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Hovedutfordringer mht faglige prioriteringer og 

undervisningsplanlegging: 

 
1. Det foreligger ikke per i dag en overordnet plan for eller styring av hvordan vi bruker de 

interne lærerressursene til undervisning. Konsekvensen blir at det i enkelte fag så å si kun er 

eksterne undervisere. Det kan bli tilfeldig hvordan lærerressursene fordeles på de ulike 

undervisningsformene og det blir store ulikheter på den interne lærerdekningen mellom de fire 

studieårene. Eksempel på det siste er at hvis den interne lærerdekningen på 3. studieår er forbedret, 

resulterer det i færre interne lærere på 1. studieår, siden de fleste lærerne på IFP kan undervise på 

begge studieår.  

 

2. Frikjøp og andre permisjoner blir ikke etterfylt med lærere. Eksempelvis er det i forbindelse 

med SFF frikjøpt mange lærere (i ulike %-andeler) over flere år, uten at det er satt inn 

undervisningsressurser til å fylle frikjøpene.  

 

3. Det er svært ulik praksis fra fag til fag hvorvidt ansvarlig faglærer tar ansvar for rekruttering 

av lærere til kursundervisning innen sitt fag, og i hvilken grad de tar ansvar for å 

informere/involvere de eksterne lærerne i undervisningsopplegget. Dette ansvaret overlates i stor 

grad til undervisningsplanleggerne. Dette gjelder ikke valgemner, da de ansvarlige faglærerne tar 

større ansvar for lærersituasjonen her.  

 

4. Undervisningsplanleggingen krever stor grad av individuell tilpasning for den enkelte lærer og 

må tilpasses lærernes andre aktiviteter. Det oppleves i mange tilfeller som at undervisningen har 

lavest prioritet. Dette kan også gjelde aktiviteter som foregår utenfor UiO. Oversikter fra 

undervisningsregnskapet viser at lærerne fyller plikten, men at denne i stor grad ofte fylles opp av 

andre aktiviteter/fritak enn undervisning i klasserom.  

Vi ser at utfordringene som beskrives i punktene over kan få konsekvenser for kvaliteten på 

undervisningen. Dette gjelder både omfanget av og kvaliteten på den forskningsbaserte undervisningen 

vi tilbyr studentene, samt konsekvenser for utvikling og kvalitetssikring av opplegget rundt selve 

undervisningen.  
 

Med hilsen 

Julie Orning 

Seksjonssjef studieseksjonen 
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Faglige prioriteringer ved Det juridiske fakultet 

I årsplan for Det juridiske fakultet 2015-2017 er det vedtatt at fakultetet i løpet av 2015 skal foreta 

en kartlegging av tilgjengelige ressurser i hvert enkelt fag, for så å omprioritere lærerressurser, 

endre rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger og avklare muligheten for nasjonal 

samordning. En kartlegging av lærerressursene i basisfagene er tidligere foretatt av 

studieseksjonen. 

 

Etter en gjennomgang av oversikten over tilgjengelige ressurser er det vedtatt at det er behov for å 

nærmere undersøke situasjonen for følgende sentrale fag på profesjonsstudiet i rettsvitenskap: 

Forvaltningsrett, dynamisk tingsrett, statisk tingsrett, rettshistorie, rettssosiologi, familie- og 

arverett, arbeidsrett, prosessfagene og skatterett. Disse fagene står ovenfor ulike utfordringer: Det 

kan være akutt mangel på fagpersoner, det kan være mangel på fagpersoner innen relativt kort tid, 

det kan være problemer med å drifte undervisningen med tilstrekkelig andel av interne lærere. 

Forhold av denne type gjør at fagene fremstår som sårbare og utsatte, og derfor fortjener særlig 

satsing. 

Situasjonsbeskrivelse 

Vedlegg 1 viser en kvalitativ gjennomgang av data for de særlig utsatte fagene. Oversikten viser 

hvilke fagpersoner som er tilknyttet fagene, hvem som går av ved 70-års alder frem til 2020 samt 

fordelingen mellom interne og eksterne undervisere i hvert fag og undervisningstimer i fagene. 

Opplysningene er hentet fra innmeldte undervisningsønsker i 2012, supplert med opplysninger fra 

den enkeltes personpresentasjon på nettsidene.  

For å bedre kunne belyse situasjonen i hvert enkelt fag ble det i løpet av april avholdt samtaler med 

sentrale ressurspersoner i hvert fag for å kunne få et bedre bilde av tilstanden i det aktuelle faget. 

Samtalene ble gjennomført under ledning av prodekan Alf Petter Høgberg. Samtalene kretset kring 

følgende spørsmål: 

 Hvordan er situasjonen i faget per i dag? 

 Hvilke ressurser er tilgjengelige for faget?  

 Hva skal til for å sikre et forsvarlig og godt fagmiljø i fremtiden? 

 

Under følger en beskrivelse av situasjonen i de utsatte fagene.  



 2 

 

Alminnelig forvaltningsrett   

Samtalen ble avholdt med Christoffer Eriksen. Alminnelig forvaltningsrett er et fag som står 

ovenfor en vesentlig utfordring ved at mange av de sentrale fagpersonene går av innen 5-10 år 

(Smith, Backer, Graver, Syse, Sandberg). Christoffer Eriksen sier seg imidlertid villig til å ta 

hovedansvar for faget inntil flere fast vitenskapelige ansatte er på plass. Det finnes allerede et visst 

rekrutteringsgrunnlag dersom man velger å lyse ut en fast stilling i alminnelig forvaltningsrett 

(Winge, Aulstad, Berg, Stub). Det er for tiden også to stipendiater som skriver ph.d.-avhandling 

innen forvaltningsrett (Nordrum og Moen). Disse leverer i løpet av året. For å sikre godt 

rekrutteringsgrunnlag og et fagmiljø med en viss bredde, er det å anbefale at man også fremover 

ansetter stipendiater i faget. Pensumsituasjonen er pr i dag ok. Undervisningssituasjonen er ikke 

optimal da de fleste fagpersoner prioriterer vekk undervisning i forvaltningsrett. 

 

Arbeidsrett 

Arbeidsrett som ble løftet frem som et kritisk fag ble etter en samtale med Stein Evju fjernet fra 

listen over kritiske fag da det viser seg at situasjonen i faget er stabil, med en rekke innleverte og 

godkjente ph.d.-avhandlinger, samt aktive stipendiater. Det er dessuten utlyst en stilling som 

postdoktor. Det er noe usikkert hvor lenge Stein Evju vil være ansatt, men Johan Mulder uansett 

fungere godt som sentral fagperson etter at Evju går av med pensjon. 

 

Dynamisk tingsrett   

Samtalen ble avholdt med Kåre Lilleholt og Erik Røsæg. Per i dag har dynamisk tingsrett et robust 

miljø med tre professorer solid kompetanse innenfor tingsrett (Kaasen, Røsæg, Lilleholt), men det 

vil være behov for å sikre videreføringen av faget på sikt. Tidligere studiereformer har redusert 

fagets omfang, og derved har også interessen for faget minsket. Dette har dog ikke skapt vesentlige 

problemer for rekrutteringen, mente Lilleholt og Røsæg, selv om faget til tider har tapt i 

konkurransen mot andre private og offentlige aktører. For dynamisk tingsrett er det en egnet 

strategi å lyse ut en stipendiatstilling i faget. Det er også mulig å rekruttere internasjonalt til faget.  

 

Familie- og arverett  

Tone Sverdrup fortalte om situasjonen innen familie- og arverett. Situasjonen innen familie- og 

arverett er ikke akutt etter at John Asland ble tilsatt, men det er fortsatt behov for påfyll av yngre 

forskere etter at Sverdrup og Peter Hambro går av med pensjon. Det finnes et visst 

rekrutteringsgrunnlag til en førsteamanuensisstilling, og faget har en stipendiat (Fredwall). Det er 

dog ikke avklart om hun ønsker en fortsatt karriere innen akademia. Sverdrup er positiv til 

utlysning av stipendiatstillinger innen faget, men påpeker at rekruttering er utfordrende da det er 

mye «pløyd mark» innen feltet og mulighetene til å fortsette karrieren i privat sektor etterpå er 

begrensede. I gjengjeld tiltrekker seg faget ildsjeler som ikke primært motiveres av muligheten for 

store økonomiske gevinster. 
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Rettshistorie 

Samtalen om situasjonen innen rettshistorie ble avholdt med Dag Michalsen. Hittil har 

undervisningen i faget stort sett blitt ivaretatt av interne krefter, men dette øker også sårbarheten 

for faget når sentrale personer går av med pensjon. Michalsen påpekte at det er viktig at de som 

ansettes i faste stillinger har juridisk kompetanse, slik at fagprofilen ivaretas. Det er en utfordring å 

finne kandidater med en slik kompetanse, men det finnes kvalifiserte søkere til en postdoktor 

stilling. Han ønsker derfor at rettshistorie prioriteres ved utlysningen av fakultetets postdoktorer. 

Over tid ser han dog gjerne at faget tilføres stipendiater. En førsteamanuensisstilling kan også være 

aktuelt på sikt. Michalsen understreker at det er viktig at tiltakene for å styrke fagmiljøet ikke 

ender som enkelttiltak; for at den fremtidige undervisningskompetansen innen rettshistorie skal 

sikres må tiltakene følges opp over tid.  

 

Rettssosiologi (og kriminologi) 

Jamført mange av de andre utsatte fagene er Kriminologi og Rettssosiologi mer robuste da de 

sammen utgjør majoriteten av undervisnings- og forskningsporteføljen ved Institutt for 

kriminologi og rettssosiologi. Innen rettssosiologi på jusstudiet er 72 % av undervisningen utført av 

fakultetsansatte. Heidi Mork Lomell påpeker at det dog er fortsatt mye usikkerhet knyttet til 

fremtiden da instituttet står innfor et generasjonsskifte. Olaussen, Andenæs og Papendorff går av 

med pensjon i løpet av noen år. Dette gir muligheter for faglig fornyelse, men det er samtidig viktig 

å sikre at de som tar over har tilstrekkelig kompetanse innen juss. Instituttet har tidligere prøvd 

professor II-ordningen, men da disse har små stillinger er dette ikke en egnet måte å øke andelen 

interne lærere. Det er et godt rekrutteringsgrunnlag og når stillinger lyses ut får IKRS ofte mange 

kvalifiserte søkere. Lomell er glad over at to av høstens postdoktorer øremerkes instituttet. En 

stipendiat innen rettssosiologi som har kompetanse innen juss er hun også positiv til.  

 

Situasjonen innen kriminologi er stabil da det har vært flere tilsetninger i løpet av de siste årene 

(Skilbrei og Sandberg, i tillegg til Franko og Sollund). Samtidig har kriminologien et større 

undervisningsbehov da underviserne skal dekke både bachelor- og masterprogrammene ved 

instituttet. I tillegg har IKRS mange enkeltemnesstudenter fra andre fakulteter som også bidrar til 

et økt press på underviserne. Det er derfor behov for økte ressurser også innen kriminologien.   

 

Sivilprosess  

Samtalen om sivilprosess ble avholdt med Anne Robberstad. Situasjonen innen sivilprosess er 

utfordrende da både Robberstad og Inge Lorange Backer vil gå av med pensjon snart. Robberstad 

fikk en «startpakke» fra instituttet når hun begynte som professor. Startpakken har hun benyttet til 

å styrke faget gjennom å ansette en stipendiat, Maria Astrup Hjort, som fikk velge et fritt 

forskningstema innen sivilprosess. Hjort disputerte 6. mai med avhandlingen «Tilgang til bevis i 

sivile saker». Robberstad etterlyser generelt mer rettede stillingsutlysninger, og har et ønske om at 

sivilprosess inkluderes i en liste over fag som prioriteres ved neste stipendiatutlysning. Hun ser at 

det er behov for å styrke faget på førsteamanuensis- eller professornivå, men mener at 

rekrutteringsgrunnlaget er tynt. Hun ser imidlertid et visst rekrutteringsgrunnlag i personer som 
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Løvlie og Reiertzen. Faget har tidligere tapt i konkurransen med universitetene i Bergen og 

Tromsø.  

 

Skatterett  

Samtalen om skatterett ble avholdt med Fredrik Zimmer. Det er godt kjent at skatteretten har hatt 

vanskeligheter med å rekruttere vitenskapelige ansatte. Dette skylles delvis konkurranse fra privat 

næringsliv og delvis en mangel på et forskningsmiljø ved fakultetet som gjør en stilling her mindre 

attraktiv. Det er derfor viktig at det bygges opp et sterkt miljø som kan konkurrere om kandidatene. 

Det vil nå lyses ut en professorstilling i skatterett, og Frederik Zimmer mener at en 

stipendiatstilling i tillegg til denne vil være gunstig for faget. Faget har for tiden fire stipendiater 

tilknyttet prosjektet «Utviklingsland, skatteforvaltning og internasjonal informasjonsflyt». 

Mangelen på faste vitenskapelig ansatte gjør at faget har lite veiledningskapasitet, men Zimmer 

sier at han kan være behjelpelig med slike oppdrag også i fremtiden.  

 

Statisk tingsrett (fast eiendoms rettsforhold)  

Det ble gjennomført en samtale med Endre Stavang. Stavang er per i dag den eneste ved fakultetet 

som har statisk tingsrett som sitt primære forskningsområde, selv om det finnes mange ved 

fakultetet som har kompetanse på feltet. For å sikre et mer robust forskningsmiljø er det derfor 

behov for en person som har hovedvekt på feltet, og Stavang mente at det allerede foreligger et 

visst rekrutteringsgrunnlag. I tillegg har noen av kandidatene som søker på faste stillinger ved 

fakultetet også en sideinteresse i faget (Winge og Aulstad). Stavang er positiv til utlysning av 

stipendiatstillinger innen faget.  

 

Straffeprosess  

Samtalen om straffeprosess ble avholdt med Jo Stigen. Mye av undervisningen i straffeprosess har i 

2014/2015 vært gjennomført av eksterne undervisere (andel eksterne undervisere 92 %). 

Straffeprosessen har et lite miljø, men miljøet har en utfordrende situasjon da sentrale personer 

som f.eks. Ragnhild Hennum er utilgjengelig for en lengre periode når hun er en del av 

universitetsledelsen. Faget har fått en ny førsteamanuensis, men det vil fortsatt være behov for å få 

inn fler kandidater som kan styrke fagmiljøet på sikt.  Stigen er derfor positiv til å inkludere 

straffeprosess som et prioritert fag ved utlysning av nye stipendiatstillinger. 

 

Mål 2015 
Før utgangen av 2015 skal Det juridiske fakultet på bakgrunn av den gjennomførte kartleggingen 

ha fattet et vedtak som vil styrke de utsatte fagene. Fakultetet bør også ha satt i gang tiltak for å 

sikre at det finnes tilstrekkelige lærerressurser slik at fakultetet klarer å tilby forskningsbasert 

undervisning av høy kvalitet også i fremtiden.  

 

Virkemidler 
Det er viktig at alle sentrale fag har tilstrekkelige ressurser for å kunne tilby forskningsbasert 

undervisningen av høy standard. Under foreslås tiltak som kan bidra til å sikre gjennomføringen av 
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de utsatte fagene over tid. I tillegg kan det være behov for en reallokering av ressurser til enkelte 

fag i en kritisk periode.  

 

Styrket ledelse 

Den allerede eksisterende ordningen med ansvarlig faglærer1 bør styrkes og oppfølgningen av de 

som har fagansvar bør forbedres. I dag er det varierende praksis mellom fag hvor mye ansvar 

ansvarlig faglærer tar. Den som er oppnevnt som ansvarlig faglærer bør være bevisst situasjonen og 

ta ansvar for å ha et overordnet blikk på utviklingen i faget. Ansvarlig faglærer bør også ha en 

klarere rolle i å sikre at faget har tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre undervisningen over tid. 

Det vil være behov for en økt bevisstgjøring av de forpliktelser som medfølger rollen som ansvarlig 

faglærer samt en tydeligere ansvarsfordeling mellom ansvarlig faglærer, studieårsansvarlig og 

instituttledelsen. Instituttledelsen bør ha et særlig ansvar for å følge opp lederskikkelsene. Dette 

kan f.eks. gjøres som en del av medarbeidersamtalene.  

 

For å øke attraktiviteten ved et slikt verv og sikre at lederen er motivert for oppgaven bør 

muligheten for incentiver undersøkes. Mulige incentiver inkluderer f.eks. tilbud om 

kompetanseheving i form av herunder forskningslederkurs, coaching, lønnstillegg, etc. Gjennom å 

gjøre vervet mer prestisjefylt vil det bli enklere å rekruttere folk til oppgaven. Dersom det er aktuelt 

å innføre en incentivordning bør de budsjettmessige konsekvensene av mulige incentiver utredes 

videre.   

 

«Bergensmodellen» 

Det foreligger ikke per i dag en overordnet plan for eller styring av hvordan fakultetet bruker de 

interne lærerressursene til undervisning. Ved Universitetet i Bergen benytter de en modell som 

innebærer sterkere styring av undervisningsressursene mellom fagene. En økt styring av 

ressursene mellom fag kan være en måte å råde bot på problemet med manglende lærerressurser i 

enkelte obligatoriske fag. For å sikre forskningsbasert undervisning vil det dog fortsatt være behov 

for økte ressurser eller en omfordeling av de ressurser vi har for å styrke de utsatte fagmiljøene.  

 

Bevisst langsiktig rekrutteringsstrategi 

Fakultetets rekrutteringsstrategi bør gjennomgås for å sikre at fakultetet har undervisere i alle 

sentrale fag. Mulige tiltak som kan vurderes er innføring av tydeligere krav til fagprofil ved 

rekruttering til både midlertidige og faste vitenskapelige stillinger. Finansieringsmuligheten for 

eventuelle nye stillinger bør kartlegges før vedtak fattes.  

 

Andre rekrutteringstiltak som kan vurderes inkluderer utvikling av en mer spisset forskerskole som 

sikrer at de stipendiater som uteksamineres fra fakultetet er kvalifisert for faste vitenskapelige 

stillinger med en spesifikk fagprofil ved fakultetet. Tiltak for å sikre at de vitenskapelige 

assistentene kobles godt sammen forskningsmiljøer ved fakultetet kan også bidra til at fler 

kandidater blir interessert av en fremtidig karriere innen forskning og undervisning.   

                                                           
1
 http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html  

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html
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Nasjonalt samarbeid 

Undervisningssituasjonen i utsatte fag kan også forbedres gjennom økt samarbeid med andre 

institusjoner som har kompetanse på aktuelle fag. Dette bidrar også til å oppnå målet om effektiv 

ressursbruk i UiOs strategi 2020: «kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i dimensjoneringen av 

studietilbud og forskningsvolum. Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal 

arbeidsdeling.» Økt samarbeid med relevante institusjoner generelt, og innen de utsatte fagene 

spesielt, bør vurderes.  

 

Andre forhold 

Det er også mulig at det er andre forhold som vil øke robustheten i de utsatte fagene. Tiltak som 

kan vurderes inkluderer: 

- Forskergrupper: Gjennom å bygge robuste forskergrupper rundt de utsatte fagene kan 

miljøene styrkes. Dette kan på sikt bidra til velfungerende forskningsmiljøer. 

Forskergruppene kan få en ekstra «krisestøtte» for å hjelpe i gang aktiviteten.   

- Samlokalisering: En større grad av fysisk nærhet av de utsatte miljøene kan skape et bedre 

forskningsklima som gir større synergier og samtidig bidrar til en bedre integrering av nye 

forskere i eksisterende forskningsmiljøer.  

- Mer administrativ støtte: Fakultetet kan tilby mer administrativ støtte til de utsatte 

fagmiljøene dersom det er behov for dette.  

 

Konsekvenser  

En forandring i rekrutteringsstrategien kan få konsekvenser i form av forandringer i stillingsplanen 

og stillingsstrukturen. Hvis et det er et mål om å minske andelen eksterne undervisere kan dette 

enten skje gjennom en reallokering av ressurser fra eksterne undervisere til interne ansatte, 

gjennom tilsetting av nye undervisere eller gjennom en økt styring av de eksisterende ressursene 

for å sikre at undervisningen i basisfagene blir fylt opp. I perioden 2015-2020 skal det i følge 

nåværende stillingsplan lyses ut 14 faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet: 4 ved Institutt for 

offentlig rett, 3 ved Institutt for privatrett, 2 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og 5 nye 

eller ufordelte stillinger. Det kan være behov for å omprioritere ressurser mellom institutter 

og/eller for å utvide antallet faste vitenskapelige stillinger i lys av de foretatte prioriteringene.  

 

Det er viktig å påbegynne rekrutteringen av nye vitenskapelig ansatte for å sikre fremtidige 

ressurser innen de kritiske fagene. Samtidig vil tilsetningen av stipendiater ikke dekke det akutte 

behovet av undervisningsressurser som skylles både avganger, frikjøp og permisjoner som ikke blir 

etterfylt med lærere. Det kan derfor være behov for å i en overgangsperiode ansette 

undervisningslektorer eller øke samarbeidet med andre institusjoner for sikre at studentene får en 

forsvarlig kvalitet på undervisningen.  

 

Dersom det er behov for økt styring av undervisningsressursene må fakultetet utforme en 

overordnet strategi for hvordan en slik styring foregår. Strategien bør sikre en rettferdig fordeling 

av undervisningsressursene mellom de obligatoriske fagene og valgfagene. I lys av en slik strategi 
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vil en gjennomgang av valgfagsporteføljen ved fakultetet være nødvendig. Dette må også ses i 

sammenheng med rutinene for frikjøp og rutinen for innvilgning av forskningstermin.  

 

Opprettelse av nye forskergrupper, økt administrativ støtte og incentivordninger for ansvarlige 

faglærere vil ha konsekvenser for fakultetets budsjett over en lengre periode. Når det er avklart 

hvilke virkemidler som er aktuelle bør en nærmere utredning om kostnadene for tiltakene 

gjennomføres.   

 

 

 

Vedlegg 

 Oversikt over situasjonen i utsatte fag 

 Hovedutfordringer mht. faglige prioriteringer og undervisningsplanlegging – notat fra 

studieavdelingen 
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