmassen kan kanskje 

vurderes avhendet. 

Erfaringene fra prosessen med Livsvitensenteret viser at det krever mye tid og store ressurser å 

realisere helhetlige og langsiktige løsninger. Det ligger et stort potensial i forbedring av den 

eksisterende bygningsmassen. For at denne bygningsmassen skal kunne tilpasses UiOs behov over 

tid, er det viktig at gjennomføringen av store og små prosjekter kan skje når de skal. Det er en stor 

utfordring i dagens situasjon at det ikke er tilstrekkelig forutsigbarhet i tilgang på ressurser og 

finansiering.  Dette gir utilstrekkelig gjennomføringskraft i forhold til de krav som stilles fra fakulteter 

og institutter. 

Målbildet med denne rapporten å bidra til mer forutsigbarhet og robusthet mht. økonomi på sikt, slik 

at de strategiske planer som UiO legger til grunn i sin kjernevirksomhet kan realiseres. 

Multiconsults mandat er forankret i diskusjonsmøter med UiO via eiendomsavdelingen (EA) om 

problemstillingene og et ønske fra UiO om en oppsummering av synspunkter og anbefalinger. Basert 

på dialogen med UiO inneholder rapporten: 

 Gjennomgang av noen relevante rapporter om eiendomsforvaltning i offentlig regi 

Rapportene som belyses i denne rapporten er NOU2004:22, «Riksrevisjonens undersøkelse om 

statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren Dokument 3:4 (2012-

2013), Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo (kap 260 i statsbudsjett for 2014 og for 2015),  Stm 7 

(2014-2015) Langtidsplan for Forskning og høyere utdanning, Prop 1S (2014-2015), Evaluering av 

eiendomsforvaltningen i Statsbygg, Utredningen om alternative forretningsmodeller for Helsebygg 

Midt Norge.  

Disse rapportene danner grunnlaget for læring med hensyn til økonomimodeller, finansiering og 

organisering. 
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 En utviklingsmodell relatert til UiO, basert på Multiconsults metode for strategisk 

porteføljeforvaltning og –utvikling – multiMap. 

Med denne modellen ønsker vi å sette rapporten i sammenheng med UiOs Masterplan. 

- Dagens status 

- Relevante forhold som må legges til grunn 

I disse delene settes dagens situasjon opp mot relevante forhold omkring rammebetingelsene for 

eiendomsforvaltningen.  

 Systematisert informasjon om type ressursbehov og relevante finansieringsmodeller 

innenfor dagens regelverk og rammer.  

De ressursbehovene som er inkludert her er:  

- driftsmidler til FDV, slik FDV er definert i NS3454:2013. Finansieringsmodellen som er 

diskutert for å sikre forutsigbarhet og nødvendige økonomiske rammer er bruk av 

husleieordninger. Dette er aktuelt for alle bygninger i UiO portefølje.  

- forutsigbarhet og hensiktsmessige økonomiske rammer for utvikling slik det er definert 

i NS 3454:2013. To finansieringsmodeller er diskutert, husleieordning og/eller UiOs 

midler gjennom statsbudsjettet. Dette gjelder for alle UiOs eiendommer.  

- finansiering av investering i eiendom/bygg. Finansieringsmodeller som er drøftet er 

lånemuligheter i tillegg til finansiering fra egne totale middel fra årlig statsbudsjett.  

- finansiering/rammebetingelser for områdeutvikling inklusive tomt/arealer. Her har vi 

blant annet diskutert ulike former for sambruk/samarbeid med eksterne aktører. 

For å kunne overføre den strategiske masterplanen til aktiv handling er det en forutsetning at 

forutsigbarheten i finansiering er tilstede. Ferdigstillelse av Livsvitensenteret, på ca. 67.000 m2, vil 

være «åpningstrekket» for gjennomføring av planen.    

Forslag til videre arbeid. 

Basert på vurderinger utført i dette arbeidet anbefales videreføring i fire deler:   

1. Kartlegge av dagens effektivitet mhp bruk av arealer 

2. Identifisere hvilke arealer som kan benyttes som de er, og hvilke som må oppgraderes når 

Livsvitensenteret er klart til bruk. Også hvilke arealer som eventuelt kan avhendes eller leies 

ut til eksterne brukere utenfor UiO. 

o Livsvitensenteret er en start for gjennomføring av hovedintensjonene i masterplanen 

3. Estimere ressursbehovet og sette inn i en tidsplan relatert til UiO Masterplan.  

o Plan A: en fremdrift med utgangspunkt i dagens rammebetingelser og virkemidler 

o Plan B: vurdere supplerende virkemidler for raskere gjennomføring, større 

forutsigbar og ivaretar behov for kontroll.   

o Utarbeide en egen oppgraderingsplan for museumsbyggene uavhengig av 
masterplanen   

 

4. Utvikle finansieringsmodellene:  

o Utvikle muligheter innenfor dagens system 

 husleie for det løpende 

 finansiering for prosjektene 

 muligheter for salg og utleie 

 muligheter for samarbeid med næringslivet og andre aktør  
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Del I Basismateriale 

1 Bakgrunn og meldinger 

1.1 Introduksjon 

Denne rapporten er en delrapport av masterplan for utvikling av Universitetet i Oslo (UiO) basert på 

Strategi 2020 som sier at «UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som ledende 

forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og 

innovasjon».  Strategien er delt i 5 hovedkapitler  

 Grensesprengende universitet   

 Læringsuniversitet   

 Samfunnsengasjert universitet   

 Handlekraftig universitet   

 Det gode universitet.  

I masterplanen 2007-2020 ble tiltaksprosjekter lagt inn i tidsplan. Av disse prosjektene manglet ca 

100.000 m2 finansiering / godkjenning av Stortinget. Anslått manglende finansieringsbeløp NOK 5 

MRD. Planen er allerede forskjøvet, spesielt som følge av det nye Livsvitensenteret med planlagt 

ferdigstillelse 2014 og påfølgende ombygging av kjemibygget med ferdigstillelse i 2019. 

Livsvitensenteret forventes nå ferdigstilt 2021-22 under forutsetning av bevilgninger. Da kan 

Kjemibygget ferdigstilles tre år senere. 

Dette viser at porteføljeforvaltning og -utvikling av eiendom i offentlig sektor har et lengre perspektiv 

enn UiOs strategiperiode (2020), og denne rapporten har derfor et perspektiv frem mot 2040.  

Dagens hovedutfordring for å gjennomføre Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) og langsiktige 

satsninger (U for Utvikling) er liten forutsigbarhet i tilgang på ressurser. Slik uforutsigbarhet gir 

begrenset gjennomføringskraft for å møte krav som stilles fra fakulteter og institutter.   

Målbildet med denne rapporten er å synliggjøre muligheter til å ta igjen akkumulert 

vedlikeholdsbehov, ombyggings- og investeringsbehov innenfor dagens situasjon med dagens tilgang 

til ressurser / finansiering, og primært innenfor dagens rammebetingelser. I tillegg skal det vises 

alternative muligheter som benyttes av andre sammenlignbare statlige institusjoner. De strategiske 

planer som UiO legger til grunn for sin virksomhet forutsetter forutsigbarhet for å kunne realiseres.  

Multiconsults mandat for denne rapporten har forankring i diskusjonsmøter med UiO gjennom 

Eiendomsavdelingen (EA) om problemstillingene og et ønske fra UiO om en oppsummering av 

synspunkter og anbefalinger. Ut fra dette har Multiconsult: 

 gjennomgått noen relevante rapporter om eiendomsforvaltning i offentlig regi 

 utarbeidet en utviklingsmodell relatert til UiO, basert på Multiconsults metode «multiMap» 

for strategisk porteføljeforvaltning og –utvikling, multiMap.  

 oppsummert dagens situasjon og utviklingsbehov innen delområder 

 oppsummert i vurderinger, konklusjon og anbefalinger 
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1.2 Utviklingsmodell for UiO 

Modellen i figur 1-1 setter denne rapporten inn i sammenheng med Masterplanen. Fokus i denne 

delrapporten er markert med grønt.  I tillegg til å definere sammenhenger og avgrensninger definerer 

modellen den overgripende målsetningen og prosessen for å oppnå målet. 

For kartlegging av gapet mellom dagens situasjon i bygningsmassen og fremtidig situasjon sett i 

relasjon til masterplanen ved UiO, er Multiconsults metode og modell for strategisk 

porteføljeforvaltning og –utvikling, «multiMap», benyttet  . Resultater fra denne kartlegging skal, 

sammen med masterplanen, danne grunnlag for å estimere behov for investeringer i 

masterplanperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1-1 Sammenheng mellom Masterplan 2015 og denne rapportens fokus 

Resultater fra den tekniske tilstandsregistreringen med tilhørende oppgraderingsbehov er i 

utgangspunktet delt i to prioriterte perioder, 0-5 år og 6-10 år. Dette skal også samordnes med 

Masterplanen, vedlikeholdsbehov skal sees i sammenheng med funksjonell (brukerrelatert) 

oppgradering der dette er et behov. 

1.3 Relevante rapporter om eiendomsforvaltning i offentlig regi 
Videre er det gitt en innføring i relevante rapporter og eiendomsforvaltning i offentlig regi. 

1.3.1 NOU 22:2004 «Velholdte bygninger til alle» 

Det er et mål i seg selv at universitetets virksomhet skal kunne foregå i gode lokaler. Dette prinsippet 

er godt beskrevet i NOU 22:2004 «Velholdte bygninger gir mer til alle». For å oppnå dette må 

ansvars- og oppgavefordeling være definert. I tillegg anbefales det å utarbeide en strategi for 

vedlikehold slik at verdi for eier og bruker opprettholdes over tid. Figur1-2 beskriver sammenhengen 

mellom roller, ansvar og oppgavefordeling. 
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Figur 1-2 Sammenhengen mellom roller og ansvar (NOU22:2004) 

Eierrollen ivaretar funksjoner som følger eierskapet. Funksjonene omfatter blant annet fastsettelse 

av mål for eiendomsporteføljen og hver bygning, beslutninger og gjennomføring av, kjøp, salg, 

innleie, utleie. Det daglige FDVU-arbeidet (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) ivaretas av 

forvalterfunksjonen på vegne av eier iht. de avtaler som er inngått med eier. Forvalterens oppdrag 

innebærer også å ivareta brukerens interesser og dekke brukerens behov for tjenester av den typen 

forvalter (inklusive driftsorganisasjonen) leverer. Brukerrollen ivaretas av virksomheten i bygningene, 

dvs. ledelse, ansatte i brukervirksomheten, studenter og besøkende. 

For UiO varierer disse rollene noe, avhengig av type prosjekt. Dette er omtalt i Del II kap. 2.1. 

NOU 2004:22 anbefaler konkrete mål og kriterier for god eiendomsforvaltning.  

Kriteriene er godt egnet for vurdering av ulike organisasjons- og tilknytningsformer.  

 Kriterium 1 Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen.  

 Kriterium 2 Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av 

eiendomsforvaltningen.  

 For at eiendomsforvaltningen skal kunne foregå på en rasjonell, målrettet og effektiv måte ut 

fra de overordnede målene, må det stilles krav til eiendomsforvaltningens system for 

planlegging og styring på taktisk nivå, slik at aktiviteter og ressursbruk planlegges og 

rapporteres i forhold til vedtatte mål.  

 Kriterium 3 Generelle delkriterier:  

o Følgende kriterier bør generelt inngå som kriterier på god eiendomsforvaltning:  

o Tilfredsstille prioriterte brukerbehov  

o Effektiv arealutnyttelse  

o Godt, verdibevarende vedlikehold  

o Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning  

o Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter  

o En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen, som legger til rette for god 

faglig kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en god 

gjensidig rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, 

forvalter og bruker  

o Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige 

karakter, kunne sette av tilstrekkelig med penger til å ta større vedlikeholdsoppgaver.  

 Kriterium 4 Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.  
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1.3.2 Riksrevisjonens Dokument 3:4 (2012-2013) 

Riksrevisjonens Dokument 3:4 (2012-2013) «Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av 

eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren» trekker frem noen viktige hovedfunn, samt 

anbefalinger til departementet om oppfølging: 

Hovedfunn: 

 En tredel av statlig eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren er vurdert til å ha en 

dårlig tilstand. Statsbygg sikrer i hovedsak et verdibevarende vedlikehold og har en 

bygningsmasse med en god tilstand. 

 De selvforvaltende utdanningsinstitusjonene arbeider lite langsiktig og systematisk med 

vedlikehold. 

 Det er svakheter i styringsinformasjon på områder som er viktige for å sikre et verdibevarende 

vedlikehold. 

 Det er risiko for at statens husleieordning ikke vil være tilstrekkelig for å håndtere framtidige 

utfordringer. 

 Sentrale myndigheter kan forbedre sin oppfølging av forvaltningen av eksisterende 

bygningsmasse. 

 

Riksrevisjonens anbefalinger: 

Kunnskapsdepartementet bør ha en mer aktiv styring og oppfølging av de selvforvaltende 

utdanningsinstitusjonene for å sikre at disse etablerer systemer for en god og hensiktsmessig 

eiendomsforvaltning. Riksrevisjonen mener Kunnskapsdepartementet bør: 

 Stille tydeligere krav til de selvforvaltende utdanningsinstitusjonenes eiendomsforvaltning, 

blant annet ved at utdanningsinstitusjonene utarbeider 

o Tydelige mål for teknisk tilstand som vedlikeholdsarbeidet kan forankres i  

o Langsiktige planer for verdibevarende vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 

o Mer systematisk rapportering på sentrale utfordringer for eksisterende bygningsmasse 

 Utforme internhusleieordningen slik at den gir større økonomisk forutsigbarhet for å sikre 

verdibevarende vedlikehold 

 I større grad bruke rådgiverfunksjonen til Statsbygg i arbeidet med å forvalte eksisterende 

bygningsmasse 

 Tilrettelegge for læring og forbedring for de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene, for 

eksempel gjennom å etablere læringsarenaer 

1.3.3 Stm. 7 (2014-2015) Langtidsplan for Forskning og høyere utdanning 

For å oppnå målene i langtidsplanen om fremragende forskningsmiljø på internasjonalt nivå må 

bygningsmassen ha stor betydning:  

 Forskere og studenter skal ha tilgang til bygg og infrastruktur av topp kvalitet 

 Moderne og hensiktsmessige bygg og det fremste av forskningsinfrastruktur er viktig for å 

utvikle verdensledende fagmiljøer. Det er også viktig for å være attraktive samarbeids-partnere 

for næringslivet. Utstyret i seg selv gir mulighet for gjennombrudds-forskning. Moderne og 

hensiktsmessige bygg og infrastruktur tiltrekker seg den fremste internasjonale ekspertisen. 

Norge deltar i det europeiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur blant annet for å 
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tiltrekke seg de internasjonale toppforskerne, men også for å gi norske fagfolk tilgang til det 

beste utstyret som finnes i Europa. 

 Realiseringen av Livsvitenssenteret ved Universitetet i Oslo vil legge til rette for utvikling av et 
verdensledende fagmiljø innenfor livsvitenskap og muliggjørende teknologier gjennom 
nyskapende og tverrfaglig forskning. Internasjonal samhandling preger forskningen, og i de 
fleste industrinasjoner skjer det betydelige investeringer innenfor livsvitenskap 

1.3.4 Prop 1S (2014-2015) Statsbudsjettet 

For universiteter og høyskoler sies det klart at: 

 de skal innenfor den nasjonale målstrukturen og regjeringens forventninger og prioriteringer, 

fastsette egne virksomhetsmål tilpasset institusjonens egenart/profil og utvikle egne strategier 

og planer for å nå målene. 

 Dette betyr at en langsiktig og strategisk masterplan må legges til grunn. 

1.3.5 Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo   

Tildelingsbrevet omtaler regjeringens satsning på videreutvikling av kunnskapssamfunnet hvor 

universiteter og høyskoler skal være selvstendige strategiske aktører med høye ambisjoner som 

grunnlag for gjennomføring av egne prioriteringer. Planer skal bli handlinger. For å oppnå dette ble 

det i egen Stortingsmelding fremlagt langtidsplan for forskning og høyere utdanning, se neste 

delkapittel.  

I tildelingsbrev for 2015 henvises igjen til Riksrevisjonens Dokument 3:4 (2012-2013) om 

bygningsmassens tilstand (ca. 40 % er dårlig). I den anledning bevilges 75 millioner kroner til 

oppgradering av bygg i sektoren og forventer samtidig at tilsvarende beløp fra de institusjoner som 

mottar midler. Fordeling vil skje i begynnelsen av 2015 

1.3.6 Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - Nytt finansieringssystem for universiteter og 
høyskoler  

Forslag i januar 2015 fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014. 

Ekspertgruppens innstilling inneholder ikke mye om museer og bygninger. Rapportens hovedpoeng 

er at det er uhensiktsmessig å trekke disse midlene ut av institusjonenes budsjetter og budsjettere 

dem på departementsnivå; det ville begrense institusjonenes handlingsrom.  

Fra museenes side kan det være ønskelig å synliggjøre en særskilt oppgave innenfor institusjonen og 

å gi denne oppgaven spesiell oppmerksomhet i budsjettarbeidet.  

Når det gjelder bygninger, inneholder utredningen lite / intet om arealkostnader, ei heller om 

nødvendigheten av å finne mekanismer for å hindre fortsatt akkumulert vedlikeholdsbehov i den 

bygningsmassen som de selvforvaltende institusjonene disponerer. Det sies heller ikke noe om 

hvordan det kan legges til rette for nødvendig utvikling i form av nybygg, ombygging/tilpasning og 

utvidelser på en mer hensiktsmessig måte enn finansiering av hvert enkelt prosjekt over 

statsbudsjettet. 

1.3.7 Hva koster en student?  

En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler NIFU og Deloitte leverte i desember 2014 en 

rapport fra sitt prosjekt for Kunnskapsdepartementet med kartlegging av kostandene i norske 

universiteter og høgskoler. Prosjektet kartla hvordan kostnadene fordeler seg på ulike deler av 

kjernevirksomheten, og analyserte forskjeller i kostnadsnivå mellom institusjoner og ulike studier i 

universitets- og høgskolesektoren. 
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Særlig interessant med tanke på UiOs utfordringer med arealeffektivitet er at rapporten påpeker et 

mønster i retning av at de små høgskolene har noe mindre arealbruk per student enn de store 

høgskolene. De nye universitetene har omtrent samme størrelse per student som de større 

høyskolene, mens NHH og de gamle universitetene har større areal per student. Rapporten påpeker 

videre at «de selvforvaltende institusjonene nok har noe høy arealbruk, særlig per student og i noen 

grad per ansatt. Vi husker at de selvforvaltende enhetene har lave arealkostnader. Disse resultatene 

tilsier at det som hovedregel ikke skyldes deres arealeffektivitet.». 

Rapportens figur 3.14 (ref. under) summerer opp to uttrykk for arealeffektivitet: kvadratmeter per 

student og kvadratmeter per årsverk. Universiteter og høgskoler inngår i samme figur. 

 

Rapporten fra Deloitte og NIFU inneholder i tillegg kartlegging av kostnader til eiendomsforvaltning 

og sammenligning mellom kostnader ved eierskap og innleie. Her er det så vidt mange 

usikkerhetsfaktorer i dataunderlaget at vi velger å utelate disse viktige elementene i vår rapport. 

1.3.8 Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande til kunnskapsministeren (januar 2015) 

Spørsmål stilt til ministeren 9. januar 2015: På hvilken måte vil statsråden sikre bedre finansiering av 

universitetsmuseene, herunder rehabilitering av W. C. Brøggers hus i Oslo og De naturhistoriske 

samlinger i Bergen? 

I begrunnelsen vises det til St. Meld nr 15 (2007-2008) «Tingenes tale». Stortingskomiteen som 

behandlet dette uttrykte bla: «komiteen vil ytterligere understreke at de bygningsmessige 

forholdene ved museene er det mest kritiske ved universitetsmuseenes nåværende situasjon». Dette 

har ikke endret seg og Skei Grande understreker at egnede bygg er en vesentlig forutsetning for 

forskning, utdannelse og formidling av museene. Derfor må det være en prioritert oppgave for 

departementet å sørge for tilstrekkelige bevilgninger slik at man kan oppgradere bygningsmassen. 

I svaret sies det at det er dialog med UiO om problemstillingen. Departementet arbeider for å skaffe 

midler til Vikingtidsmuseet og Naturhistorisk museum. De forutsetter rehabilitering av byggene på 

Tøyen innenfor UiOs egne budsjettrammer. I statsbudsjettet for 2015 er det bevilget 75 millioner 

kroner til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner. Departementet arbeider med en 

fordeling av disse midlene. 
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Del II Dagens forvaltningssituasjon av eiendom ved UiO 

2  Eiendomsforvaltning ved UiO i dag 

2.1 Dagens organisering 

UiO er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Tilknytningsformen innebærer at UiO er en del 

av Staten som rettssubjekt og forvalter eiendomsmassen på vegne av Staten som eier. 

Eiendomsforvalterrollen er ivaretatt av Eiendomsavdelingen (EA), som er en avdeling ved UiO. 

Brukerrollen ivaretas av de enkelte virksomheter innenfor UiO. Eierrollen er for det meste ivaretatt 

av UiO på vegne av staten ved KD. For bygningsmassen som UiO leier er eierrollen ivaretatt av 

henholdsvis eksterne private utleiere (ca. 70 %) og av Statsbygg (ca. 30 %). Byggherrerollen, dvs. 

oppdragsgiverrollen i byggeprosjekter, ivaretas av UiO selv eller av Statsbygg for prosjekter som er 

finansiert over statsbudsjettet. Der Statsbygg er eier/utleier, er Statsbygg også byggherre i 

prosjektfasen. Tabellen i figur 2-1 gir en oversikt over rollefordelingen ved ulike prosjekter. 

  

 Figur 2-1: Oversikt over rollefordelingen ved ulike prosjekter/eierformer 

 

2.2 Fullmakter 

Fullmaktene gitt i forbindelse med tildelingsbrevet angir hvilket handlingsrom UiO har til å dekke sitt 

arealbehov og bygningsmassens behov for utvikling og oppgradering. Tildelingsbrevet for 2015 angir 

et sett av virkemidler som UiO har til sin rådighet: 

 Vedtaket om nettobudsjettering innebærer at UiO disponerer eksterne inntekter fullt ut til 

sitt formål, i tillegg til bevilgning på 50-post. UiO disponerer eventuelt positivt årsresultat og 

har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat.  

 UiO kan, i henhold til vedtak om merinntektsfullmakter, avhende fast eiendom og bruke 

inntekter fra salg av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til 

undervisnings- og forskningsformål ved UiO. Saker som er av prinsipiell art, eller som 

innebærer større arealendringer, skal legges frem for KD. 

 UiO kan opprette nye selskap og eie aksjer i selskap som er av faglig interesse for 

institusjonen.  

 UiO kan inngå leieavtaler. Kostnader til leie skal dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå i 

leieperioden. Gjelder prosjekter både innenfor kurantordningen og på privat marked. 

Fullmakten gjelder kontraktsverdi oppad til 80 MNOK og maks ti års varighet. 

  

 . 

  

 

Type Eier Byggherre Bruker Forvalter

Statsbudsjettet KD v/UiO UiO el. Statsbygg UiO EA

Kurantordningen Statsbygg Statsbygg UiO Statsbygg

FDV KD v/UiO EA UiO EA

Mindre tilpasninger KD v/UiO EA UiO EA
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2.3 Eiendomsforvaltning og finansiering 

 EA får rammebevilgninger som skal dekke kostnader som vist i figur 2-2 fra presentasjon 

«Budsjettprosess 2015». 

Investeringer finansieres på følgende fire måter (Ref. Masterplan 1 pkt. 3.1 april 2014): 

 Ordinært prosjekt bevilget over statsbudsjettet - Strenge krav til godkjenning og 

gjennomføring, tidkrevende prosess. Konkurranse med andre prosjekter, dvs. uforutsigbar 

fremdrift. Eksempler på dette er Ole-Johan Dahls hus (IFI II), Georg Sverdrups hus 

(biblioteket) og Sentrumsanlegget, samt Livsvitenskapsbygget og nytt Viktingstidsmuseum. 

 Prosjekt finansiert ved Statsbyggs «kurantordning» - Krever ikke behandling av Stortinget 

men godkjenning av Finansdepartementet. Om lag 30 % av det UiO leier i dag, leies av 

Statsbygg. Kurantordningen gjelder for prosjekter med samlet investering opp til 500 MNOK. 

Ordningen oppfattes som kostbar da kostnader til inventar kommer i tillegg og belastes UiO. 

Domus Medica på Gaustad og Harald Schjelderups hus (ombygging og utvidelse av gamle 

Treteknisk institutt der Psykologisk institutt nå holder til) er eksempler i denne kategorien. 

 Prosjekt finansiert innenfor UiOs ramme - Universitetsstyret bevilger gjennom årlig prosess 

ved kopling av ressurser fra Eiendomsavdelingen og virksomheten(e). Georg Morgenstiernes 

hus og Realfagsbiblioteket på Blindern er eksempler.  

 Leie på det private markedet - Direkte leie i privat marked. Dette utgjør ca.70 % av det som 

leies i dag. Entras nybygg for juristene i sentrum vil bli et leieobjekt. 

Figur 2-2 illustrer hvordan eiendomskostnader er fordelt i dagens modell ved UiO.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2- 1 Fordeling av eiendomskostnader i dagens modell («Budsjettprosess 2015») 

Dagens internhusleieordning finansierer innleiekostnader og driftsrelaterte kostnader, men 

synliggjør ikke de totale kostnadene vedrørende eiendom. Kostnader til avskrivninger og 

kapitalbinding i eksisterende bygningsmasse er ikke vist i internhusleieordningen. Dette gir ikke det 

totale bilde av hva arealene faktisk koster og dermed et utilstrekkelig insentiv til optimal utnyttelse 

av arealene.  
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De andre kostnadene/bevilgningene er delt i fire kategorier (ref.: foilserie om økonomistyring 

24.04.2012.): 

 

Tabellen i figur 2-2 viser budsjettert omfang av de fire kostnadskategoriene for 2014 og 2015. 

(SA = Sentral Administrasjonen = dagens LOS, TA = Teknisk Avdeling = dagens EA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-2: Fordeling av fire kostnadskategorier 

Kategoriseringen av kostnadene i dagens ordning er ikke i samsvar med standarder i 

eiendomsbransjen, og det gjør det komplisert å sammenligne med/lære av andre. Det anbefales at 

EA tar i bruk NS 3454:2013 for kategorisering og kalkulasjon av kostnadene, slik at det etableres et 

sammenlignings- og læringsgrunnlag. 
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2.4 Teknisk tilstand, funksjonell egnethet, tilpasningsdyktighet og potensial for utvidelse 

Bygningsmassen ved UiO er kartlagt ved hjelp av et verktøy for porteføljeforvaltning og -utvikling, 

multiMap. Dette verktøyet er benyttet på over 60 % av den offentlig eide bygningsmassen i Norge. 

For UiO er teknisk tilstand for alle eide bygg, ca. 460.000 m2, kartlagt (gir grunnlag for estimering av 

akkumulert vedlikeholdsbehov). Av disse byggene er ca. 360.000 m2 kartlagt for egnethet og 

tilpasningsdyktighet, ref. rapport fra Multiconsult desember 2014. 

Tabellen i figur 2-3 viser omfanget av kartlagt bygningsmasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-3: Omfang av kartlagt bygningsmasse 

(Teknisk tilstand for 107 bygg, 460.000 m2, Tilpasningsdyktighet og egnethet for 68 bygg,        

360.000 m2) 

 

I tillegg til disse 460.000 m2 disponerer UiO ca 100.00 m2 leid areal (av Statsbygg og i markedet) 

samt ca 41.000 m2 bruksrett ved OUS (Oslo Universitets Sykehus) som det ikke betales leie.  

 

Teknisk tilstand 

Kartleggingen viser at kun 17 % av bygningsmassen har en god teknisk tilstand. Det akkumulerte 

vedlikeholdsbehovet er estimert til ca. 2,8 milliarder kroner. Vedlikeholdsbehovet omfatter blant 

annet oppgradering og utskifting av tekniske anlegg som vil kunne gi bedre innemiljø og 

energiøkonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-4 Fordeling av teknisk tilstand etter gradering i NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk» 
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Levedyktighetsmodellen: Funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet 

Figur 2-5 viser hvordan bygningsmassen vurdert med tanke på funksjonell egnethet og 

tilpasningsdyktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-5: Bygningsmassen vurdert på egnethet og tilpasningsdyktighet (gjelder for 68 bygg) 

 

Figuren viser at  

 26 % av bygningsmassen er vurdert som både uegnet og lite tilpasningsdyktig. Dette 

indikerer at bygningene bør avhendes eller vurderes for annen bruk. Men mye av 

bygningsmassen er vernet/bevaringsverdig, og dermed vanskelig å avhende eller bygge om.  

 49 % er vurdert som godt egnet og har god tilpasningsdyktighet. Disse bygningene vil kunne 

fungere i lang tid for sitt formål, og teknisk oppgradering bør gjennomføres. 

 15 % er vurdert som dårlig egnet, men har god tilpasningsdyktighet. Her må teknisk 

oppgradering ses i sammenheng med ombygging, for å bedre funksjonell egnethet. 

 10 % er vurdert å være godt egnet i dag, men har liten tilpasningsdyktighet. Det indikerer 

tidsbegrensing før de blir uegnet, hvis det for eksempel kommer nye tekniske eller 

funksjonelle krav. Her må teknisk oppgradering ses i relasjon til tidsbegrensningen.  

I tillegg til 2,8 MRD kroner for lukking av akkumulert vedlikeholdsbehov er det av EA estimert 

ombyggingsbehov for å forbedre egnethet til ca. 5,8 MRD kroner, dvs. totalt 8,6 MRD kroner. 
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Potensial for utvidelse av bygningsmassen 

Med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplaner ble av EA ved utarbeidelsen av masterplan 2007 

estimert et nybyggpotensiale på om lag 100.000 m2, fordelt på de respektive delområdene som vist i 

tabellen i Figur 2-6. 

  

Figur 2-6 Fordeling av mulighet for nybygg på delområder 

(det kan være endring i dette siden 2007) 

 

Bygningsmassen er delt inn i seks delområder, med ulike potensial og behov for fremtidig utvikling, 

se figur 2-7.   Det er naturlig å vurdere de enkelte områder opp mot ressursbehov, med utgangspunkt 

i teknisk tilstand og teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet, og 

mulig finansieringsmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-7 Bygningsmassens delområder 

 

Område Areal m2

Blindern Øvre

A 4 800        Ikke eid av UiO

D3 13 500      

D4 21 225      

D5 3 445        

D7 5 500        

sum 48 470      

Blindern Nedre

E 8 500        

G+M 7 500        

sum 16 000      

Blindern totalt 64 470      

Gaustad -            

Sentrum -            

Tøyen 15 000      Foreslått nybygg

Bygdøy 20 000      Vikingskip

UiO totalt 99 470      
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Til masterplanrapporten 2007 meldte fakultetene inn et arealbehov utover daværende bruk på noe 

over 27.000 m2. Dette tilsvarer ca. 5 % av UiOs disponible bygningsmasse på ca. 570 000 m2. 

Tabellen i figur 2-8 og bildet i figur 2-9 viser det innmeldte behovet. 

 

Figur 2-8 Innmeldt arealbehov i 2007 (behovet og dagens bruk kan være endret siden 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-9 Innmeldt arealbehov i 2007 (behovet og dagens bruk kan være endret siden 2007) 
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2.5 Tilgjengelige ressurser til vedlikehold og investeringer 

Kartleggingen i 2013 viste at bygningsmassens akkumulerte vedlikeholdsbehov er ca. 2,8 milliarder 

kroner. I tillegg estimerer EA at investeringsbehovet knyttet til nødvendig forbedring av funksjonell 

egnethet er ca. 5,8 milliarder. Totalt oppgraderingsbehov i eksisterende bygningsmasse er dermed 

estimert til ca. 8,6 milliarder kroner.  

Skulle oppgraderingsbehovet innhentes i løpet av ti år, ville den årlige innsatsen, utover et forsvarlig 

regelmessig vedlikehold, ligge på ca. 860 MNOK pr år. UiO budsjetterer med ca. 180 millioner kroner 

i 2015 til større vedlikehold og investeringer. Dersom UiO opprettholder dette nivået over tid, vil det 

ta nesten 50 år før bygningsmassens oppgraderingsbehov er innhentet. Dette er alt for lenge for 

brukere som har utilfredsstillende lokaler, og samsvarer ikke med ambisjonene om å tiltrekke seg 

ledende forskere og studenter. 

Bygningsmassens verdi ved UiO ble vurdert til 8,6 MRD kr i 2010 (2010-kroner) (Undersøkelse om 

statens forvaltning av eiendomsmassen i universitets- og høgskolesektoren (Dokument 3:4 (2012-

2013)) som kom i desember 2012. Verdianslagene er riktig nok forsiktige, men det er verd å merke 

seg at verdien bygningsmassen er anslått til samme beløp som det estimerte oppgraderingsbehovet. 

Figur 2-10 viser forholdet mellom faktisk ressurstilgang (180 MNOK/år med rød linje) og estimert 

oppgraderingsbehov (blå søyler).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-10 Ressursbehov for funksjonelt og teknisk oppgraderingsbehov. Ressurser til nye bygg, inkl. 

Livsvitensenteret, er ikke medtatt. Rød strek angir tilgjengelig ressurs på 180 millioner pr år. 
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Del III Sammenlignbare organisasjoner i offentlig 
eiendomsforvaltning, organisering og tilknytningsformer 

3 Offentlige eiendomsforvaltere 

3.1 Eiendomsforvaltning i Statsbygg 

KPMG og Multiconsult har (KPMG og Multiconsult, 2011) gjennomført en vurdering av Statsbyggs 

eiendomsforvaltning hvor UiO og Akademiska Hus var «benchmarkingpartnere».   

Blant utredningens hovedfunn var at UiO har høyere driftskostnader enn Statsbygg til eieroppgaver, 

og at utgifter til verdibevarende vedlikehold var på omtrent samme nivå som i Statsbyggs 

universitets- og høgskoleportefølje. Sammenligningen av nøkkeltall omfattet regnskapsårene 2009 

og 2010. Den korte tidsserien, og det faktum at 2009 var et år med ekstraordinære bevilgninger til 

vedlikehold, gjør at tallene er for usikre til å konkludere entydig. Det er dokumentert gjennom flere 

karlegginger at Statsbyggs bygningsmasse har bedre teknisk tilstand enn UiOs. 

Akademiska Hus AB er et aksjeselskap eid av det svenske finansdepartementet og med utleie av 

universitets- og høgskolebygg som primæroppgave. Akademiska Hus bruker vesentlig mer enn 

Statsbygg og UiO på vedlikehold. Leietakerne kan velge å leie av andre enn Akademiska Hus, så det 

brukes store resurser på å legge til rette for undervisningen og de andre funksjonene. Siden selskapet 

er et AS, er det naturlig å anta at utgiftsføring til vedlikehold, i stedet for aktivering av investeringer, 

er noe høyere enn det ville ha vært dersom virksomheten var underlagt et offentlig 

økonomireglement med en annen avgrensning mellom drifts- og kapitalmidler. 

3.2 Eiendomsforvaltning i nasjonalt helsebyggforetak  

EY og Multiconsult har utredet alternative forretningsmodeller for Helsebygg Midt Norge, herunder 

et nasjonalt helsebyggforetak med utgangspunkt i Helsebygg Midt-Norge (EY & Multiconsult, 2012). 

Her var Locum AB, Statsbygg, Forsvarsbygg og Undervisningsbygg Oslo KF referanseorganisasjoner. 

Rapporten beskriver at fellestrekk for eiendomsvirksomhetene som scorer høyest på kriterier for god 

eiendomsforvaltning er at de har bygget opp gode kompetansemiljøer innen hele livssyklusen: 

tidligfase, prosjektgjennomføring og drift. Til selve utførelsen benytter de egne ansatte og markedet 

på ulike måter og i ulikt omfang.  

Organisasjonene har tilstrekkelig stor forvaltings- og prosjektportefølje (som UiO) til å drive 

kontinuerlig forbedring og profesjonalisering, og til å dra nytte av stordrift og standardisering.  

Multiconsult ser en trend mot mer helhetlig langsiktig planlegging og strategisk virksomhetsutvikling i 

samarbeid med kundene, dvs. sterkere satsning på strategisk planlegging i tidligfase for å sikre gode 

og riktige beslutninger. Livsløpstankegang og forståelse for konsekvensene i driftsfasen av 

beslutninger som tas i tidligfase blir sentralt. At disse organisasjonene i tillegg til 

byggherrefunksjonen også har forvaltnings- og driftsansvar styrker muligheten til å lykkes med dette. 

Alle fremhever dette som en styrke. 

Oppsummert mener organisasjonene at nøkkelen til suksess ligger i følgende forhold:  

 Holde fokus på kjernevirksomheten og samfunnsnytten 

 Tydelig definerte roller som eier og bruker (kjernevirksomhetene), samt at rollene er 

kompletterende (ikke overlappende) og etterleves. Rolleavklaringen må inkludere mandat 
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(oppgave, økonomi etc.) og medfølgende prosessbeskrivelser med hensyn til samhandlingen 

for de ulike oppgavene og i de ulike fasene.  

 At eier, forvalter og brukere har fokus på helhetlig og langsiktig strategisk planlegging. Dette 

sikrer omforent prioritering og forutsigbarhet. 

 Tydelige mål og krav til alle parter (eier, forvalter og bruker) om måloppnåelse. Det vil si 

gjennomføring og oppfølging av nøkkeltallsanalyser, omdømmeundersøkelser, 

kundetilfredshet etc. Fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid.  

 Gjennom måloppnåelse i virksomheten kunne vise kundene og eierne at virksomheten 

skaper verdi, både økonomisk og kvalitativt. 

 Sikre spesialistkompetanse som forstår sin rolle i drift og prosjekter.  

 God oversikt over tilstand (teknisk, egnethet, funksjonalitet, arealbruk etc.) i porteføljen, 

sikrer best mulig utnyttelse på kort og lang sikt.  

 Profesjonelle, høyt motiverte medarbeidere 

 God kommunikasjon mellom alle parter. Dette krever forankrede strategier og planer, 

virksomhetssystem, informasjonsinfrastruktur (virtuelle og fysiske), godt samarbeidsklima. 
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4 Kategorisering av ressursbehov og forslag til finansiering 

4.1 Ressursbehov 

Behov for ressurser til vedlikehold og utvikling kan grovt deles i fire grupper: 

1. FDV-kostnader.   

2. Relokalisering innen egne virksomhetsområder 

3. Større prosjekter 

4. Områdeutvikling   

4.1.1 FDV-kostnader 

FDV-kostnadene (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) skal sikre verdibevarende vedlikehold og en 

definert teknisk standard for brukerne over tid. Kostnadene kan inkluderes i en husleiemodell / 

husleieavtale. Mindre justeringer / ombygginger i arealene kan finansieres av leietaker selv eller av 

utleier slik at leietaker betaler endringene ved påslag i husleien. Serviceavtaler kan inngå i avtalen, 

eller tjenester kan leveres i henhold til separat avtale med spesifisert tjenesteomfang, ytelse og pris. 

UiO har mulighet til å sette av et forutsigbart beløp til systematisk verdibevarende vedlikehold.  

Behovet for tilpasninger og ombygginger varier fra år til år. Litt historisk granskning vil avdekke hvor 

mye som vanligvis må bevilges, slik at det også her kan legges til rette for forutsigbarhet i rammen. 

Dette vil sikre er bedre kontinuitet i planlegging og gjennomføring.  

4.1.2 Relokalisering innen eget virksomhetsområde 

Planendringer innen leietakers område for bedre utnyttelse / organisering av arealer. Dette kan 

finansieres på samme måte som skissert i pkt. 4.1.1, men prosjektene er ofte så store at det neppe er 

riktig å satse på å finansiere dette som en årlig ramme. Slike prosjekt kan enten finansieres av EA og 

dekkes av økt leie, eller direkte av leietager selv. 

4.1.3 Større prosjekter 

Dette omfatter nybygg og større ombygginger i eksisterende bygg iht. masterplanens forutsetninger. 

Slike prosjekter finansieres tradisjonelt over statsbudsjettet eller gjennom Statsbyggs 

kurantprosjektordning (blir da leie fra Statsbygg). For å sikre fremdrift, god totaløkonomi og 

forutsigbarhet bør flere enkeltprosjekter kunne sees i sammenheng, som følge av masterplanen, og 

sikres full finansiering. Her er finansering av enkeltstående prosjekter over statsbudsjettet lite egnet. 

UiOs rammebetingelser innenfor dagens ordning gir liten forutsigbarhet i fremdrift og 

gjennomføring. En adgang til lånefinansiering tilsvarende helseforetakenes vil gi bedre forutsigbarhet 

og fleksibilitet med tanke på endring i fremdrift og omfang (HF’ene har opptil 70 % lånefinansiering). 

4.1.4 Områdeutvikling 

Dette gjelder utvikling av virksomhetenes egne lokaler samt enkeltbygg for næring eller i sambruk 

med næring. Denne typen eiendomsutvikling kan med fordel utvikles som egne rettssubjekter, for 

eksempel et selskap etablert med det aktuelle prosjektet som formål. En mulighet er å la en ekstern 

aktør utvikle prosjektet og UiO kan leie / kjøpe andel når prosjektet er ferdig.  

Ved Høyskolen i Ålesund (HiÅ) er det utviklet et nært samarbeid mellom skole og privat næringsliv 

representert ved Rolls Royce Marine (RRM). RRM utvikler moderne skipsmotorer og styringssystemer 

samt skolerer brukere i eget skolesenter i tilknytning til HiÅ med blant annet simulatorer. Simulatorer 



Finansieringsmodeller multiconsult.no 

Universitetet i Oslo    

 

126721-TVF-RAP-001 13. januar 2015 / rev 01 24.januar 2015  Side 24 av 30 

benyttes også av HiÅ og samarbeidet fører til effektiv arealbruk samt sambruk og utvikling av 

fagkompetanse og lærerkrefter. 

Det finnes etter hvert flere varianter av samspillmodeller som det kan trekkes erfaringer fra. FoU-

prosjektet OSCAR, finansiert av forskningsrådet, skal i perioden 2014 – 2017 systematisere kunnskap 

om, og utvikle, modeller som ivaretar verdiskaping sett fra både brukers og eiers perspektiv. 

4.2 Finansiering 

I det etterfølgende skisseres noen aktuelle finansieringsmodeller: 

1. Husleie 

2. Salg og tilbakeleie 

3. Livsløpsmodell 

4. Prosjektsamarbeid med næringslivet 

5. Salg eller utleie av eiendom som ikke skal benyttes  

6. Låneopptak med sikkerhet i bygg (ikke aktuelt med dagens fullmaktsstruktur) 

4.2.1 Husleie 

For statlige leietakere er det i hovedsak to prinsippmodeller for fastsettelse av leie;  

 Markedsleie, som benyttes i det åpne markedet. Markedsleie fastsettes etter forhandling 

mellom partene, basert på leienivået i markedet. 

 Kostnadsdekkende leie, som kalkuleres for å dekke utleiers kostnader i leieperioden, 

eksempelvis Statsbyggs modell.  

Teknisk tilstand for bygninger i statlig undervisningssektor innenfor og utenfor husleieordning ble 

kartlagt i 2002 (Multiconsult), totalt ca 1,9 millioner m2 BTA. Uten at man gikk dypt inn i 

bakenforliggende årsaker viste resultatene at bygninger uten husleieordning var i dårligere forfatning 

enn de som hadde internhusleieordning. 

Statsbygg innførte «Kostnadsdekkende husleie» i 1. januar 1993 med bakgrunn i ønsket om å: 

 synliggjøre de faktiske kostnader ved bruk av arealer 

 sikre et verdibevarende vedlikehold av eiendommene 

 gi insentiv til effektiv arealutnyttelse 

 gi muligheter for brukertilpasninger og endringer i leieperioden 

I figur4-1 er prinsippet for kostnadsdekkende husleie illustrert. Faktiske  kostnader ved å eie bygg 

varierer og kalkuleres/fastsettes derfor individuelt i leieavtalen for hvert bygg.  
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Figur 4-1 Prinsippmodell for kostnadsdekkende husleie. 

 

Kostnadsdekkende husleie skal være riktigst mulig leie uten profitt fastlagt av Statsbygg etter beste 

vurdering av kostnadene i leieperioden. I leieforhold hvor det ikke benyttes felleskostnader (der det 

er én bruker/leietaker) kan fordelingen mellom partene være som beskrevet i figur4-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4-2 Kostnadsfordeling mellom utleier og leietaker er definert i leieavtalen, hovedsakelig på denne måten. 
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4.2.2 Salg og tilbakeleie 

Salg og tilbakeleie av eiendom er oftest benyttet for å frigjøre kapital, som er bundet i 

eiendomsmassen, til andre investeringer. Modellen har vært mye benyttet i industrien ved behov for 

investeringer i produksjonsutstyr eller ny eiendomsmasse. I transaksjoner mellom private aktører kan 

vi regne med at det er sammenlignbare finansieringskostnader. 

Modellen vil innebære at UiO selger eiendommen til en ekstern aktør som leier den tilbake til UiO. 

Dette vil frigjøre investeringsmidler for UiO, sannsynligvis til en høyere kostnad for staten enn i 

ordinære statlige prosjekter.  

Salg av eksisterende bygning med krav om oppgradering har vært benyttet eksempelvis ved Torggata 

Bad og Logen på Grev Wedels plass. Selskapet som kjøper og oppgraderer kan enten opptre som en 

ordinær utleier, eller det kan avtales en leieperiode før bygningen går tilbake til opprinnelig eier.  

4.2.3 Livsløpsmodell 

Med livsløpsmodell (LLM) mener vi modeller hvor investering og FDV-kostnader ses i sammenheng 

samt hvordan de påvirker økonomien til det som foregår i bygget. Dette betyr et åpent samarbeid 

mellom involverte parter i form av definert samspillmodell hvor livsløpet ivaretas.   

En livsløpsmodell vil som regel innebære kontraktsoppdeling i byggekontrakt, kapitalleie, FDV-leie, og 

tjenesteleveranseavtaler. Hvert av disse kontraktselementene kan utformes på ulike vis avhengig av 

type virksomhet som skal benytte eiendommen.   

I mange eksempler finansieres investeringen av den private parten, men det er flere eksempler på at 

den offentlige parten investerer (eks. Lyngdal-modellen) der dette gir lavest totalkostnad. 

4.2.4 Prosjektsamarbeid med næringslivet 

Områder med et potensiale for næringsutvikling i tilknytning til Universitetet bør vurderes for ulike 

samarbeidsformer med private aktører. Aktuelle modeller kan være at  

 UiO leier arealer UiO behøver og overlater til utleier å finne leietakere på resten  

 UiO er partner i prosjektet og eier deler av eiendommen, og deltar i eiendomsutviklingen  

 UiO fester bort grunn som privat aktør eller et Joint Venture selskap bygger 

 I universitetsområdet, spesielt på Blindern, finnes ingen næringsvirksomhet i umiddelbar 

nærhet. Men det er et stort tomtepotensiale med tilhørende muligheter. Blindern ligger 

sentralt i aksen Gaustad-Ullevål og dermed foreligger potensielle synergieffekter med OUS HF, 

Forskningsparken mfl. Det er et potensiale for vekst innen leverandørnæring og forskernæring i 

fremtiden. Sentrale knutepunkt for T-bane, trikk og buss tilsier næringsutvikling på sikt. 

UiO har en ambisjon om å utvikle seg til et internasjonalt toppuniversitet. I den sammenheng bør det 

utvikles en bedre mulighet for store nasjonale og internasjonale konferanser med auditorier og 

møterom i direkte tilknytning til et hotell. Et samarbeid med en hotellutbygger for sambruk av 

arealer burde ligge til rette. 

NRK på Marienlyst har vedtatt å flytte til leide arealer. Eiendommen med dagens bygningsmasse 

burde være et interessant utgangspunkt for utvikling i et samarbeid med privat aktør.  

Dersom UiO skal inn på eiersiden i det aktuelle eiendomsselskapet, vil det antakelig være mest 

hensiktsmessig å etablere et UiO-heleid aksjeselskap som eier UiOs del av eierselskapet. 
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4.2.5 Salg eller utleie av eiendom som ikke skal benyttes  

Rapporten «hva koster en student» indikerer at UiO har et potensial for mer effektiv bruk av 

bygningsarealer. Det indikerer at realiseringen Livsvitensenteret med 70 000 nye kvadratmeter bør 

kunne vil frigjøre mer enn 70 000 gamle kvadratmeter. Denne typen fristilte arealer kan potensielt 

representere en inntektskilde for UiO i form av utleie eller salg. Dersom UiO kan bygge nye og mindre 

arealer til erstatning for eldre bygningsmasse, vil også FDV-kostnadene kunne reduseres.  

 

4.2.6 Låneopptak med sikkerhet i egne bygg 

Helseforetakene har fått aksept på lån for å gjennomføre investeringer med inntil 70 % av 

prosjektkostnaden. I tillegg til mulighet for låneopptak så overføres midler for investeringer og 

vedlikehold som del av generell basisramme. Disse midlene er ikke øremerket men de regionale 

helseforetakene og helseforetakene har ansvar for prioritering i tråd med styringssignaler. Med 

andre ord så har de fullmakt til å planlegge samt igangsette investeringsprosjekter inntil 500 

millioner kr. Beløp ut over dette må forelegges departementet før vedtak. 

Det er viktig å huske på at det er kjernevirksomheten i helsesektoren som hittil har vært 

foretaksorganisert.  Dersom det er aktuelt å reorganisere universitetene, til mer selvstendige 

enheter, er parallellen til helsesektoren nærliggende. For helsesektoren er det åpnet for at det kan 

etableres et helseforetak. Sykehusbygg HF er høsten 2014 under etablering med hovedoppgaver 

innenfor planlegging og prosjektgjennomføring. Det er foreløpig ikke lagt opp til å overføre 

eierskapet til eiendommene fra helseforetakene til et forvaltningsforetak for helsebygg. I 

helseforetakssektoren er det utarbeidet særskilte krav til utviklingsplaner, vedlikeholdsplaner, 

forvaltningsplaner for kulturhistoriske eiendommer, samt tilstandsklassifisering iht NS 3424. 
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5 Alternative modeller og tilknytningsformer 

Formålet med dette kapitlet er å beskrive tilknytningsformer som innebærer muligheter til mer 

langsiktighet og forutsigbarhet i ressurstilgangen, for å kunne finansiere de tiltakene som er 

nødvendige for å dekke UiOs behov for hensiktsmessige lokaler. Denne forutsigbarheten er vesentlig 

for å kunne gjennomføre strategien i masterplanen.  

Når Livsvitenskapssenteret realiseres, vil omtrent 43 000 kvadratmeter av dagens lokaler (Kjemi- og 

Farmasibygget) ledigstilles. Dette vil være et vesentlig startpunkt som gir muligheter til en gradvis 

utvikling av bygningsmassen i hele UiO, og vil fordre store investeringer. På dette tidspunkt må det 

foreligge finansieringsplaner for de påfølgende handlinger / prosjekter i masterplanen. 

I forbindelse med større prosjekter kan det være aktuelt for UiO å delta i samarbeide med andre 

aktører både som eier og som leietaker. I dag kan UiO inngå leieavtaler, men det er ikke uten videre 

adgang til å eie, eksempelvis en andel av et eiendomsselskap, i fellesskap med andre aktører. Denne 

typen samarbeid kan være aktuelt i forbindelse med utvikling av nye eiendommer hvor 

investeringene kan komme opp i flere hundre millioner kroner.  

UiO kan gjøre EA mer uavhengig ved å gi EA en mer selvstendig rolle som utleier til UiOs brukere, 

men erfaring fra andre store statlige organisasjoner, herunder helseforetakene, tilsier at dette er lite 

realistisk, i alle fall på kort sikt. 

5.1.1 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter – dagens organisering 

Universitetene og flere av høyskolene og forskningsinstitusjonene er forvaltningsorganer med 

særskilte fullmakter til bruttoføring av inntekter og utgifter utenfor statsbudsjettet. 

Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring av inntekter og utgifter utenfor 

statsbudsjettet ("nettobudsjetterte virksomheter") omfattes av reglement for økonomistyring i 

staten og bestemmelser om økonomistyring i staten. Dette gjelder med mindre det er gjort unntak 

for slike virksomheter i regelverket eller i rundskriv fra Finansdepartementet. Dette er nærmere 

omtalt i bestemmelsene om økonomistyring i staten (om hhv. årsregnskapet og rapportering til 

statsregnskapet) og i Finansdepartementets rundskriv R-106 Presiseringer av økonomiregelverket for 

virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet. 

Unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet i bevilgningsreglementet må vedtas av Stortinget og blir 

bekreftet hvert år ved vedtak av nettobevilgning under utgiftspost 50. Stortingsvedtaket innebærer 

at virksomheten blant annet får overført resultatet av årets drift til påfølgende budsjettår. 

Virksomheten disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt 

negativt årsresultat. Fullmaktene til institusjonen er nærmere beskrevet i tildelingsbrevet. 

5.1.2 Forvaltningsbedrift 

En forvaltningsbedrift (som Statsbygg) er en del av Staten og ikke et selvstendig rettssubjekt.  

Det samme regelverket som gjelder for ordinære forvaltningsorgan gjelder generelt også for 

forvaltningsbedriftene. Forvaltningsbedriftene er imidlertid gitt viktige unntak i 

bevilgningsreglementet § 6 «Budsjettet for forretningsdriften», der de blant annet blir pålagt å 

aktivere og avskrive investeringer. Forvaltningsbedriftenes driftsbudsjett er nettobudsjettert og 

virksomhetene har derfor en friere stilling til å påvirke omfang av virksomheten og sammensetning 

av produksjonen sammenlignet med ordinære forvaltningsorgan.  
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Forvaltningsbedriftene har imidlertid ikke adgang til selv å finansiere investeringer utover det som 

eier (departementet) gir fullmakt til. Eksempel på det siste er kurantprosjektene til Statsbygg. De 

innebærer at Statsbygg kan benytte fremtidige husleieinntekter til å finansiere egne prosjekter opp 

til (for tiden) 500 MNOK i total investering der hvor leietaker har husleiemidler til å dekke 

leiekostnadene. 

At forvaltningsbedriften fører eget resultat- og balanseregnskap bidrar til å synliggjøre fullstendige 

arealkostnader og å evaluere om husleieordningen er kostnadsdekkende.  

Forvaltningsbedriften Statsbygg har gode rammebetingelser for forvaltning av eksisterende 

bygninger, men det er flere eksempler på at beslutningsprosessene knyttet til utvikling av større 

prosjekter tar for lang tid, og at Statsbygg har tapt til eksterne aktører, blant annet til Entra. 

5.1.3 Statsforetak 

Et statsforetak (SF) er en særskilt organisasjonsform for statseide virksomheter, regulert i egen lov. 

Foretaket er et eget rettssubjekt og ikke en del av staten, det er eid av staten. Et statsforetak ledes av 

et styre og en administrerende direktør som står for den forretningsmessige ledelsen. Statens 

innflytelse i foretaket kan bare skje gjennom foretaksmøtet, som er foretakets øverste myndighet, og 

hvor statsråden representerer staten som eier. Eksempler på virksomheter som er organisert som 

statsforetak er Statkraft SF, Statnett SF og Statskog SF.  

Dette er virksomheter som forvalter realkapital i form av grunneiendommer og infrastruktur, og hvor 

virksomheten har forretningsmessig karakter. Tilknytningsformen kan være godt egnet for 

eiendomsforvaltning, som innebærer å forvalte både grunneiendom og bygningsmasse, og hvor 

virksomheten som regel er finansiert ved leieinntekter. Det er imidlertid ikke eksempler på at 

tilknytningsformen er benyttet ved styring og drift av bevilgningsfinansiert forskning og utdanning.  

Helseforetakene er en «variant» av statsforetakene. Disse driver ikke kommersiell virksomhet med 

markedsbaserte priser som inntektskilde. Oppmyking i foretakene adgang til lånefinansiering har hatt 

gunstig effekt på gjennomføring av prosjekter innen med-tek utstyr og eiendom.  

5.1.4 Aksjeselskap 

Et aksjeselskap (AS) følger bestemmelsene i aksjeloven. Det ledes mellom generalforsamlingene av et 

styre. AS etableres oftest for virksomheter som opererer i et konkurranseutsatt marked. 

Selskapsformen er mindre egnet til å organisere virksomhet som styres i politiske prosesser.  

Vedtektene vil regulere hvor kommersielt/selvstendig selskapet skal være. Det er lite hensiktsmessig 

å velge AS hvis ikke hensikten er å drive forretning. AS kan være en hensiktsmessig 

organisasjonsform for å inngå ulike former for samarbeide med ekstern(e) eiendomsutvikler(e). 

Dersom en institusjon skiller ut eiendomsvirksomheten som AS, vil det kanskje naturlig høre sammen 

med at selskapet tar oppdrag fra andre enn bare institusjonen.  
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Kostnadstype Bygg Finansiering i dag
Foreslått 

finansiering
Kommentarer

FDV Alle
Ulike 

budsjetposter
Husleie

Leieavtalene må definere om 

leietaker skal ha ansvar for 

innvendig vedlikehold, 

renhold, energi etc.

Løpende utvikling etter 

Brukers behov
Alle

Budsjettpost 

"Brukerbehov"

Betales av Bruker, 

alternativt som 

påslag i leie

Mindre arbeider hvor 

bruykerne ofte er i lokalene 

samtidig som prosjektet 

gjennomføres

Ombygging / Nybygg "Alle"

Kurantprosjekt-

ordningen. 

Alternativt over 

statsbudsjettet

Kurantprosjekt-

ordningen. I tillegg 

ved UiOs låne-

opptak på samme 

måte som HF'ene. 

Alt.livsløps-

modeller.

Område- / prosjektutvikling "Noen"

Ikke definert. 

Mest sannsynlig 

enkeltprosjekt 

over 

statsbudsjettet i 

egen regi eller 

med Statsbygg.

Samarbeid med 

andre. Sameie, 

livsløpsmodell, og 

mange andre 

muligheter

Kan omfatte etablering av 

selskap, evt. At UiO leier fra 

utviklingsselskapet. Gjelder 

delområder der det ligger til 

rette, eks. Nedre Blindern

6 Oppsummering og forslag til videre arbeid 

I tabell 6-1 er kostnadstyper / ressursbehov oppsummert og underdelt i fire grupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6-1: oppsummering av typer tiltak og anbefalt finansiering 

 

Basert på vurderinger utført i dette arbeidet anbefales videreføring i fire deler:   

1. Kartlegge av dagens effektivitet mhp bruk av arealer 

2. Identifisere hvilke arealer som kan benyttes som de er, og hvilke som må oppgraderes når 

Livsvitensenteret er klart til bruk. Også hvilke arealer som eventuelt kan avhendes eller leies 

ut til eksterne brukere utenfor UiO. Livsvitensenteret er en start for gjennomføring av 

hovedintensjonene i masterplanen 

3. Estimere ressursbehovet og sette inn i en tidsplan relatert til UiO Masterplan.  

o Plan A: en fremdrift med utgangspunkt i dagens rammebetingelser og virkemidler  

o Plan B: vurdere supplerende virkemidler for raskere gjennomføring, større 

forutsigbar og ivaretar behov for kontroll. vise full utnyttelse av markedets 

virkemidler 

o Utarbeide en egen oppgraderingsplan for museumsbyggene uavhengig av 

masterplanen   

4. Utvikle finansieringsmodellene:  

o Utvikle muligheter innenfor dagens system 

 husleie for det løpende 

 finansiering for prosjektene 

 muligheter for salg og utleie 

 muligheter for samarbeid med næringslivet og andre aktører 
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1. Om studiebarometeret 

Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. 
studieår. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om studentenes oppfatninger av kvalitet på 
sitt studieprogram. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2013 med 17 600 respondenter 
(32 %). I årets undersøkelse var det nesten 24 600 respondenter, som utgjør 42 %. Det er NOKUT 
som er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Resultatene er publisert på nettsiden www.studiebarometeret.no, der søkere og studenter enkelt kan 
søke etter informasjon om og kan sammenlikne resultater fra ulike studieprogram. NOKUT og KD 
beskriver portalen som et naturlig sted å søke informasjon om studiekvalitet i Norge. 
 
Nettportalen viser bare svardata på studieprogram som tilfredsstiller definerte terskelverdier for 
svarprosent og antall svarende. Disse er satt ut fra krav til robusthet og anonymitet. Den økte 
svarprosenten i 2014, samt det faktum at resultatene fra de to siste årene for programmer med få 
svarende i 2014, gjør at langt flere programmer vises med svardata i portalen i år. Det ble foretatt en 
del endringer i spørreskjemaet etter den første undersøkelsen. Disse omtales ikke i detalj her, men 
har som konsekvens at en del spørsmål ikke er sammenlignbare mellom de to årene. Der dette er 
tilfelle, presenteres ikke tall fra 2013. 
 
 
2. Kort om resultater nasjonalt – alle studieprogram  
 
Resultatene gjengis som gjennomsnitt av de enkelte svarene, og viser dermed ikke fordelingen 
mellom svarkategoriene 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Resultatene fra undersøkelsen viser at 
studentene på landsbasis er mest fornøyde med kategorien yrkesrelevans, fulgt av engasjement. 
Studentene er minst fornøyde med medvirkning samt undervisning og veiledning. Tallene er 
nærmest uforandret fra 2013. Se tabell på neste side.  
 
 
 

http://www.studiebarometeret.no/
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Tabell hentet fra: http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/Studiebarometeret%202014_hovedfunn.pdf  

 
 
For hver hovedkategori/indeks er det en rekke underliggende spørsmål. Det er bare noen av disse 
som kommenteres i denne oppsummeringen. De enkeltspørsmålene der studentene svarer mest 
positivt er om studieprogrammet er relevant for aktuelle yrkesområder, der 85 % (4,4) er enige eller 
helt enige i at dette. Spørsmålet om studieprogrammet er faglig utfordrende får også en høy score 
(4,3), der hele 87 % mener at studieprogrammet deres «Er faglig utfordrende». 
 
Studentene er minst fornøyde med «Den individuelle oppfølgingen fra faglærerne» (2,9). Bare 29 % 
er fornøyde. Studentene er heller ikke fornøyde med faglærernes tilbakemeldinger på eget arbeid. På 
de to punktene er det en liten forbedring fra i 2013. 
 
Med utgangspunkt i spørsmålet «Alt-i-alt hvor fornøyd er du med ditt studieprogram» viser 
undersøkelsen at de mest tilfredse studentene går på studieprogram som politi, fysikk og sykepleier 
(master). De minst tilfredse studentene i følge «alt i alt-scoren» går på studieprogram som 
grunnskolelærer og ingeniør. Videre viser undersøkelsen at masterstudenter generelt er noe mer 
tilfredse enn bachelorstudenter, og at de minste institusjonene har en markant høyere tilfredshet 
enn de større.  
 
 
3. Oppsummering av resultater – Master i rettsvitenskap  
 
3.1 Generelt om resultatene 
 
I denne oppsummeringen sammenliknes et utvalg av resultatet for Master i rettsvitenskap fra 
resultatene fra 2013 til 2014. Det gjøres videre en sammenlikning mellom Oslo og tilsvarende 
studieprogram i Bergen (UiB) og Tromsø (UiT). Av andre studieprogram ved Det juridiske fakultet 
som er publisert i portalen, er Kriminologi bachelor og master, samt de engelskspråklige 
masterprogrammene ICTL og HUMR. Disse blir ikke kommentert i denne oppsummeringen.  
 
Det var i 2014 en svarprosent på 27 % (249 respondenter) blant studentene på Master i 
rettsvitenskap ved UiO. Svarprosenten var i 2013 på 24 % (206 respondenter). Opplysninger om 
hvordan svarene fordeler seg mellom 2. år og 5. år har det (p.t) ikke vært mulig å få tak i. For 

http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/Studiebarometeret%202014_hovedfunn.pdf
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rettsvitenskap ved UiB er det i 2014 27 % svar (220 respondenter) og for UiT 51 % svar (122 
respondenter).  
 
Resultatene for Master i rettsvitenskap ved UiO er stort sett stabile fra 2013. Som den grafiske 
fremstillingen under punkt 3.2.1 viser, er det en svak fremgang for kategoriene medvirkning, 
engasjement og undervisning, mens det er en svak nedgang for kategoriene yrkesrelevans, eksamen 
og læringsutbytte. Kategoriene læringsmiljø og helhetsvurdering scores likt som i 2013. Generelt 
ligger resultatene noe under gjennomsnittet for juridiske fag, med unntak av kategorien 
yrkesrelevans (gjennomsnittet for juridiske fag inkluderer blant annet høyskoler som tilbyr 
bachelorgrader i jus). Av de tre studiestedene i Oslo, Bergen og Tromsø, kommer svarene for Oslo 
generelt dårligst ut i samtlige kategorier (se punkt 3.2.2).  
 
 
3.2. Grafisk fremstilling av hovedkategoriene i undersøkelsen   

 

I oversiktene under fremgår kun hovedkategoriene. For svar på enkeltspørsmål, trykk på lenken 

oppgitt under oversiktene, og se ellers under punkt 3.3. 

 

3.2.1 Rettsvitenskap UiO 2013/2014 

 

 

Lenke til rapport: http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV  

http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV
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3.2.2 Rettsvitenskap UiO, UiB og UiT 2014 

 

 

Lenke til rapport: http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1120_MAJUR/1130_IMA-JUS/1110_JFM5-RV  

 

 
 
 

http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1120_MAJUR/1130_IMA-JUS/1110_JFM5-RV
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3.3 Noen resultater fra enkeltspørsmål 
 
Her kommenteres noen av enkeltspørsmålene under hver kategori i undersøkelsen, spesielt der 
resultatene avviker fra 2013 eller fra de andre fakultetene som tilbyr Master i rettsvitenskap.  
 
Under kategorien læringsmiljø, er det en negativ utvikling i svarene studentene gir på spørsmålet 
om tilfredshet med det sosiale miljøet blant studentene, med 3,1 i snitt i 2014 mot 3,4 i 2013. UiB-
studentene gir her et snitt på 3,7 og UiT-studentene 3,8. Landsgjennomsnittet er på dette spørsmålet 
3,9.  
 
Når det gjelder medvirkning og spørsmål om studentens mulighet til å påvirke innhold og opplegg i 
studieprogrammet gir studentene en score på 2,7, mot 3,0 ved UiB og 3,2 ved UiT. Landssnittet 
ligger her på 3,1. På spørsmålet om hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp, gir 
studentene 2,8 i snitt, mot 3,0 ved UiB, 3,1 ved UiT og 3,1 på landsbasis.  
 
På spørsmål om engasjement gir studentene et snitt på 3,8 på spørsmålet om studieprogrammet er 
engasjerende, mot 4,2 ved UiB og UiT. Når det gjelder spørsmål om studieprogrammet består av 
emner som henger godt sammen, gir studentene et snitt på 4,1 mot 4,4 ved UiB og UiT.  
 
Studentene ved fakultetet er stort sett fornøyde med studieprogrammets yrkesrelevans. På 
spørsmålet om studieprogrammet gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet gir studentene et snitt 
på 4,1 mot 4,5 i 2013. Landssnittet er her 4,2.  
 
I kategorien undervisning, er det spørsmål om kvaliteten på tilbakemeldinger på eget arbeid, og her 
gir studentene 3,0 mot 2,7 i 2013. UiB og UiT gir på samme spørsmål hhv 3,3 og 3,5.  
 
På spørsmål om tilfredshet med den individuelle oppfølgningen fra faglærerne er studentene lite 
tilfreds og gir et snitt på 1,8, likt som i 2013. Her er studentene ved UiB og UiT mer tilfreds og gir et 
snitt på 2,6 (UiB) og 2,8 (UiT).  
 
På spørsmål om eksamen handlet om sentrale deler av gjennomgått lærestoff, gir studentene 3,7 i 
snitt, mot 3,3 i 2013 (UiB:4,2, UiT: 3,9 og landssnitt: 4,1). 
 
Spørsmålene knyttet til studentenes opplevde læringsutbytte, er stort sett stabile fra 2013. Det kan 
her være spesielt interessant å se på avvik mellom de tre fakultetene som tilbyr Master i 
rettsvitenskap. Der det er størst avvik, er på kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og 
forskning: UiO: 2,9, UiB: 3,4 og UiT: 3,4, på samarbeidsevne: UiO: 3,0, UiB: 3,5 og UiT: 3,8, og på 
muntlig kommunikasjonsevne: UiO: 2,5, UiB: 3,3 og UiT: 3,9. 
 
Studentene gir 3,9 i snittscore på alt-i-alt tilfredshet med studieprogrammet. Dette er likt som i 
2013, og lavere enn UiB (4,3) og UiT (4,1). Gjennomsnittet for alle studieprogram er på dette 
spørsmålet er 4,1.  
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4. Videre oppfølgning av resultatene 
 
Resultatene er stabile fra 2013, noe som gir større trygghet i at disse gjengir studentenes opplevelse 

av studietilbudet. Det er ingen store overraskelser i resultatene da disse i stor grad samsvarer med 

andre undersøkelser, slik som kandidatundersøkelsen. Det er allerede satt i gang en rekke tiltak for å 

bedre blant annet undervisningskvaliteten og studentens læringsmiljø, som forhåpentligvis på sikt 

vil kunne gi utslag i svarene i studiebarometeret. Når det gjelder bedringen i svarene på faglige 

tilbakemeldinger, kan dette være et resultat av at det er utarbeidet en ny retteveiledning på fakultets- 

og kursoppgaver, men dette er for tidlig å si. 

Det vil våren 2015 bli gjennomført en intern periodisk emneevaluering av 2. studieår, og vi ønsker å 

bygge opp studentundersøkelsen med temaer som likner studiebarometeret og på den måten få mer 

konkret kunnskap om hva studentene er tilfreds med og hva vi kan gjøre bedre. Dette er også tema i 

referansegruppemøter med studentene som avholdes hvert semester.  

 
 

Saksbehandler: 

Elisabeth Ulleberg 

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

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

Dato: 24.11.2014

Saksnr..: 2013/3092 EIRIHAAK

Dekanvedtak - JF - godkjenning av vedtekter for Norsk senter for 

menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har utarbeidet forslag til nye vedtekter med virkning 

fra 01.01.15, og oversendt dem til Det juridiske fakultetet for godkjenning. 

I henhold til Normalregler for institutter ved UiO, § 10, kan dekanen godkjenne sentervedtektene 

så sant disse i sin helhet ligger innenfor rammen normalreglene. Sammensetning av senterråd skal 

imidlertid etter normalreglenes § 6-2 bestemmes av fakultetsstyret.

Styret ved Det juridiske fakultet vedtok i møtet 20.10.14 overgang fra senterstyre til senterråd, 

samt sammensetningen av senterrådet, ved SMR. Fakultetsstyret overlot det deretter til dekanen å 

godkjenne de øvrige delene av SMRs vedtekter.

Dekanvedtak:

Dekanen godkjenner vedlagte vedtekter for SMR. De nye vedtektene trer i kraft 01.01.15. 

Med hilsen

Hans Petter graver

dekan

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

Vedlegg:

1. Forslag til nye vedtekter for SMR

Kopi til:

JU SMR Norsk senter for menneskerettigheter

Saksbehandler:

Eirik Haakstad

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



Norsk senter for menneskerettigheter Notat
Det juridiske fakultet

Postadresse:
Postboks 6706
St. Olavs plass 5
0130 OSLO Norge

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 30
0254 OSLO Norge

Tlf.:      228 42001
Faks:    228 42002
E-post: info@nchr.uio.no
www.jus.uio.no/smr

Vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter

Behandlet av styret for Det juridiske fakultet 20.10.14 og godkjent av dekanen xxxxxx .

§ 1 Formål

Norsk senter for menneskerettigheter (forkortet SMR, med engelsk tittel Norwegian Centre for 
Human Rights, forkortet NCHR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og 
programvirksomhet om menneskerettigheter.

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. 

Senteret vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse.

§ 2 Senterets organer

Senteret skal ha:

1. Et råd.

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

3. En stedfortreder for direktøren.

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

§ 3 Senterrådet

§ 3-1 Saksområder for rådgivende organ

Senterrådet skal uttale seg om følgende saker:

1. Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten.

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

3. Årsplan og budsjett.

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

5. Regnskap.

6. Årsrapport.

Senterrådet kan drøfte andre saker som direktør eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.
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Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor 
fakultetsstyret ved tilsetting av direktør.

§ 3-2 Sammensetning av senterrådet

Senterrådet skal ha følgende sammensetning:

• Tre eksterne medlemmer i vitenskapelig stilling ved UiO utenfor SMR, oppnevnt av dekanen ved 
Det juridiske fakultet etter forslag fra direktøren SMR. Ett av medlemmene skal komme fra Det 
juridiske fakultet og de to andre medlemmene fra andre enheter ved UiO.

• Tre eksterne medlemmer som ikke er tilsatt ved UiO, oppnevnt av dekanen ved Det juridiske 
fakultet etter forslag fra direktøren ved SMR.

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

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

• Ett medlem som er i teknisk-administrativ stilling som ikke er tilsatt ved prosjekter/programmer 
ved senteret, valgt av de teknisk-administrativt tilsatte som ikke er tilsatt ved 
prosjekter/programmer ved senteret.  

• Ett medlem som er i teknisk-administrativ stilling ved prosjekter/programmer ved senteret, valgt 
av de teknisk-administrativt tilsatte fra prosjekter/programmer ved senteret.

• To medlemmer for studentene hvorav ett av medlemmene bør være fra senterets masterstudium. 
Studentene oppnevnes av UiOs Studentparlament. 

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

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

§ 4 Valg

Valgperioden til senterrådet er fire år for eksterne medlemmer og for medlemmer valgt av de faste 
vitenskapelige tilsatte og de teknisk- og administrative tilsatte.

For de midlertidig vitenskapelige tilsatte og for studentene er valgperioden ett år.
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Et medlem eller varamedlem fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetene 
opphører.

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

§ 5 Direktør

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 
universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan. Senterrådets drøftinger er rådgivende 
for direktøren. Direktøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver, og har 
generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Direktøren er sekretær for senterrådet. Direktøren har ansvar for å utarbeide saksframlegg i de saker 
som ligger inn under senterrådets myndighetsområde (jf. § 3). Direktøren har ansvar for å følge opp 
innspill fra senterrådet.

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

Stillingsbeskrivelse for direktøren følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske 
fakultet. Direktøren kan pålegges oppgaver for fakultetet.

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

§ 6 Stedfortreder for direktør

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

§ 7 Administrativ leder

Den administrative lederen ivaretar ledelsen av senterets administrative og forvaltningsmessige 
arbeid i samråd med og på delegasjon fra direktøren. Stillingsbeskrivelse for administrativ leder 
følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet.

§ 8 Ikrafttreden
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Disse vedtekter trer i kraft 1. januar 2015.



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

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

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

 

DIGITAL EKSAMEN 
 

Innfasing vår 2015 

Dato: 10.11.2014 

 

Saksbehandler: Aleksander Lorentzen 

Vår ref.: 2012/3072 

Status og oppsummering 

Totalt vil det være 46 emner1 med digital eksamen fordelt på 19 eksamensdager. Se vedlegg 1 for en 

oversikt over emner som skal innfases med digital eksamen høsten 2014. 

Vi mener at en god teknisk løsning er på plass, men at det samtidig gjenstår en del arbeid for å 

overføre dette til drift. Teknisk sett gjelder dette blant annet utvikling av 

administrasjonsgrensesnitt for eksamenskonsulenter, med mulighet for start / stopp av eksamen, 

overføring av oppdaterte data fra FS og overføring til Sensorportalen. 

For administrasjonens sin del er det viktig at vi klarer å legge til rette for at alle som jobber med 

gjennomføring av digital eksamen skal føle seg trygge i forhold til arbeidsoppgavene. Vi har begynt 

å planlegge overgangen fra prosjekt til drift, og det er gjennomført et seminar med deltagere fra IT- 

og eksamensseksjonen for å kartlegge hvilke behov de har.  

Overgangen til drift vil være et av våre fokusområder våren 2015, og utgangspunktet er at 

prosjektet skal gå over til drift fra og med høst 2015. Dette innebærer at IT- og eksamensseksjonen 

vil drifte eksamensløsningen, og gjennomføre digital eksamen med minimalt involvering av 

prosjektgruppen. 

Innfasing våren 2015 og ønske om dekanvedtak 

Vi ønsker å innfase digital eksamen på ytterligere emner slik at det totalt er 66 emner som skal ha 

digital eksamen. Fordelingen vil være som følger: 

 

Juridiske emner 60 emner 

Forvaltningsinformatikk 1 emne 

Kriminologi og rettsosiologi 5 emner 

Menneskerettigheter 0 emner 

 

 

 

                                                           
1 I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert. 
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Vi ønsker at det fattes følgende dekanvedtak: 

 

«Våren 2015 innfases digital eksamen for alle skoleeksamener ved Det juridiske fakultet, med 

unntak av JUS1111, JUS1211, JFEXFAC04 og JUR4000P.» 

Planen for videre innfasing av emner starter i inneværende semester. Dette inkluderer planlegging 

av eksamensdager for våren, dialog med berørte parter (studenter, institutter og PMR). Vi har også 

lagt opp et løp som skal gi oss et dekanvedtak i november, slik at emner som får digital eksamen til 

våren vil ha info om dette når de publiseres i StudentWeb 1. desember. 

 

Se vedlegg 2 for en detaljert oversikt over emner. 

 

Emner som faller utenfor innfasingen vil være: 

JUS1111 og JUS1211 Varierende antall kandidater i tillegg til privatister. 

JFEXFAC04 Høyt og varierende antall kandidater. 

JUR4000P Fases ut vår 2016 

 

Etter tilbakemeldinger fra PMR vil vi se nærmere på kandidatantall for JUS1111 / JUS1211 og 

EXFAC04, og vurdere om digital eksamen kan innfases på de emnene til våren 2015. Vi vil komme 

tilbake til dette tidlig i vårsemesteret. 
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 VEDLEGG 1: EMNER MED DIGITAL EKSAMEN HØSTEN 2014 

MA BA Emne 

 JUR1285 Markedsrett 

JUS2111  Statsforfatningsrett og internasjonal rett 

JUS2211  Forvaltningsrett 

JUS3111  Formuerett I 

JUS3211  Formuerett II 

JUS4111  Metode og Etikk 

JUS4121  Rettsøkonomi I 

JUS4122  Rettsosiologi I 

JUS4211  Prosess og strafferett 

JUS5110  Rettsosiologi II 

JUS5240 JUR1240 Comparative Private Law 

JUS5251  Ekspropriasjonsrett 

JUS5260 JUR1260 English Law of Contract 

JUS5280  Internasjonal privatrett 

JUS5310 JUR1310 EU Competition Law 

JUS5401  Maritime Law - Contracts 

JUS5402  Maritime Law: Liability and Insurance 

JUS5410  Petroleumsrett 

JUS5411  Petroleum Law 

JUS5430 JUR1430 Petroleumskontrakter 

JUS5501   Rettslig bevisteori 

JUS5502  Lovgivningslære 

JUS5520  International Environmental Law 

JUS5540  Public International Law 

JUS5550 JUR1550 Helserett 

JUS5590 JUR1590 Diskriminerings- og likestillingsrett 

JUS5641  Electronic Communications Law 

JUS5660  Intellectual Property Law in the 

Information Society 

JUS5701  Internasjonale menneskerettigheter 

JUS5710 JUR1710 International Human Rights Law: 

Institutions and Procedures 

JUS5730 JUR1730 International Humanitarian Law (The 

Law of Armed Conflict) 

JUS5810  Opphavsrett 

JUS5850  International Trade Law 

JUS5852  International Commercial Arbitration 

JUS5880  Finansmarkedsrett 

JUS5901 JUR1901 Rettshistorie 

JUS5920  Naturressursrett i et miljøperspektiv 

36 emner 10 emner  

Totalt 46 emner 2717 kandidater 
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VEDLEGG 2: [FORSLAG] EMNER MED DIGITAL EKSAMEN VÅREN 2015 

JURIDISKE EMNER 

EURO2101   EØS regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet 

JUR1120   Utlendingsrett 

JUR1220   Bygge og entrepriserett 

JUR1230   International Commercial Law (BA) 

JUR1260   English Law of Contract (BA) 

JUR1285   Markedsrett 

JUR1430   Petroleumskontrakter 

JUR1440   EU Substantive Law (BA) 

JUR1450   Marine Insurance 

JUR1512   Arbeidsrett  den kollektive del 

JUR1530   Refugee and Asylum Law (BA) 

JUR1560   International Constitutional Law and Democracy (BA) 

JUR1630   Privacy and Data Protection 

JUR1820   Patent  og varemerkerett (BA) 

JUR1910   Women's Law and Human Rights (BA) 

JUR1960   Trygderett 

JUR1970   Barnerett 

JUR1981   Skatterett I  Grunnleggende skatterett (BA) 

JUROFF1410   Folkerett 

JUROFF1500   Strafferett 

JUS2111   Statsforfatningsrett og internasjonal rett 

JUS2211   Forvaltningsrett 

JUS3111   Formuerett I 

JUS3211   Formuerett II 

JUS4111   Metode og etikk 

JUS4121   Rettsøkonomi I 

JUS4122   Rettssosiologi I 

JUS4211   Prosess og strafferett 

JUS5101   Criminology 

JUS5120   Utlendingsrett 

JUS5220   Bygge  og entrepriserett 

JUS5230   International Commercial Law 

JUS5260   English Law of Contract 

JUS5403   Sjørett: Kontrakter 

JUS5404   Sjørett: Ansvar og forsikring 

JUS5420   Forsikringsrett 

JUS5430   Petroleumskontrakter 

JUS5440   EU Substantive Law 
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JUS5450   Marine Insurance 

JUS5512   Arbeidsrett  den kollektive del 

JUS5530   Refugee and Asylum Law 

JUS5560   International Constitutional Law and Democracy 

JUS5570   International Criminal Law 

JUS5630   Privacy and Data Protection 

JUS5670   Electronic Commerce Law 

JUS5801   Selskapsrett 

JUS5820   Patent  og varemerkerett 

JUS5831   Environmental Law and Economics 

JUS5851   International Investment Law 

JUS5860   Konkurs  og panterett 

JUS5870   International and Comparative Labour Law 

JUS5910   Women's Law and Human Rights 

JUS5911   International Climate Change and Energy Law 

JUS5960   Trygderett 

JUS5970   Barnerett 

JUS5981   Skatterett I Grunnleggende skatterett 

RINF1100   Ytringsfrihet, medie  og nettregulering 

TYSJUR1  Tysk for jurister, delemne 1 

FRAJUR  Fransk for jurister 

ENGSEMJ  Semesteremne i engelsk for jurister 

  

  
Forvaltningsinformatikk 

DRI1010 - Personvern i offentlig forvaltning 

 

 

Kriminologi og rettsosiologi 

KRIM1300 - Sosial kontroll, ekskluderingsprosesser og livsstrategier 

KRIM2954 - Cultural and Narrative Criminology 

KRIM4954 - Cultural and Narrative Criminology 

RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi 

RSOS2802 - Ikke-jurister som rettsanvendere 
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Til: Dekanus

JU Det juridiske fakultet

Dato: 18.12.2014

Saksnr..: 2014/14552 ELISAUL

Dekanvedtak - JF - Mandat for arbeidsgruppe - Utredning av 3+2-modell for Master i 

rettsvitenskap

Følgende mandat er vedtatt for arbeidsgruppen som skal utrede 3+2-modell for Master i 

Rettsvitenskap:

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.
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Basert på utredningen skal arbeidsgruppen vurdere fordeler og ulemper med de studieordninger 

den skisserer.

Arbeidsgruppen skal legge frem sin rapport innen 15. juni 2015.

Dekanen har oppnevnt følgende arbeidsgruppe:

 Christoffer Eriksen (leder)

 Eivind Smith

 Inger Ørstavik

 Ole Hammerslev

 Lasse Simonsen

 Kristoffer Heitmann (JSU)

 Mads Fredrik Baardseth (JSU)

 Eline Storhaug Sørensen (administrasjonen)

Elisabeth Ulleberg er arbeidsgruppens sekretær.

Med hilsen

Hans Petter Graver

Dekanus

Elisabeth Ulleberg

Avdelingsleder

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

Saksbehandler:

Elisabeth Ulleberg

+4722859347, elisabeth.ulleberg@jus.uio.no
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Til: Dekanus     

Dato: 
04.07.2014    

 

Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak - Endring av punkt 10.5 i Regler for godskriving og uttak av 

undervisnings- og eksamensbanken  

 

Punkt 10.5 i Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken lyder som 

følger:  

 10.5 Uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer 

De lærere som ønsker uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer må søke PMR 

innen 1. august for påfølgende vårsemester, og innen 1. februar for påfølgende høstsemester. 

Søknaden bør imøtekommes så fremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig. 

PMR har kommentert at det ikke er ønskelig å behandle saker som dette på individnivå som samlet 

organ. Dersom en søknad er av prinsipiell art eller en innvilgelse vil fravike praksis er det naturlig 

at det diskuteres i PMR før svar gis, slik som er saksbehandlingspraksis for alle fullmaktssaker.   

Vedtak:  

Punkt 10.5 endres til følgende:  

De lærere som ønsker uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer må søke innen 1. 

august for påfølgende vårsemester, og innen 1. februar for påfølgende høstsemester. Søknaden 

bør imøtekommes så fremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig. Søknaden behandles av 

studiedekanen etter innstilling av studieårsansvarlige for alle studieår som berøres.       

Med hilsen 

Hans Petter Graver  

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 
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Dato: 15.01.2015

Saksnr..: 2014/13939 EIRIHAAK

Dekanvedtak - JF- oppnevning av studentrepresentant til valgstyret 01.01.15-31.12.15

I henhold til Valgreglement for UiO, § 3.2, skal fakultetsstyret oppnevne fakultetets valgstyre.

I møtet 15.12.14 oppnevnte fakultetstyret medlemmer fra ansattgruppene fast vitenskapelige, 

midlertidig vitenskapelige og teknisk-administrative. I forkant av styremøtet var det ikke kommet 

inn forslag til representant for studentene. 

Fakultetsstyret ga i møtet dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant til valgstyret for 

perioden 01.01.15-31.12.15. Juridiske studentutvalg har i e-post datert 12.01.15 foreslått student

Ivar-André Slettedal som sin representant i valgstyret.

Dekanvedtak:

Ivar-André Slettedal oppnevnes som studentrepresentant til valgstyret ved Det juridiske fakultet 

for perioden 01.01.15-31.12.15.

Med hilsen

Hans Petter Graver

dekan

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

Saksbehandler:

Eirik Haakstad

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no
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Dekanvedtak – JF – studentrepresentant til valgkomiteen 01.01.15-31.12.15

I henhold til Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter skal fakultetet ha 

en valgkomité for valg til dekan og prodekaner. Komiteen oppnevnes av Universitetsstyrets 

tilsettingsutvalg etter forslag fra fakultetet.

Fakultetsstyret nomierte i møtet 15.12.14 representanter for vitenskapelige og teknisk-

administrativt tilsatte. På det tidspunktet var det ikke kommet inn forslag til studentrepresentant, 

og fakultetsstyret ga derfor dekanen fullmakt til å nominere en student til valgkomiteen etter 

forslag fra Juridisk studentutvalg (JSU).

JSU foreslo i e-post 21.01.15 student Finn Albert Aurbakken som sin representant til valgkomiteen.

Dekanvedtak:

Dekanen nominerer Finn Albert Aurbakken som studentrepresentant til fakultetets valgkomité for 

perioden 01.01.15-31.12.15. 

Med hilsen

Hans Petter Graver

dekan 

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

Saksbehandler:

Eirik Haakstad
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Dekanvedtak - JF - oppnevning av konstituert leder ved Senter for europarett

Dagens leder ved Senter for europratt under Nordisk institutt for sjørett fratrer sin stilling med 

virkning fra 1.3.2015. I henhold til senterets vedtekter § 13 skal senterleder ansettes etter gjeldende 

tilsettingsrutiner ved UiO. 

Sentervedtektene er imidlertid ikke revidert på 10 år, og gjenspeiler i dag hverken den reelle 

organisasjonsstrukturen eller ansvarsfordelingen mellom Senter for europratt, Nordisk institutt for 

sjørett og Det juridiske fakultet. Fakultetet mener derfor vedtektene bør gjennomgås før nye 

senterleder ansettes eller utpekes.

For perioden frem til vedtektene er revidert, ønsker fakultetet å oppnevne en konstituert leder.

Dekanvedtak:

Professor Finn Arnesen oppnevnes som konstituert leder ved Senter for europarett inntil senterets 

vedtekter er revidert.

Med hilsen

Hans Petter Graver

dekan

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

Saksbehandler:

Eirik Haakstad

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