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Diskusjonssaker

Sak 1 Faglige prioriteringer
Arkivsaksnr. 2008/122

Vedlegg (pdf) - kun tilgjengelig for styrets medlemmer:

1. Hovedutfordringer mht faglige prioriteringer og undervisningsplanlegging

2. Faglige prioriteringer ved Det juridiske fakultet

3. Kritiske fag

 

Sak 2 Utredning av 3+2 modell
Arkivsaksnr. 2014/14552

Saken presenteres muntlig i møtet.

 

Vedtakssaker

Sak 3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar
Arkivsaksnr. 2015/2558

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 23. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra 23. februar godkjennes.

 

Sak 4 Regnskap pr. 30. april
Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedlegg (pdf):

Vedtaksforslag:

Regnskapet pr. 30. april tas til etterretning.

 

Sak 5 Hovedprioriteringer for årsplan 2016-2018
Arkivsaksnr. 2015/6910

Vedlegg (pdf):

1. Årsplan 2016-2018 juridisk fakultet - hovedprioriteringer

2. Status årsplan 2015-2017

3. Protokoll fra drøftingsmøte 5. juni (ettersendes)
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Vedtaksforslag:

Styret vedtar hovedprioriteringer for årsplan 2016-2018 som foreslått, med de
endringer som fremkom i styremøtet.

 

Sak 6 Oppnevning av valgkomite for Institutt for privatrett (IFP)
Arkivsaksnr. 2015/6904

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til valgkomité ved IFP

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomite for IFP:

Professor Ole-Andreas Rognstad (leder)

Professor Lee Bygrave

Student Eldrid Huseby

Kontorsjef Eli Knotten

 

Sak 7 Oppnevning av valgkomite for Institutt for offentligrett (IOR)
Arkivsaksnr. 2015/7262

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til valgkomité ved IOR

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomite for IOR:

Professor Geir Ulfstein (leder)

Stipendiat Anniken Sørlie

Overingeniør Kjetil K. Frantzen

Student Andrea Gustafsson

 

Orienteringssaker

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker

a) Studentstatistikk. Vedlegg (pdf)

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker

a) Areal.

b) Styreseminar 10. desember.

c) Valg ved Det juridiske fakultet i 2015.

 

Sak 10 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. januar at:

Malcolm Langford tilsettes som postdoktor ved Det juridiske fakultet, Norsk senter
for menneskerettigheter og PluriCourts, for en periode på to år og seks måneder
med 10 % undervisningsplikt. Anine Kierulf tilsette som postdoktor ved Det
juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter, for en periode på to år
uten undervisningsplikt. Dersom Langford/Kierulf takker nei går til tilbud om en
toårig stilling videre til neste innstilte.

Jukka Mähönen og Margrethe Buskerud Christoffersen tilsettes i faste stillinger
som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.
Dersom en av dem takker nei går tilbudet videre til neste innstilte.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23. februar at:
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Fredrik Skribeland, Samson Yoseph Esayas, Johannes Hygen Meyer, Johan
Vorland Wibye, Rosa Manzo, Linn Cecilie Anker-Sørensen og Beate Fiskerstrand
tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis
fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år
med 25 % undervisningsplikt. Dersom en eller flere takker nei til stillingen går
tilbudet videre til de neste to innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.

Thomas Ugelvik tilsettes i 20 % eksternfinansiert stilling som forsker SKO 1109
ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, i perioden
01.05.15 til 30.09.16.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. april at:

Synnøve Ugelvik og Markus Jerkø tilsettes som postdoktorer ved Det juridiske
fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år med 10 %
pliktarbeid eller fire år med 25 % pliktarbeid.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18. mai at:

Gentian Zyberi tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det
juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom Zyberi takker nei
går tilbudet videre til Astrid Kjeldgaard-Pedersen.

ITU innstiller Daniel Naurin til femårig åremålsstilling som professor SKO 1404 ved
Det juridiske fakultet, PluriCourts, og oversender saken til UiOs sentrale
tilsettingsutvalg.

Rosa Greaves tilsettes som professor II i 20 % stilling i perioden 01.07.2015 til
30.06.2020.

Amrei Müller tilsettes som forsker (SKO 1109) ved PluriCourts for perioden
02.08.15-31.07.16.

Nino Tsereteli ansettes som forsker SKO 1109 ved PluriCourts for perioden
28.07.15-31.12.15.

Daniel Behns tilsetting som postdoktor ved PluriCourts forlenges for perioden
13.10.16-12.10.17. Behn gis 10 prosent pliktarbeid med virkning fra 2015.

Theresa Squatritos tilsetting som postdoktor ved PluriCourts forlenges for perioden
07.10.16-06.10.17. Pliktarbeidet på 10 prosent videreføres.

 

Sak 11 Fullmaktssaker

Dekanen fattet 11.02.15 vedtak om innfasingsplan for digital eksamen våren 2015
(arkivsaksnr. 2012/3072). Vedlegg (pdf).

Dekanen fattet 04.03.15 vedtak om endring av regler for godskrivning,
begrensning av innskudd og uttak av plusstimer (arkivsaksnr. 2008/1679).
Vedlegg (pdf).

Dekanen fattet 27.05.15 vedtak om overbooking av studieplasser 2015/2016
(arkivsaksnr. 2012/7018). Vedlegg (pdf).

 

Sak 12 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (inneholder ikke sak 1).

 

 

Det juridiske fakultet, 8. juni 2015

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef
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Dato: 11.05.2015 

   

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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Til: Dekanat og instituttledere 

 

 

Dato: 12.05.2015 

 Saksnr.: 2008/122 HSKARV 

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.  
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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 

 

 

 

Saksbehandler: 

Hanna Karv 
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Om fakultetet

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

Protokollen må anses som midlertidig inntil den godkjennes av fakultetsstyret i møtet
15. juni.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Daniel
Arnesson, Kristin Steen Slåttå, Ellen Mo, Agnete Nummedal, Anuschka Teresa Hager-
Thoresen og Marthe Oldernes

Forfall: Marit Halvorsen og Jan Einar Barbo

Fra administrasjonen: Elisabeth Pedersen Lange, Siri Skåre, Lars Botten (sak 2),
Ken Erling Jensen (sak 2), Daniel Kjelling (sak 5) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

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

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 15.12.14 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap per. 31.12.2014
Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 3 Oppfølging av SAB-rapport
Hans Petter Graver redegjorde for rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB). UiO
og universitetsstyret har valgt ut områdene utdanningskvalitet, tverrfaglighet, forskning
og organisasjons- og beslutningsstruktur for videre oppfølging. Det er oppnevnt
arbeidsgrupper for områdene  utdanningskvalitet, tverrfaglighet og forskning, mens
arbeidet for å følge opp anbefalingene innenfor organisasjons- og
beslutningsstruktur vil starte opp senere.

På området utdanningskvalitet gjør fakultetet allerede mye. Bedring av forholdstallet
mellom lærer og student ved å bruke ledige ressurser til å ansatte flere faste
vitenskapelige, satsningen på digital eksamen og nye lokaler er tiltak for å bedre
utdanningskvaliteten. Under tverrfaglighet deltar fakultetet i to av UiOs store,
tverrfaglige satsninger (UiO Energi og Unpacking the Nordic Model). Fakultetets
prodekan for forskning, Alf Petter Høgberg, er oppnevnt som medlem av gruppen som
skal jobbe med oppfølgingen SAB-rapportens anbefalinger på forskningsområdet.

Fakultetsstyret vil bli orientert videre i oppfølgingen.
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Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

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

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

c) Studiebarometeret.

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

a) Status Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) og Norsk ressursbank
for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM). Daniel Kjelling orienterte om
status for NI og NORDEM. NI skal skilles ut fra Senter for menneskerettigheter til
Stortinget med virkning fra 01.07.15. Med hensyn til NORDEM varslet fakultetet i
juni 2013 Utenriksdepartementet om at vi ønsker avslutte NORDEM med virkning
fra 01.01.16. Utenriksdepartementet ba i januar 2015 fakultetet om å forlenge
NORDEM for å gi departementet tid til å finne en ny organisering for NORDEM.

b) Samlet arealløsning - Kristian August kvartalet. Hans Petter Graver orienterte
om status for det prosjekterte bygget i Kristian August kvartalet. Prosjektet har
vært på åpen høring, og her kom det innsigelser fra Riksantikvaren om høyden på
bygget. Det pågår en prosess fram mot endelig beslutning i bystyret.

c) Nye evalueringsformer. Trygve Bergsåker redegjorde for arbeidsgruppen og
formålet med flere typer evalueringsformer. Arbeidsgruppen har et fullstendig
utkast til rapport klart, og dette vil bli oversendt Programrådet for master i
rettsvitenskap (PMR) så snart det er signert.

 

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).

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

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

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).

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

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

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

 

Sak 7 Eventuelt
Tre saker ble tatt opp under eventuelt:

1. Driftsmidler til stipendiater: Dette er en oppfølging fra styremøtene i oktober og
desember 2014. Det ble bestemt at dekanat og stipendiatrådet skal ha et eget
møte om driftsmidlene.

2. Studiekvalitet i lys av teknologisk utvikling: Det ble reist spørsmål om fakultetet
utnytter nye, teknologiske hjelpemidler på en god nok måte med hensyn til både
studiekvalitet og lærerressurser. Saken sendes til PMR for videre behandling.

3. Opptak på annet grunnlag enn karakterer fra videregående: Det ble reist
spørsmål om opptak på grunnlag av karakterer fra videregående er den beste
ordning, eller om det kan tenkes andre grunnlag for opptak for en
mindre kvote. Innspillene tas med i utredning om 3+2 modell og behandles videre
av PMR.
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Årsplan 2016-2018 juridisk fakultet - hovedprioriteringer 

Årsplan for 2016-2018 skal bygge på inneværende årsplan for 2015-2017. Denne har følgende 7 

hovedprioriteringer:

 Areal/samlokalisering

 3+2

 Tverrfaglighet

 Læringsmiljø

 Nye evalueringsformer

 Etikk

 Faglige prioriteringer

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

Status for gjennomføring av årsplan 2015-2017

Status for gjennomføring av tiltak i inneværende årsplan pr 1. tertial 2015 er vist i vedlegg 1.

Tidsplan

Arbeidet med årsplan og budsjett i styret skjer etter følgende (tentative) plan:

 Juni: hovedprioriteringer i årsplanen vedtas

 Oktober: Årsplan med tiltak vedtas, og hovedprioriteringer i budsjett vedtas

 Desember: Orientering om gjennomføringsplan for årsplan, og endelig detaljert budsjett 

vedtas
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Forventede inntektsrammer

Fakultetet har en grunnbevilgning for 2015 på 261 228 000 kr og et totalt inntektsbudsjett for 

basisvirksomheten på 299 mill. kr. Prognosen pr 1. tertial tilsier et årsresultat på ca. 3 mill. kr i 

overskudd. Akkumulerte midler vil etter dette utgjøre ca. 30 mill. kr.

For 2016 forventes en grunnbevilgning og inntekter på omtrent samme nivå som 2015, før 

prisjustering. Dette anses som tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre hovedprioriteringene i 

årsplanen.

Forslag til hovedprioriteringer i Årsplan 2016-2018

Foreslåtte hovedprioriteringer bygger på årsplan 2015-2017. Saken er behandlet på 

instituttledersamling og dekanatmøte, og forslagene er basert på resultatet av dette arbeidet.

Det foreslås å videreføre 5 av hovedprioriteringene fra 2015-2017:

Areal/samlokalisering

Fakultetet skal ha hensiktsmessige lokaler i Oslo sentrum, fortrinnsvis fordelt på et bygg i 
Tullinkvartalet og de nåværende bygningene i Karl Johans gate. Lokalene må tilfredsstille dagens 
krav til studie- og arbeidsmiljø, samt ha gode møteplasser og biblioteksløsninger. I dette arbeidet 
vil det også bli behov for å utrede organisatoriske konsekvenser og konsekvenser for 
arbeidsmiljøet.

3+2

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

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

modell for de universitetene som ønsker det. Fakultetet utreder nå mulige 3+2-løsninger for 

juristutdanningen ved Universitetet i Oslo. En arbeidsgruppe er i gang med dette arbeidet og 

resultatet av gruppens arbeid vil foreligge i løpet av sommeren. Fakultetet vil på dette grunnlag ta 

beslutning om videre iverksetting. Dersom man ønsker å gå videre med en omlegging av studiet vil 

dette stå sentralt i hovedprioriteringene i årsplanen for de kommende år. Dersom man ikke ønsker 

å gå videre med en omlegging må årsplanen justeres for dette, når beslutning foreligger.

Læringsmiljø 

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

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

for å bedre situasjonen. I 2016 er lærings- og arbeidsmiljø UiOs hovedprioritering.

Etikk 

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

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

hvilke fag eller emner som skal ha et særskilt fokus på etikk og følger opp dette i utarbeidelsen av 
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læringsmål» (dekanvedtak 17. juni 2010) og at «[e]gnede emner for særskilt fokus på etikk 

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

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

ved behov. 

Faglige prioriteringer

Arbeidet med å kartlegge situasjonen i dag når det gjelder lærere og hvilke fagområder de 

dekker innen undervisning, forskning, formidling gir grunnlag for å styrke utvalgte fag og 

iverksette tiltak for dette i 2016.

2 av hovedprioriteringene fra 2015-2017 foreslås ikke videreført:

Nye evalueringsformer 

Fakultetet ønsker å oppnå varierte vurderingsformer på jusstudiet, og en arbeidsgruppe med 

mandat til å vurdere hvilke emner som best egner seg for andre vurderingsformer enn 

skoleeksamen har utarbeidet forslag. Arbeidet forventes avsluttet i 2015, og implementering av 

forslagene vil inngå i ordinær drift i 2016. Det foreslås derfor ikke å videreføre nye 

evalueringsformer i årsplan 2016-2018.

Tverrfaglighet

Tiltakene som inngår i hovedprioritering tverrfaglighet i 2015-2017 vil enten bli avsluttet eller 

inngå i andre hovedprioriteringer, som f.eks. ekstern finansiering. Tverrfaglighet er UiOs 

hovedprioritering i 2015. I 2016 er lærings- og arbeidsmiljø hovedprioritering. Det foreslås derfor 

ikke å videreføre tverrfaglighet i årsplan 2016-2018.

Som ny hovedprioritering foreslås:

Ekstern finansiering/juridisk forskningsprogram

Dette området er sentralt i forhold til både økonomi og forskningsaktivitet i kommende 3-års 

periode. Instituttene ser ut til nå å være i en trend med nedgang i NFR-finansierte prosjekter. Dette 

kan på sikt også påvirke økonomien til instituttene og begrense handlingsrommet. Fakultetet 

ønsker derfor å prioritere dette området bl.a. ved å fremme sak overfor NFR og 

justisdepartementet om å etablere et juridisk forskningsprogram, eventuelt sammen med UiB og 

UiTø. Det foreslår derfor å ta inn ekstern finansiering som ny hovedprioritering i årsplan 2016-

2018.

Fakultetet vil videre vurdere å ta inn Utdanningsledelse/-planlegging som en ytterligere ny 

hovedprioritering. Parallelt med styrets behandling av årsplanen vil en egen gruppe se på mulige 

forslag for endringer i struktur for ledelse og styring av studieprogrammene. Når resultatet av 

arbeidet foreligger vil evt. dette området også inngå som ny hovedprioritering i årsplanen.

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

I forslag til årsplan 2016-2018 for UiO struktureres tiltakene innen 4 hovedområder:

Utdanning, forskning, samfunnskontakt, organisasjon og støttefunksjoner. 

Styret bes om å ta stilling til om fakultetets hovedprioriteringer bør struktureres innen de samme 4 

overordnede hovedområder. En mulig skissering av dette kan være følgende:

UiOs hovedområde Utdanning Forskning samfunnskontakt organisasjon og 

støttefunksjoner

Fakultetets 

hovedprioriteringer

3+2 Faglige 

prioriteringer

Tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioriteringer i 

gjeldende årsplan

Areal og 

samlokalisering

Læringsmiljø Ekstern 

finansiering

Etikk

Forslag til vedtak:

Styret vedtar hovedprioriteringer for årsplan 2016-2018 som foreslått, med de endringer som 

fremkom i styremøtet.

Vedlegg: 

1. Status årsplan 2015 1.tertial

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

Saksbehandler:

Trond Skjeie

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



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.  Hovedbrukergruppen skal 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

ok 1. tertial:  Ny hovedbrukergruppe, satt ned. 

Gjennomført to møter.

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

ok 1. tertial: Eiendomsavdelingen har satt på en 

arkitekt for denne delen av prosjektet Ronny  Stene-

Strøm

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

ok 1. tertial:  Informasjonsmøter med Fak.adm, LAMU, 

Seksjons- og kontorsjefer og Dekanat. I dialog med 

JSU angående studentinformasjon.

Gjennomgang av administrative tjenester for 

bedre og mer hensiktsmessig organisering

Lederutvikling kartlegge utviklingsbehov; frist 01.07.15 31.12.2015 seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

ikke ok Ikke startet opp, lite realistisk å rekke fristen 

01.07.15

Planlegge for mulige endringer Identifisere endringer 2015 ok delvis ok Bilagslønnsprosjektet er utsatt, for tidlig å si noe 

om konsekvenser av arealsaken, overføring av NI til 

Stortinget 30.6. besluttet i mai. Iversettelse 

påbegynnes nå. 

Iverksettelse av mulige endringer 2017 administrative ledere 

(fakultetsdirektør)

delvis ok Se punktet over.

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 juni 2015. Studiedekan/dekanat 

(koordinator studieseksjonen)

ikke ok milepæl endret ihht mandat 3/3-2015

Styrebehandling høst 2015 Studiedekan/dekanat 

(koordinator studieseksjonen)

ikke ok

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 vedtatt april 2015 Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

ok

Evaluere og videreutvikle SMRs fire 

tematiske arbeidsgrupper (2015)

Rapport ferdig desember 2015. Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

delvis ok Oppstart av evalueringsprosess litt forsinket

Inngå ny treårig programavtale med 

Utenriksdepartementet (2016-2018)

Nåværende avtale forlenget ut 

2016. Ny  3-årig avtale 2017-2019 

planlegges ferdigstilt tidlig 2016.

Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

delvis ok God prosess så langt

Delta i minst ett ERC-finansiert 

stipendiatnettverk (2017)

Søknader sendes 2016 Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

ok

Kartlegging av forskningsområder 31.12.2015 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok Jfr faglige prioriteringer av lærerressurser

4 Læringsmiljø

Forbedre læringsmiljøet motvirke faktorer som skaper uheldig 

karakterpress

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

delvis ok Kontinuerlig arbeid, 

informere om hvilke karakterer som 

oppnås og gjøre kjent resultater fra 

undersøkelsen våren 2013

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

delvis ok Resultater fra undersøkelser skal bla inn i 

karrieresenterets karrierekurs som settes inn i 

timeplan for studentene på 3. år

redusere avstand lærer-student

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

delvis ok Det er avholdt 4 spørretimer med vitenskapelig 

ansatte som underviser på 1.-4. studieår. Tema om 

gode læringsmiljø  på lærerseminarer i 2015

sørge for god oppstart for studentene 

og bedre inkludering av studenter

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

delvis ok Arbeides fortløpende, og fått gode resultater av 

evaluering av semesterstart V2015

Synliggjøre forbedringer i læringsmiljøet

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen

ok Sendt epost fra studiedekan og seksjonssjef til 

studenter på rettsstudiet ved semesterstart, 

gjennomført møte med studentforeningene. 

Kommunisert om enkelttiltak på nettsider og 

sosiale medier

Forbedre undervisningskvalitet gjennom bedre 

oppfølging av eksterne lærere og disponering av 

lærerressurser 31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

delvis ok Gjennomført pedagogisk seminar for interne og 

eksterne lærere V15, og planlegges 

undervisingsdag H15

Gjennomføre rotasjon av ansvarlige faglærere hvert 

4. år for å sikre utvikling av fagene

31.12.2016

studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

ikke ok Arbeidet starter H15

Økt internasjonalisering evaluering av engelskspråklige emner 31.12.2015 studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

delvis ok Undersøkelsen er utarbeidet men ikke sendt ut

inkludering av innreisende studenter 31.12.2015 studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

delvis ok Arbeides fortløpende, og fått gode resultater av 

evaluering for innreisende av semesterstart V2015

pilotprosjekt med praksisordning og 

undervisningssamarbeid med 

utenlandske læresteder

31.12.2015 studiedekan og seksjonsleder 

studieseksjonen

ikke ok

Videreutvikle av PHD-programmet Opplæringsprogrammet etter mal fra 

bachelor- og masterprogrammer

31.12.2015 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok I rute: skisse til ny opplæringsdel klart, følges opp i 

alle PFF-møter.

Utarbeide lokale rutiner og skjemaer slik 

at vi kan ta i bruk UiOs reviderte 

kvalitetssystem

31.12.2015 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok I rute: skisse til ny opplæringsdel klart, følges opp i 

alle PFF-møter.

Forbedre gjennomstrømming i 

programmet

31.12.2015 Forskningsdekan og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok Utredning av forskningsdekan vinter 2015, 

eventuelle tiltak må utarbeides.



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

ikke ok

Digitalisering av masteroppgave 2017 seksjonsledere 

eksamenseksjonen og it-

seksjonen

ikke ok

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 ok 1. tertial: Bestilling sendt og installasjon begynner 

uke 20

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 delvis ok

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 delvis ok UiO skal lage plan for når fakultetet kan starte med 

kildesortering i våre bygg. Fristen for tiltaket må 

derfor uklar.

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

ikke ok 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)

ikke ok

Implementering av vedtak om hvordan 

etikk integreres i fagene

31.12.2016 Studiedekan og PMR (sekretær 

PMR)

ikke ok

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)

ikke ok

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)

ikke ok

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

PMR)

ikke ok

7
Faglige 

prioriteringer

Kartlegging av lærerressurser i hvert enkelt fag, og 

forskningsressurser

Utarbeide oversikter/underlagsdata 30.06.2015 Dekan og instituttledere 

(koordinator studieseksjonen)

ikke ok Utvidet til å gjelde også forskningsressurser etter 

dekanatmøte 4/2. Studieseksjonen levert bidrag 

V15

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

(koordinator studieseksjonen 

TA UT denne)

ikke ok 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)

ok Dekanmøtet i Berlin mars 2015 er gjennomført. 

Planlegging av nasjonalt fakultetsmøte har startet. 

Eivind Roll vil bistå i arbeidet.

0

tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioriterin

ger innenfor 

uios årsplan

Bilagslønn Følger UiOs prosjektplan Seksjonsledere for 

Administrasjons-, Studie- og 

Eksamensseksjonen

delvis ok Avventer sentralt prosjekt. Fakultetet er ikke lenger 

pilot i prosjektet, men starter sannsynligvis med 

bilagslønnssystemet høsten 2015.

Opplæring, kompetansebygging, og bygge 

relasjoner til forskere

Tilby kurs i forskningskommunikasjon til 

ansatte

Gjennomførte kurs og besøk i 

fagmiljøer, 30.06.2015

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen

delvis ok Kurs i forskningskommunikasjon under planlegging. 

Noen møter holdt med enkeltforskere/miljøer

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

ok Kurs og workshops gjennomført, dokumentasjon 

distribuert og rutiner og dokumentasjon er 

gjennomgått.

Gjøre hverdagen enklere Digitalisering av arbeidsprosesser Fakultetsdirektør ikke ok

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)

ikke ok 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. 

Utskillelse pr 31.12.2015 NORDEM. Senterleder SMR (kontorsjef 

SMR)

ok Fakultetet har vedtatt utsatt utskillelse til 

31.12.2016. DU avklarer ny organisering før 

sommeren 2015. SMR forbereder praktisk med 

overføring med fakultetet og UiO fram til 

utskillelse.

Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøundersøkelsen 

gjennomføres høsten 2015

2015 Dekanen (assisterende 

fakultetsdirektør)

delvis ok Prosjektet går etter planen
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Oppnevning av valgkomité ved Institutt for privatrett (IFP) 

IFP skal i løpet høsten 2015 velge ny instituttleder med nestleder, og har i den forbindelse bedt 

fakultetet oppnevne en valgkomité ved instituttet. Valgreglement for Universitetet i Oslo § 21 punkt 

4 fastsetter at valgkomiteer ved instituttene skal oppnevnes av fakultetsstyret. 

Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 

for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ ansatt og to vitenskapelig ansatte. 

IFP har foreslått følgende medlemmer til valgkomiteen: professor Ole-Andreas Rognstad (leder), 

professor Lee Bygrave, student Eldrid Huseby og kontorsjef Eli Knotten. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IFP: 

 professor Ole-Andreas Rognstad (leder) 

 professor Lee Bygrave 

 student Eldrid Huseby 

 kontorsjef Eli Knotten 

Vedlegg: 

1. Valgreglement for Universitetet i Oslo 

 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

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

Del 1: Felles regler for valg ved universitetet

§ 1 Reglementets anvendelsesområde og hjemmel
Reglementet er hjemlet i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 9-3, 9-4 og 9-5 (lovdata.no), § 10-2,
10-5 (lovdata.no).

Reglementet gjelder ved valg av rektor og prorektor, valg til universitetsstyret, valg til fakultetsstyre og instituttstyre og –råd,
styret for Universitetsbiblioteket, styret for Naturhistorisk museum og styret for Kulturhistorisk museum. Det gjelder videre
ved gjennomføring av valg på dekaner og prodekaner, instituttledere og stedfortredere for instituttleder.  Det enkelte
fakultets- og instituttstyre kan fastsette utfyllende regler innenfor rammen av reglementet for valg av dekan/prodekan og
instituttleder/stedfortreder for instituttleder.

Prodekan og stedfortreder for instituttleder kan alternativt oppnevnes, etter reglene i
§ 28 og § 29.

§ 2 Valgperiode, virkningsdato og valgtidspunkt
1. Valgtidspunkt

Rektor/prorektorvalget og universitetsstyrevalget avholdes som hovedregel i perioden april – mai.
Rektor/prorektorvalget avholdes før universitetsstyrevalget. Se § 18.

Valgene av dekan/prodekan, instituttleder/stedfortreder til instituttleder og valg til fakultetsstyre og –råd finner sted i
høstsemesteret. Dekan- og instituttledervalget avholdes før de respektive styrevalgene.

2. Valgperiode
Valgperioden er fire år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- og administrativt tilsatte. For
midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for studenter er valgperioden ett år.

Ingen kan sitte i verv som medlem av universitetsstyret, fakultetsstyre, instituttstyre, instituttråd og som
rektor/prorektor, dekan/prodekan eller som instituttleder/stedfortreder for instituttleder utover et sammenhengende
tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.  For verv av kortere varighet kan en ikke gjenvelges
dersom en har fungert i vervet i sammenhengende to fulle perioder i begynnelsen av den nye valgperioden.

3. Virkningsdato
Valg av medlemmer til universitetsstyret og valg av rektor/prorektor skjer med virkning fra 1. august. Andre valg skjer
med virkning fra 1. januar det påfølgende året. Ved suppleringsvalg er valget gyldig når klagefristen for valget er utgått.

§ 3 Valgstyrer
1. Generelt

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#%C2%A79-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#%C2%A710-2
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For alle valg oppnevnes det valgstyre. Valgstyrene har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i
henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for
forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og
valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet. Jf. § 14.

2. Det sentrale valgstyret
Universitetsstyret oppretter et sentralt valgstyre som har ansvaret for å gjennomføre valg av rektor/prorektor og
representanter til universitetsstyret. Det sentrale valgstyret er i valgsaker rådgiver for universitetsstyret og
universitetsdirektøren, og gir veiledning ved valg på fakultets- og instituttnivå. Universitetsdirektøren organiserer et fast
valgsekretariat som er underlagt det sentrale valgstyret. Dette skal ha tilstrekkelig kompetanse til å assistere alle
nødvendige gjøremål i relasjon til valgene. Valgstyrets rolle som klageinstans framgår av § 17.

3. Valgstyrer for valg på fakultets- og instituttnivå
Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyre. Dette har ansvar for følgende valg som avvikles på fakultets- og
instituttnivå: valg av dekan og prodekan, instituttleder og stedfortreder for instituttleder, og for valg til fakultetsstyre og
instituttstyre/råd. Det kan delegere til instituttene å gjennomføre valgene. Instituttstyret oppnevner da eget valgstyre.
Ved institutter som har råd og ikke styre, oppnevnes valgstyre på instituttnivå av fakultetsstyret.
Fakultetsdirektør/instituttleder organiserer et fast valgsekretariat som er underlagt fakultets/instituttvalgstyret.

4. Sammensetning av valgstyrene
Alle valgstyrer skal som hovedregel ha representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
(stemmerettsgruppe a, jf. § 6 nr. 1), midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b), teknisk og
administrativt tilsatte (gruppe c), og studentene (gruppe d). Dersom særlige forhold foreligger, kan oppnevnende
organ enstemmig bestemme at en eller flere grupper ikke skal ha representanter i valgstyret. Det kan oppnevnes
vararepresentant for den enkelte representanten i valgstyret.

Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden for de ulike gruppene i det aktuelle
styringsorganet, og fungerer inntil det nye styringsorganet har valgt nytt valgstyre. Jf. § 2.

Valgstyrene er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede.

§ 4 Liste over tilsatte med stemmerett (manntall)
1. Liste over tilsatte med stemmerett (manntall) utarbeides av valgsekretariatet for det aktuelle valget på grunnlag av

forholdene på et tidspunkt fastsatt i tidsplanen.

2. Valgsekretariatet for det aktuelle valget kan endre manntallet dersom feil oppdages. Klage over manntallsføringen
behandles av valgstyret før avslutningen av valget er gjennomført.

3. Den som avvises å stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har stemmerett, skal likevel gis anledning
til å avgi stemme. I prosessen med elektronisk valg vurderes alle disse stemmene av valgstyret etter at valget er
avsluttet og før opptellingen gjennomføres. I de tilfellene hvor man får stemmerett, gjøres dette ved å endre manntallet.
Får man fortsatt ikke stemme, beholdes stemmen som en del av valget slik at det gis mulighet for opptelling på nytt
dersom valgstyrets beslutning overprøves. Jf. § 17.

4. På samme måte beholder valgstyret stemmene for velgere som ikke har fått stemmerett i forbindelse med ikke-
elektroniske valg. Stemmeseddelen legges i særskilt lukket konvolutt, og påføres velgerens navn og adresse.

§ 5 Stemmerett
1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professorer II. Avgjørende for

stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.

2. Stemmerett faller bort for den som har permisjon uten lønn fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet. Personer i
redusert stilling i form av ulønnet permisjon grunnet sykdom har likevel stemmerett.

3. Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Finns en person i flere manntall, skal kun én stemme kunne avgis.  Det
skal prioriteres i slik rekkefølge: fast vitenskapelig tilsatt, midlertidig vitenskapelig tilsatt, teknisk-administrativt tilsatt,
student.

4. Valgstyret for det aktuelle valget avgjør tvilsspørsmål om stemmerett.

5. Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett. Stemmeretten gjelder ved det instituttet/fakultetet de er
registrert, ved valg til universitetsstyret og ved valg av rektor/prorektor. Dersom en student er registrert ved mer enn ett
institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett.

§ 6 Stemmerettskategorier
1. Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser ved valg til styringsorganer:

A. fast vitenskapelig tilsatte

B. midlertidig vitenskapelig tilsatte

C. teknisk og administrative tilsatte
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D. studenter

Vitenskapelig tilsatte i stillinger som stipendiat, postdoktor, professor II og forsknings- og undervisningsstillinger med
sluttdato tilhører stemmerettskategorien midlertidig vitenskapelig tilsatte. Valgstyret avgjør i tvilstilfeller i hvilken
stemmegruppe en person skal regnes.

2. Tilsatte ledere av grunnenheter og fakulteter har stemmerett og er valgbare som fast vitenskapelig tilsatte, med unntak
av det som gjelder i § 8.

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

§ 7 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte
1. Valgbar er tilsatte som har stemmerett etter § 5 nr. 1 og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

2. Valgbarhet til verv som dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder: Faste vitenskapelig tilsatte i minst
halv stilling ved fakultetet/instituttet er valgbare til vervet som dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for
instituttleder. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at også professor II er valgbare.

3. Universitets- og høyskolelovens § 9-5 (lovdata.no) fastsetter at en tilsatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved
institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i
like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden,
kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.

Se også dette reglementets § 15.

§ 8 Valgbarhet for ledere
1. Ved valg av representanter til universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/ prodekaner,

instituttledere/stedfortredere for instituttledere, universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør, bibliotekdirektør,
assisterende bibliotekdirektør, museumsdirektør, assisterende museumsdirektør, avdelingsdirektører, assisterende
avdelingsdirektører og internrevisor.

2. Ved valg av representanter til fakultetsstyrer er følgende ledere ikke valgbare: instituttledere/stedfortredere for
instituttledere, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør, seksjonssjefer ved fakultetssekretariatet og kontorsjefer
ved instituttene.

3. Ved valg av representanter til instituttstyret er kontorsjef og eventuelle seksjonssjefer ikke valgbare.

4. Bibliotekdirektør og assisterende bibliotekdirektør kan ikke være medlemmer av bibliotekstyret.

5. Museumsdirektør og ass. museumsdirektør kan ikke være medlem av museets styre.

6. Rektor kan – når særlige forhold foreligger - bestemme at også andre tilsatte med lederansvar ikke skal være valgbare
til et bestemt styringsorgan.

7. Fakultets- og instituttstyrene kan i de utfyllende bestemmelsene, jf. § 37, bestemme at også tilsatte i professor II-
stillinger skal være valgbare til fakultets- og instituttstyrer/råd.

§ 9 Valgbarhet for studenter
1. Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 5. Studenter er valgbare ved det

instituttet/fakultetet der de har stemmerett, og til universitetsstyret/rektoratet.

2. Student som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest én uke etter mottatt melding om forslaget,
dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg. Student som blir valgt etter dette reglementet, har plikt til å fungere
i vervet for hele valgperioden så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det foreligger grunnlag for fritak (jf. § 10
nr. 5).

§ 10 Forslag på kandidater
1. Generelt

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen
stemmerettsgruppe. Se § 5 Stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret.  Valgstyret kan bestemme at forslag fremmet i e-post
fra hver enkelt forslagsstiller gjelder som skriftlig forslag.

Ved listevalg (se vedlegg 1 og vedlegg 3) fremmes forslag i form av kandidatlister. Ellers skal et forslag inneholde
én eller flere enkeltkandidater.

2. Antall forslagsstillere mv.
Forslag på kandidat ved valg av styremedlemmer skal være underskrevet av minst like stort antall som det antallet
kandidater forslaget inneholder. Forslagsstillere må ha stemmerett for det aktuelle valget og i den aktuelle
valgkretsen.

For forslag på kandidater til rektor/prorektorvervene gjelder bestemmelsene i § 18.
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Et kandidatforslag ved valg av dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder skal være underskrevet
av minst 10 personer med stemmerett i valgkretsen ved dekanvalg og minst 5 personer med stemmerett ved valg på
instituttleder/stedfortreder for instituttleder. Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag til samme verv.

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

4. Informasjon til kandidatene om forslaget
Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks underrettes om dette. Valgstyret
redegjør for eventuell rett til fritak for valg etter § 9-5 i universitets- og høyskoleloven (lovdata.no).

5. Betingelser for fritak fra valg
Den som har rett til fritak fra valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes snarest mulig og
senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget i valgmøte, vil en person som før eller under valgmøtet er
gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, miste retten til fritak fra valg dersom kravet ikke er gjort
gjeldende senest på valgmøtet. Se definisjon på valgmøte i vedlegg 1.

Den som er kjent med sitt kandidatur og ikke protesterer før valget, kan ikke etter valget påberope seg rett til fritak
for valg etter fritaksbestemmelsene i § 7 eller § 8.

6. Kunngjøring av kandidatforslag
Forslagene på kandidater skal kunngjøres sammen med navn på forslagsstillerne (ikke flere enn maksimalantall som er
fastsatt i § 11 nr. 2 og § 18 nr. 5) så snart som mulig etter at fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er
godkjent og informert.

§ 11 Valggjennomføring
1. Avstemningsform

Valg ved UiO gjennomføres normalt som elektroniske valg. Universitetsstyret, fakultetsstyrer og instituttstyrer kan
avgjøre at et valg skal gjennomføres på andre måter, som postvalg eller urnevalg. Forenklet valg kan gjennomføres
på valgmøte, jf. § 27. Studentenes representanter kan velges av en forsamling av tillitsvalgte (valgforsamling).

Valg av ulik avstemningsform for studentene foretas av det organ det skal velges til.

Ved valg til rektor/prorektor og universitetsstyret, bestemmer Studentparlamentet valgoppgjørsmåte for valg av
studentrepresentanter.

Se vedlegg 1 med kort oversikt over avstemningsformer, valgoppgjørsformer mv.

2. Studentenes valgforsamling
Ved valgene av dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder kan valg i valgforsamling, fastsettes
gjennom utfyllende regler.  Den kan bestå av medlemmene av ett eller flere studentorganer (opprettet med hjemmel i
universitets- og høyskoleloven) og/eller studentrepresentantene i ett eller flere organer ved fakultetet og dets
grunnenheter. Det kan bestemmes at medlemmene fra ulike organer skal ha stemme med ulik vekt. Sammensetning og
stemmevekter må ikke utilbørlig favorisere visse grupper blant henholdsvis fakultetets/instituttets studenter. Se § 24 om
prosedyrer for gjennomføring av valget.

3. Forhåndsstemme
Når det er postvalg eller urnevalg for en gruppe, kan det i de utfyllende reglene bestemmes at det er adgang til å avgi
forhåndsstemme.

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

§ 12 Valgoppgjørsformer
1. Ved valg til universitetets organer brukes forholdstallsvalg og flertallsvalg både til de tilsattes og til studentenes

representanter.
Se vedlegg 1: Valgoversikt og valgoppgjørsformer i kortform, og § 12 om flertallsvalg.
Ved valg til studentenes organer avgjør Studentparlamentet valgoppgjørsform.

2. Ved valg av tilsatte foretas forholdstallsvalg som preferansevalg. Ved valg av studenter avgjør det organ det skal
velges til, om valget skal gjennomføres som preferansevalg eller listevalg. Det er egne regler for valg til rektoratet og
universitetsstyret, se § 18 og 31.

3. Flertallsvalg brukes bare når det er to kandidater til en posisjon. Valgt er den som har fått flest stemmer. Ved
stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 13 Fremgangsmåte ved preferansevalg og listevalg
Fremgangsmåte ved preferansevalg beskrives i vedlegg 2.

Fremgangsmåte ved listevalg beskrives i vedlegg 3.
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§ 14 Valgprotokoll
Resultatet av valg kunngjøres straks av valgstyret. Valgprotokoll utarbeides og sendes til det organet det er blitt foretatt valg
til. Protokollen arkiveres.

§ 15 Uttreden i valgperioden
1. Den som ikke lenger er valgbar i valgkretsen, trer ut av det vervet vedkommende er valgt til. Dette gjelder også den

som av andre grunner taper sin valgbarhet til vedkommende verv.

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

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

4. Når et styremedlem trer ut av vervet, trer første vararepresentant for velgergruppen inn som fast medlem.
 Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten.

§ 16 Kjønnsmessig balanse
Ved preferansevalg og flertallsvalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innenfor den enkelte
valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent
blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse
kravene gjelder også ved valg av varamedlemmer.

Opptelling av stemmer etter regelen om kjønnsmessig balanse er beskrevet i vedlegg 2 del III og vedlegg 3 punkt 5.

§ 17 Klage
1. Alle avgjørelser i henhold til dette reglementet som er truffet av andre valgstyrer enn det sentrale valgstyret eller av

universitetsdirektøren, kan påklages til det sentrale valgstyret. Avgjørelser truffet av det sentrale valgstyret annet enn i
klagesaker, kan påklages til universitetsstyret.

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

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

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

Del 2: Valg av rektor og prorektor

§ 18 Valgmåte og valgbarhet mv.
1. Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til vervet som rektor og prorektor, jf. universitets- og

høyskoleloven § 10-2 nr. 1 (lovdata.no). Ingen kan gjenvelges som rektor eller prorektor hvis dette medfører at
vedkommende sitter i vervet sammenhengende i åtte år eller mer i løpet av valgperioden.

2. Rektor og prorektor velges under ett.

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

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

5. Stemmeberettigede har forslagsrett. Forslag må være fremmet av minst 20 stemmeberettigede. Ingen kan være
forslagsstillere på mer enn ett forslag.

6. Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt eller student ved Universitetet i Oslo eller som kan kreve seg fritatt etter
universitets- og høyskolelovens § 9-5 (lovdata.no), må forslaget være vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et
slikt samtykke kan ikke trekkes tilbake.

7. Valgstyret bestemmer når innkomne forslag på kandidater skal offentliggjøres. Tidspunkt for slik offentliggjøring skal
kunngjøres samtidig med at forslagsfristen kunngjøres. Samtidig med offentliggjøring av kandidatene kunngjøres også
navnene på de 30 første forslagsstillerne. (Se pkt. 5.)

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

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

10. Stemmene telles særskilt i følgende tre grupper, og vektes slik:
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fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 53 %

teknisk og administrativt tilsatte: 22 %

studenter: 25 %

Se opptellingsregler i vedlegg 2 punkt 32.

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

12. Fratrer rektor mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg snarest mulig for resten av valgperioden og etter
regler for ordinært valg av rektor/prorektor.

13. Fratrer prorektor i perioden, avgjør universitetsstyret snarest mulig om det holdes valg på rektor/prorektor etter
ordinære regler eller om universitetsstyret velger prorektor for den gjenværende del av perioden etter forslag fra rektor.
Dersom det ikke er to tredelers flertall for rektors kandidat, gjennomføres valg på rektor/prorektor etter ordinære regler.
Rektor deltar ikke selv i denne stemmegivningen i styret.

Del 3: Valg av ledere ved fakulteter og institutter (dekan/prodekan og
instituttleder/stedfortreder for instituttleder)

§ 19 Valg eller tilsetting
1. Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv - etter tilråding

fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet - bestemmer at det skal foretas tilsetting. Valg foretas etter dette reglementets Del
3.
Tilsetting foretas etter Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter.

2. Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter
eller trekker seg fra vervet. Eventuell anbefaling om endring fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til
universitetsstyret, vedlagt instituttstyrets-/rådets anbefaling.

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

§ 20 Stemmerettsgrupper
Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges av tilsatte og av registrerte studenter ved hhv.
fakultetet og instituttet, etter bestemmelser i dette reglementets del 2.

§ 21 Valgkomité
1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det oppnevnes en valgkomité.

2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene
presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal
selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig tilsatte fra fakultetet. Det kan
oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem.

4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet.
Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder.

§ 22 Valgmåte, representasjon, fratreden i perioden
1. Felles valg

Det holdes normalt samlet (felles) valg av dekan og prodekan (dekanens stedfortreder) og av instituttleder/stedfortreder
for instituttleder. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Instituttstyret kan vedta at stedfortreder for
instituttleder oppnevnes av instituttleder. Se prosedyrebeskrivelse i § 28 og § 29.

2. Representasjon i kraft av verv
Den som velges til dekan/ prodekan eller instituttleder/stedfortreder for instituttleder, blir i kraft av valget leder/ nestleder
for hhv. fakultetsstyret/instituttstyret. Ved suppleringsvalg når Dersom vedkommende allerede er valgt som medlem av
hhv. fakultetsstyret/instituttstyret, trer første vararepresentant for de vitenskapelig tilsatte inn som fast medlem.

3. Fratredelse i perioden
Fratrer valgt prodekan i perioden, avgjør fakultetsstyret snarest mulig om det holdes valg på dekan/prodekan etter
ordinære regler, eller om fakultetsstyret velger prodekan for den gjenværende del av perioden etter forslag fra dekan.
Dersom det ikke er et alminnelig flertall for dekanens kandidat, gjennomføres valg av dekan/prodekan etter ordinære
regler. Dekan deltar ikke selv i denne stemmegivningen.
Fratrer valgt stedfortreder for instituttleder i perioden, avgjør instituttstyret snarest mulig om det holdes valg på
instituttleder/stedfortreder for instituttleder etter ordinære regler, eller om instituttstyret velger stedfortreder for
instituttleder for den gjenværende del av perioden etter forslag fra instituttleder. Dersom det ikke er et alminnelig flertall
for instituttlederens kandidat eller det er stemmelikhet, gjennomføres valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder
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etter ordinære regler. Instituttleder deltar ikke selv i denne stemmegivningen.

§ 23 Forberedelse av valget
1. Rektor fastsetter og kunngjør dato og tidspunkt for start og slutt på valget av dekan/ prodekan. Valgstyret, i samarbeid

med universitetsdirektøren, fastsetter og kunngjør en tidsplan.

2. Dekan fastsetter og kunngjør dato og tidspunkt for start og slutt på valget av instituttleder/stedfortreder for instituttleder.
Valgstyret fastsetter og kunngjør en tidsplan.

3. I tidsplanen for elektronisk valg skal inngå:

Dato for utarbeiding av liste over tilsatte med stemmerett (manntall)

Frist for når forslag senest må være mottatt av valgkomiteen (eller valgstyret hvis det ikke er valgkomité)

Frist for kunngjøring av kandidater (senest to virkedager etter frist for å foreslå kandidater)

Dato og tidspunkt for start og slutt på valget (valgdager)

Tidspunkt for møte i valgstyret for å avslutte og godkjenne valget, med påfølgende kunngjøring av resultatet
Tidsplan ved postvalg og urnevalg er beskrevet i vedlegg 5.

4. Når flere fakulteter holder valg på dekan/prodekan i samme semester, kan det sentrale valgstyret bestemme at
valgdager og visse punkter i tidsplanen skal samordnes, dersom dette vil medføre vesentlig administrativ forenkling eller
besparelse.

5. Tilsvarende kan fakultetets valgstyre bestemme at valgdager og visse punkter i tidsplanen for valg av
instituttleder/stedfortreder for instituttleder skal samordnes når flere institutter holder valg i samme semester.

§ 24 Gjennomføring av valg i studentenes valgforsamling
1. Se § 11 og § 12 om avstemningsformer og valgoppgjørsformer.

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

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

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

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

§ 25 Valgoppgjør
1. Ved opptellingen til dekan/prodekanvalg gis stemmene fra de ulike gruppene tilsvarende vekt som ved valg av rektor (jf.

§ 17). Tilsvarende gjelder ved valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder. Nedenfor skal "flest stemmer" forstås
som "størst samlet stemmevekt", og tilsvarende for liknende uttrykk.

2. Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett kandidatforslag på hhv. dekan/prodekan og
instituttleder/stedfortreder for instituttleder, holdes det ikke valg etter reglene foran. I så fall foretas valget av det gamle
fakultetsstyret/instituttstyret.

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

4. Dersom det er flere kandidater, gjennomføres valget som preferansevalg. Se vedlegg 3.

5. Ved stemmelikhet holdes loddtrekning.

§ 26 Valgmøtet
Enhetene kan velge å forenkle valget slik at det gjennomføres på et valgmøte. Valgmøtet skal innkalles med to ukers frist.
Valgmøtet skal være enstemmig om at det er et lovlig valgmøte og at valget skal forenkles og gjennomføres på valgmøtet.
Valgmøtet bør ikke ha en varighet på mer enn to timer.

§ 27 Forenkling av valget
1. Den foreslåtte kandidaten anses som valgt dersom mer enn halvparten av hhv. fakultets- og instituttstyrets medlemmer

stemmer for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny. Valgstyret fastsetter nytt tidspunkt
for start og slutt på valget og tidsplan.

2. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at følgende ordning skal gjelde, i stedet for reglene i nr. 1: Dersom det
innen fristen bare er kommet ett forslag, gjør valgstyret dette kjent og fastsetter en forlenget frist for å fremme forslag.
Dersom det innen den nye fristen fortsatt bare er ett forslag, erklærer valgstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det
kommer flere forslag, gjennomføres direkte valg etter reglene i § 22-25. Valgstyret kan hvis nødvendig fastsette ny dato
og nytt tidspunkt for start og slutt på valget og ny tidsplan.

Del 4: Oppnevning av prodekan og stedfortreder for instituttleder

§ 28 Oppnevning av prodekan



Valgreglement for Universitetet i Oslo - Universitetet i Oslo

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html[08.06.2015 13:44:15]

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

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

Del 5: Valg til universitetsstyret

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

rektor (styrets leder), med prorektor som personlig vararepresentant

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

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

én representant for teknisk og administrative tilsatte (To vararepresentanter)

fire eksterne representanter (To vararepresentanter)

to representanter for studentene (To vararepresentanter).

§ 31 Valgform og valgtidspunkt
1. Valg av tilsatte gjennomføres som preferansevalg, som hovedregel i perioden april - mai. Valget foretas etter valg av

rektor/prorektor. Universitetsstyret fastsetter de nærmere valgdatoer og forslagsfrister. Valget foretas særskilt for de tre
gruppene av tilsatte, jf. § 6. Innenfor de enkelte gruppene regnes hele institusjonen som en valgkrets.

2. Valg av representanter for studentene avholdes som hovedregel i perioden april - mai. Valget avholdes etter valg av
rektor/prorektor. Valgstyret fastsetter, i samråd med Studentparlamentet, valgoppgjørsmåte for studentrepresentanter til
universitetsstyret

§ 32 Forslag på eksterne kandidater
Rektor oppnevner en komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, én teknisk og administrativ tilsatt og én student, som har
til oppgave å fremme forslag overfor universitetsstyret på eksterne kandidater til styret. Komiteen skal fremme forslag på
minst det antall kandidater departementet ber styret fremme. Rektor kan bestemme at komiteen skal fremme flere
kandidater enn det departementet ber om. Det vises til universitets- og høyskolelovens § 9-4 nr. 5 (lovdata.no). Slike
forslag behandles i universitetsstyrets møte i februar eller mars.

Del 6: Valg av medlemmer til fakultetsstyrer og instituttstyrer og -råd

§ 33 Sammensetning av fakultets- og instituttstyrene og -rådene
Sammensetningen av fakultetsstyrene og instituttstyrene og -rådene framgår av hhv. Normalregler for fakulteter og
Normalregler for institutter.

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

§ 34 Valggjennomføring
Se § 2 og § 11.

Del 7: Valg av medlemmer til bibliotekstyret

§ 35 Bibliotekstyrets sammensetning og oppnevning/valg
1. Bibliotekstyrets sammensetning fremkommer av Reglement for Universitetsbiblioteket i Oslo.

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

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

Del 8: Valg av medlemmer til styret for Naturhistorisk museum og til styret for
Kulturhistorisk museum

§ 36 Museumsstyrets sammensetning og oppnevning/valg

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#%C2%A79-4
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1. Styrets sammensetning fremkommer av Reglement for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum.

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

Del 9: Utfyllende regler, ikraftsetting

§ 37 Utfyllende regler
Fakultets- og instituttstyrene/rådene kan fastsette utfyllende bestemmelser.

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

§ 39 Ikrafttreden
Bestemmelsene i dette reglementet trådte i kraft 1.7.2005, med senere endringer 28.11.2006 og 22.6.2010. Revidert
reglement trådte i kraft 20.5.2015 og gis ikke tilbakevirkende kraft.

Vedlegg 1: Valgoversikt og valgoppgjørsformer i kortform
Utskriftsvennlig pdf-versjon

Valg til Ansatte Studenter*

Rektorat Forholdstallsvalg/ preferansevalg

Flertallsvalg (ved kun to forslag)

Forholdstallsvalg/preferansevalg

Flertallsvalg (ved kun to forslag)

Ved én kandidat: Valg ved alminnelig flertall i
universitetsstyret

UiO-styret Forholdstallsvalg/ preferansevalg Forholdstallsvalg/ preferansevalg

Dekanat Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(ved flere kandidater)

Flertallsvalg (ved kun to forslag)

Forholdstallsvalg/ preferansevalg

Ved én kandidat: valg ved alminnelig flertall i
fakultetsstyret

Instituttleder/
stedfortreder

Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(ved flere kandidater)

Flertallsvalg (ved kun to forslag)

Forholdstallsvalg/ preferansevalg

Fakultetsstyret Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(flere representanter)

Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(flere representanter)

Instituttstyret Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(flere representanter)

Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(flere representanter)

Museumsstyret Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(flere representanter)

Forholdstallsvalg/ preferansevalg

Listevalg

Bibliotekstyret Forholdstallsvalg/ preferansevalg
(flere representanter)

Preferansevalg av
enkeltrepresentant

Studentrepresentantene oppnevnes av Studentparlamentet

Valgoppgjørsformer
Forholdstallsvalg/preferansevalg av flere representanter
Benyttes når flere representanter skal velges under ett og velgerne vekter sine preferanser ved å rangere kandidatene
fra 1 og oppover. Valgformen beskrives i vedlegg 3.

Preferansevalg av enkeltrepresentant
Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidaten valgt som har fått flere førstestemmer enn halvparten av de
vektede stemmene.

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement-vedlegg-1.pdf
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Flertallsvalg
Hver velger kan stemme på inntil så mange kandidater som det skal velges representanter. Valgt er den eller de
kandidater som har fått flest stemmer, og dermed har fått størst samlet stemmevekt.

Listevalg
Forslag i form av kandidatlister der velgerne gir sin stemme til én slik liste. 
Kan være aktuelt ved valg til Studentparlamentet.

Valggjennomføring/avstemningsform
Elektronisk valg
Det stemmes gjennom den elektroniske valgportalen. Dette er den normale valgformen ved UiO.

Postvalg
Stemmesedlene sendes ut til alle stemmeberettigede ved vedkommende valg.

Urnevalg
Det opprettes stemmesteder og legges ut godkjente stemmesedler.

Valgforsamling
Valget gjennomføres ved en forsamling av tillitsvalgte istedenfor direkte valg. Stemmesedler deles ut ved valgmøtets
begynnelse. Gjelder bare valg av studentrepresentanter. Se § 11 og § 24.

Valgmøte
Møte med stemmeberettigede.  Forenklet valg gjennomføres i valgmøte, som bør innkalles med to ukers frist.
Stemmesedler deles ut ved valgmøtets begynnelse. Se nærmere regler i § 33.

Andre definisjoner

Alminnelig flertall Flertall (mer enn 50 prosent) av de avgitte stemmer i en votering. Ifølge universitets- og
høgskoleloven § 9-7 (lovdata.no) er møteleders stemme avgjørende i andre saker enn valg. Ved
stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

Kvalifisert flertall Kvalifisert flertall oppnås når en på forhånd fastsatt større andel av stemmene er for et alternativ
(f.eks. to tredelers flertall).

Stemmerettsgrupper De som har stemmerett for det aktuelle valget innenfor en velgergruppe (fast vitenskapelige,
midlertidig vitenskapelige, teknisk-administrative, studenter).

Valgkomité Ved dekan/instituttledervalg kan det opprettes valgkomité. Valgkomiteen skal hjelpe
organisasjonen med å få fram kandidater, og hvert medlem har derfor selvstendig forslagsrett.
Dette kommer i tillegg til forslag som fremmes etter valgreglementet for øvrig. Godkjenning av
kandidater er derimot valgstyrets sak. Se nærmere beskrivelse av valgkomiteens oppgaver i §
21.

Valgkrets Den/de enhetene som gjennomfører valg. Hele UiO er valgkrets ved valg til rektoratet og
universitetsstyret.

Valgperiode Den perioden valget gjelder for innenfor den enkelte velgergruppen.

Valgdag(er) Den eller de dagene valget pågår. Ved elektronisk valg pågår valget over flere dager, med
avslutning og godkjenning av valget siste dag.

Vedlegg 2: Fremgangsmåte ved preferansevalg (Til § 13)

I. Valg av faste representanter
1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist som er fastsatt for de enkelte

valg.

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

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

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

5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette opp en preferanserekke med stigende tall, som uttrykk for den
preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prioriteres. Der hvor
det ikke framkommer en entydig preferanserekke, må stemmeseddelen forkastes.

6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente stemmeseddel, skal disse regnes som

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#%C2%A79-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#%C2%A79-7
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uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i samsvar med dette, skal vrakes. En tellende stemmeseddel er en godkjent
stemmeseddel som ikke er blank.

Detaljert beskrivelse av oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter fremgår under:

7. Valgoppgjøret er inndelt i runder, som beskrevet i pkt. 15-16 nedenfor.

8. I løpet av rundene vil noen kandidater bli ekskludert, mens andre blir erklært valgt. En "gjenstående" kandidat er en
kandidat som verken er ekskludert eller erklært valgt.

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

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

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

B. overføre overskudd (se pkt. 18) fra en kandidat som er erklært valgt til de gjenstående kandidater.

11. Dersom valget ikke gjennomføres med vektede stemmer, har en stemmeseddel en vekt som i begynnelsen er 1,00,
men som kan reduseres hvis seddelen overføres til en annen kandidat etter pkt. 10 b). Ved vektede stemmer har den
enkelte seddel en vekt som samsvarer med stemmekategorien til den som har avgitt stemmen.

12. En kandidats stemmetall etter en runde er summen av vektene til de stemmesedler som er knyttet til kandidaten i
denne runden. Når en kandidat er erklært valgt, kan dette stemmetallet bli redusert i senere runder ved at noen av
stemmesedlene overføres til andre kandidater med samme eller redusert vekt (jf. pkt. 18). Alle valgte kandidater regnes
likevel å ha stemmetall minst lik valgtallet (jf. punkt 13).

13. Før første runde beregnes et valgtall slik: Antall stemmesedler telles, eller stemmevekt dersom vektet avstemning.
Summen divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges 0,01 og summen kalles
valgtallet. Ved elektronisk valg er det flere desimaler og tilsvarende mindre tillegg.

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

15. Første runde
1. Valgtallet beregnes (se pkt. 13).

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

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

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

16. Senere runder
1. Det undersøkes om valget kan avsluttes i henhold til pkt. 19, eller om det skal startes en ny runde i samsvar med

punktene 16.2 - 16.4.

2. I hver runde skal en i samsvar med reglene i punktene 17.3 - 17.4 nedenfor, enten ekskludere kandidater og
overføre de tilknyttede stemmesedler etter punkt 17.3, eller overføre en kandidats overskudd etter punkt 16.4.

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

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

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

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

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

E. Stemmesedlene som er knyttet til de kandidatene som ekskluderes, overføres til de gjenstående kandidatene
etter reglene i punkt 17.

4. Dersom ingen kandidat kan ekskluderes etter reglene i punkt 16.3, skal ett av følgende gjøres:

A. Dersom en eller flere kandidater som er valgt i tidligere runder har overskudd som ikke er overført tidligere,
overføres det største av disse overskuddene til de gjenstående kandidatene etter reglene i punkt 18. Dersom
flere kandidater har like stort overskudd, avgjøres det ved loddtrekning hvilket som skal overføres.

B. Dersom det ikke finnes overskudd som nevnt i punkt a), ekskluderes etter loddtrekning en av de gjenstående
kandidater som har lavest stemmetall. De sedlene som er knyttet til denne kandidaten, overføres etter reglene i
punkt 17.

C. Når punkt b) kommer til anvendelse, vil det være minst to gjenstående kandidater med lavest stemmetall, ellers
måtte kandidaten med lavest stemmetall kunne ekskludere etter pkt. 16.3.

17. Overføring av stemmesedler fra ekskluderte kandidater
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1. Hvis én eller flere kandidater er ekskludert i henhold til punkt 16.3 eller 16.4, b), overføres deres stemmesedler til de
gjenstående kandidatene etter reglene i pkt. 17.2 - 17.5 nedenfor.

2. Samtlige stemmesedler som er knyttet til de ekskluderte kandidatene, sorteres i bunker etter stemmesedlenes vekt.
Bunkene behandles én etter én i henhold til punktene 17.3 -17.4. Den bunken som inneholder sedler med størst
vekt, tas først, osv.
Ved sortering i bunker etter vekt tas det ikke hensyn til hvilken av de ekskluderte kandidatene en seddel kommer fra.
Hvis det ikke har vært overført overskudd etter punkt 18, vil alle sedler ha samme vekt, nemlig 1,00.
Punktene 17.3 - 17.4 skal utføres fullt ut for en bunke før en starter med den neste. Siden én eller flere kandidater
kan erklæres valgt i punkt 17.4, betyr dette at antall gjenstående kandidater kan bli redusert fra behandlingen av en
bunke til den neste.

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

4. Overføringen i pkt. 17.3 fører til at stemmetallene til kandidatene øker med summen av vektene til de stemmesedler
de får overført. Kandidater som dermed oppnår et stemmetall større enn eller lik valgtallet, erklæres valgt.

5. Etter at alle bunkene er behandlet, starter en ny runde som beskrevet i punkt 16.

18. Overføring av overskudd
1. Etter reglene i punkt 16.4, a) skal det overføres overskudd fra en kandidat som er valgt i en tidligere runde.

Overskudd fra en kandidat kan bare overføres en gang.

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

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

4. Stemmesedlene overføres samtidig. Hver seddel overføres til den gjenstående kandidaten som er prioritert høyest
på vedkommende seddel. Kandidatenes stemmetall øker dermed med stemmeseddelens vekt.
De sedlene som overføres til samme kandidat, bør samles i en egen bunke og holdes atskilt fra øvrige sedler som
er knyttet til vedkommende kandidat, av hensyn til eventuell senere anvendelse av punkt 18.

5. Kandidater som etter overføringene i punkt 18.4 oppnår et stemmetall større enn eller lik valgtallet, erklæres valgt.

6. Etter overføringen starter en ny runde som beskrevet i punkt 16.

19. Avslutning av valgoppgjøret
1. Dersom på noe tidspunkt i valgoppgjøret antall gjenstående kandidater er mindre eller lik antall ledige plasser,

erklæres alle gjenstående kandidater valgt og valgoppgjøret avsluttes.

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

II. Valg av vararepresentanter
20. Vararepresentanter velges én etter én. For hver vararepresentant som skal velges, gjennomføres et fullstendig

valgoppgjør som beskrevet under pkt. 15 – 18, med de endringer som er nevnt nedenfor.
Ved valg av første vararepresentant beregnes valgtallet (se pkt. 13) som om det skulle velges en representant mer enn
ved valg av de faste representantene. Ved valg av annen vararepresentant beregnes det som om det skulle velges to
representanter mer osv. opp til det antall vararepresentanter som skal velges.

21. Ved beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til pkt. 16.3 eller pkt. 16.4, b skal en se bort fra alle
kandidater som er valgt til ordinære representanter eller vararepresentanter i de foregående valgoppgjørene (jf. pkt. 20).
Overskudd fra slike kandidater må likevel tas med i beregningene (jf. pkt. 16.3, a).
Kandidater som er valgt i et tidligere valgoppgjør, behøver ikke nødvendigvis bli erklært valgt i samme rekkefølge siden
valgtallet er endret. Disse må likevel ikke ekskluderes, siden de stemmesedlene som er knyttet til disse kandidatene da
ville bli overført til andre kandidater med samme vekt og derved påvirke valget i to omganger.
Overskudd fra tidligere valgte kandidater skal imidlertid overføres på vanlig måte som angitt pkt. 18.

22. Valgoppgjørene for vararepresentantene gjennomføres for øvrig som angitt i pkt. 15 – 16 foran. Disse valgoppgjørene
avsluttes i henhold til pkt. 20.

23. Avslutning av valgoppgjøret ved valg av vararepresentanter

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

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

III. Kvotering
24. Dersom kandidatene er delt inn i to klasser og det er fastsatt minstekvoter for representasjon fra hver av klassene,

foregår valgoppgjøret for de ordinære representantene som beskrevet i pkt. 15-16, med de endringer som er nevnt
nedenfor.
Det forutsettes at det hele tiden er mulig å oppfylle de fastsatte kvotene. Dette innebærer krav både til kvotene og til de
oppstilte kandidatenes klassetilhørighet.

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

26. Dersom én av klassene har fått erklært valgt så mange representanter at klassens maksimumskvote er fylt, ekskluderes
alle gjenstående kandidater i denne klassen. Stemmesedler knyttet til disse kandidatene overføres til de gjenstående
kandidatene etter reglene i pkt. 17. Valgoppgjøret fortsetter deretter som angitt i pkt. 16.1 og 16.2.

27. Dersom alle gjenstående kandidater fra en av klassene må velges for at klassen skal nå sin minimumskvote, skal
kandidatene fra denne klassen sees bort fra ved beregning av hvilke kandidater som kan ekskluderes i henhold til punkt
16.3 og 16.4, b).
Disse kandidatene kan likevel ikke erklæres valgt umiddelbart (hvis det fremdeles gjenstår å utpeke kandidater fra den
andre klassen), fordi de da ikke ville få overført stemmesedler i senere runder. Disse sedlene ville i så fall kunne
påvirke utfallet for de øvrige kandidatene.

28. Ved ekskludering av kandidater under pkt. 16.3 må dessuten følgende betingelse oppfylles i tillegg til betingelsene 16.3
a) og b): Det må ikke ekskluderes så mange kandidater at det blir umulig å oppfylle minstekvoten for noen av klassene.

29. Dersom de kandidatene som erklæres valgt i en runde i henhold til pkt. 15.4, 17.4 eller 18.5 fører til at antall kandidater
som er erklært valgt fra en klasse overstiger klassens maksimumskvote, skal det likevel bare erklæres valgt så mange
kandidater fra klassen at maksimumskvoten akkurat oppnås. I tilfelle skal de kandidatene fra klassen som har de
høyeste stemmetallene erklæres valgt. Om nødvendig holdes loddtrekning.
Dersom dette tillegget kommer til anvendelse, vil alle gjenstående kandidater fra den aktuelle klassen bli ekskludert i
neste runde pga. pkt. 28.

30. Dersom kvoteordningen også gjelder vararepresentantplassene, må det ved hvert gjentatt valgoppgjør (jf. pkt. 20)
fastsettes minimumskvoter for hver klasse. Disse kvotene fastsettes på grunnlag av resultatet fra de tidligere
valgoppgjørene og antall vararepresentantplasser som gjenstår å velge, og slik at begge klasser fortsatt har mulighet
for å få oppfylt sin kvote dersom de får besette alle de plassene som vil gjenstå etter det aktuelle valgoppgjøret. For
øvrig gjennomføres hvert valgoppgjør etter de reglene som ellers gjelder for valg av vararepresentanter (jf. pkt. 20 - 23)
og for valg med kvoteordning (jf. pkt. 24 – 30).

IV. Vektede valg
31. Dersom velgerne er delt inn i grupperinger som skal utgjøre forskjellig vekt under valget, gjelder disse bestemmelsene i

stedet for og i tillegg til de øvrige bestemmelsene for opptelling av preferansevalg.

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

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

V. Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant (Til § 13)
1. Prosedyrereglene i punkt 1, 1-6 over gjelder tilsvarende.

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

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

4. Vararepresentanter utpekes enten etter reglene i nr. 20 og 23, eller ved at hver kandidat før avstemningen angir hvem
som i tilfelle skal være hans vararepresentant.

Vedlegg 3: Til § 32 - Fremgangsmåte ved listevalg
1. Personstemmetallet er det antall stemmer en kandidat har fått.

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

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

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

5. Dersom en liste får valgt flere enn én representant, skal regelen om kjønnsmessig balanse (§ 16) gjelde for listens
representanter. Dette gjøres ved at kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykker opp inntil en slik balanse er
oppnådd. Dette gjøres også for bestemmelse av vararepresentanter listen får.

6. En valgliste skal ha et navn. Listenavnet må ikke kunne forveksles med listenavnet for andre lister.

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

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

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

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

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

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

Vedlegg 4: Valggjennomføring i valgmøte
1. Valgstyret treffer avgjørelse om godkjennelse av forslag til kandidater og valglister, lager eventuelle offisielle

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

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

3. Valgmøtet kan enstemmig beslutte at valget skal avsluttes i møtet. Valgmøtet kan i så fall enstemmig bestemme at
valget skal gjennomføres som flertallsvalg, jf. § 27.

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

5. Valg i henhold til pkt. nr. 2 skal være avviklet innen tre timer etter det tidspunkt møtet er innkalt til. Dersom denne
tidsrammen ikke kan overholdes, skal valget gjennomføres som elektronisk valg.

Vedlegg 5: Tidsplan ved postvalg og urnevalg (ved valg av
dekan/prodekan/instituttleder/stedfortreder)
Se § 23 om fastsetting av tidsplan for valgene.

1. I tidsplanen skal inngå:

Dato for utarbeiding av liste over tilsatte med stemmerett (manntall)

Frist for når forslag senest må være mottatt av valgkomiteen (eller valgstyret hvis det ikke er valgkomité)

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

Når og hvordan eventuelle forhåndsstemmer kan avgis, det tidspunkt på valgdagen da stemmer ved postvalg senest
må være mottatt av valgstyret,

Tidspunkt på valgdagen for møte i forsamlingen nevnt i § 10, hvis det er truffet slik beslutning som der nevnt plan for
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Møtenr:     2/2015 

Møtedat:    15.05.15 

Dato: 08.06.15 

 Saksnr..: 2015/7262 EIRIHAAK 

Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR) 

Ved IOR skal det høsten 2015 gjennomføres valg til instituttrådet på medlemmer med funksjonstid 

fra 2016. I den forbindelse har IOR bedt om at fakultetet oppnevner en valkomité. 

Valgkomiteer brukes etter UiOs valgreglement ikke til valg av insituttråd eller -styre, men 

fakultetet har likevel en lang tradisjon for å bruke bruke valgkomiteer også til disse valgene. 

Valgkomiteene har da de samme oppgaver og sammensetning til instituttledervalgene. Komiteen 

skal sørge for at beskrivelse av vervene gjøres kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at 

kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres 

kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede kandidater. Komiteens 

medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ ansatt og to vitenskapelig ansatte. 

IOR har foreslått følgende medlemmer til valgkomiteen: professor Geir Ulfstein (leder), stipendiat 

Anniken Sørlie, overingeniør Kjetil Franzen og student Andrea Gustafssom. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved IOR: 

 professor Geir Ulfstein (leder) 

 stipendiat Anniken Sørlie 

 overingeniør Kjetil Franzen 

 student Andrea Gustafssom. 

Vedlegg: 

1. Valgreglement for Universitetet i Oslo (se vedlegget i sak 6) 

 
 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 
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Møtedato: 15.06.2015 

Møtenr: 2/2015  

Sak i møtet: 8 – skriftlig orientering  

Dato: 28.05.2015  
   

 
 
 
ORIENTERINGSSAK – STUDENTSTATISTIKKER 
 
 
Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets undervisningsvirksomhet. Først vises utviklingen i 
resultatvariabler som studiepoeng og fullførte studieprogrammer. Deretter kommer eksamensrelatert 
statistikk innen karakterer, stryk, gjentak og klager. Videre vises studenttall, opptak og privatister.   
 
Statistikkene er hentet fra Databasen for høyere utdanning, (http://dbh.nsd.uib.no/) fra Universitetets 
egne statistikker og fra FS (felles studentsystem). 
 
Følgende statistikker er vedlagt:  

1. Produksjon av studiepoeng ved UiO og ved rettsvitenskap i Bergen og Tromsø.  
2. Fullførte studieprogrammer (=ferdige kandidater)  
3. Karakterfordeling 
4. Strykprosent 
5. Gjentak 
6. Klager på sensur 
7. Søknads- og opptakstall 
8. Privatister 
9. Antall registrerte studenter 
10. Studiepoeng per student (heltidsekvivalenter, DBH) 

 
Det er lagt til noen forklaringer og kommentarer under hver vedlagte tabell. Nedenfor vises grafer basert 
på tabellene 1, 2, 5 OG 9.  
 
Statistikk for utvekslingsstudenter vil bli presentert senere.  
    
 
 
 
 
 
 
Studiepoeng målt i antall 60-poengsenheter ved de tre Juridiske fakulteter, alle studieprogrammer, tall 
uten privatister, basert på tall i vedlegg 1: 

http://dbh.nsd.uib.no/


 2 
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Vi ser en nedgang i total studiepoengsproduksjon i 2014 som i stor grad skyldes at opptaksrammen ble 
redusert fra og med 2009. 
 
Fullførte studieprogrammer (=ferdige kandidater) basert på tall i vedlegg 2: 

 
 
Økningen i antall fullførte studieprogrammer fra 2012 til 2014 er overraskende siden vi reduserte 
opptaksrammen fra 595 i 2008 til 400 i 2009 (den er nå 430 per år). Noe av forklaringen kan ligge i antall 
privatister, men vi må analysere dette nærmere for å kunne si noe sikkert. 
 
 
Gjentak 2008 – 2014, målt i helårsenheter (60-studiepoeng), basert på tallene i vedlegg 5: 
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Vedlegg 5 viser at vi skiller oss ut som det fakultetet ved UiO med flest gjentak. Vi så en klar nedgang i 
antall gjentak fra 2012 til 2013. I 2014 er antall gjentak gått noe opp igjen. UiB innførte for kort tid siden 
kvote på gjentak og den kraftige nedgangen har trolig sammenheng med dette. 
 
Antall registrerte studenter basert på tall i vedlegg 9: 

 
Reduksjonen i antall registrerte studenter har sammenheng med den tidligere nevnte reduksjonen i 
opptaksrammen fra 595 i 2008 til 400 i 2009 (rammen er nå 430 per år). Studenttallet har gått ned mindre 
enn forventet, og umiddelbart vil vi tro at dette kan ha sammenheng lang gjennomføringstid på studiene.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 vedlegg, jf liste på side 1  
 

Saksbehandlere:  

Eline Therese Storhaug Sørensen (22845774, e.t.s.sorensen@jus.uio.no), Eivind Roll (22859832 

eivind.roll@jus.uio.no), Christine Skogrand Havgar (22 85 98 55, c.s.havgar@jus.uio.no) 

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


Vedlegg 1 

Studiepoengsproduksjon fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører (DBH)

 Antall 60-poengsenheter (helårsenheter) 28.05.2015

Jurfak UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 6 2 4 1 4 4 3 3

Forvaltningsinformatikk 11 11 10 13 12 12 15 8

Information and Communication Technology Law 10 15 20 19 17 7 10 16

Juridiske emner lavere grad 113 125 136 153 134 215 233 264

Juridiske valgemner masternivå 224 241 316 323 409 407 413 437

Kriminologi 43 31 35 24 42 41 38 41

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 143 150 144 142 160 155 157 148

Maritime Law 9 9 18 13 11 14 14 16

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 16 12 27 11 23 26 24 28

Public International Law 5 8 8 10 11 7 7 14

Rettssosiologi 15 10 16 11 17 10 17 10

Rettsvitenskap (jus) 1976 1984 2050 2045 2149 1834 1801 1678

Språkkurs for juridiske studenter 4 5 3 3 1 2 4 4

The Theory and Practice of Human Rights 5 9 9 17 4 10 12 13

div 159 3 5 4 2 - - -

Sum 2739 2615 2801 2788 2994 2742 2749 2679

Rettsvitenskap detaljert 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 385,8 396,7 442,5 330 326,7 93,3 - -

2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 348,3 320 348,3 459,9 341,5 77,5 - -

3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 522 463 452 411 459 119 - -

4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 455 472 497 456 446 153,2 - -

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 59,3 56,8 60,3 99,8 76,3 59,3 70,5 54,8

Formuerett I - - - - 61,5 163 172,5 199

Formuerett II - - - - - 98 103,3 116

Forvaltningsrett - - - - - 131,5 173 197

Juridisk praksis - - - - 6,7 22 12,7 18,2

Juridisk praksis: Juridisk rådgivning for kvinner - - - - - - 7 10,5

Juridisk praksis: Jusstudentenes rettshjelpsarbeid - - - - - - 5,5 8,5

Masteroppgave 145,5 202,5 198 219,5 226,5 208 238,5 249,5

Masteroppgave 22 45 37 51 47 46 44 46

Metode og etikk - - - - 36,2 62,2 33,5 47,3

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 84,2 -

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 28 36

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 57,5 46



Privatrett I - - - - 62 150 147,3 139,7

Privatrett II - - - - - 177 214,5 205,5

Prosess og strafferett - - - - - 174,5 276,5 167

Statsforfatning og internasjonal rett - - - - 44,3 99,7 132,6 136,8

Sum 1975,5 1984,2 2050,3 2045 2148,7 1834,2 1801,1 1677,8

Sum emner i ny studieordning 1309,9 1535,7 1503,8

Jurfak UiB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 1613,1 1526,5 1583,7 1554,6 1544,8 1574,4 1640,8 1526,4

Jurfak UiTø 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 361,2 385,2 400,7 402,1 412 430,5 480,6 519,1

UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Det humanistiske fakultet 4391,6 3947,1 3958,8 3983,4 3949 3862,7 3757,9 3722,2

Det juridiske fakultet 2738,5 2614,8 2800,8 2788 2994,4 2741,9 2748,5 2679

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2481,7 2352,8 2344,6 2475,1 2628,5 2706,7 2863,9 3035

Det medisinske fakultet 1620,7 1496,9 1559,6 1528 1523,1 1509 1529,9 1559,4

Det odontologiske fakultet 351,5 352,4 348,8 333,4 343,3 302,5 295,3 263,1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 3526,6 3348,6 3357,3 3270,6 3213,1 3176,1 3112,6 3066,4

Det teologiske fakultet 239,5 204 176,2 151,7 144,7 153,7 153,7 161,2

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1741,5 1686,2 1622 1686,7 1741,7 1658,3 1684,9 1717,5

Examen philosophicum 463,8 436,7 452,7 386,8 481,2 511,5 459,8 450,3

Universitetsstyret 175,3 187,4 196,5 209,2 202,4 206,7 203,4 204,4

Sum 17730,7 16626,9 16817,3 16813,1 17221,6 16829,1 16810 16858

Kommentar: 

Vi ser en nedgang i total studiepoengsproduksjon i 2014 som i stor grad skyldes at opptaksrammen ble redusert fra og med 2009. Videre er tallene for 2013 

kunstig høye fordi deler av studiepoengene fra privatister er talt med. 

I rapport for Rettsvitenskap detaljert er det summert opp total studiepoengsproduksjon for emnene i ny studieordning, og da ser vi ralativt likt tall som i 2013. 

De engelskspråklige mastergradene har alle en oppadgående kurve for studiepoengsproduksjon. 

Det er også positive tall for valgemner, både på ba- og ma-nivå, noe som er positivt for fakultetets økonomi, da økt produksjon på disse emnene gir økte midler. 

Vedrørende nedgangen i studiepoengsproduksjon på masterprogrammet i rettssosiologi: Dette programmet er lite med en opptaksramme på 8 studenter. 

Det skal derfor veldig lite til for at produksjonen går ganske kraftig opp eller ned.  Som man ser i statistikken har produksjonen variert ganske betydelig fra år til år. 

Studiepoengsproduksjonen fra 2014 er på linje med den i 2012 og i 2010, for eksempel. Med så små studenttall vil man måtte forvente avvik fra år til år.



KANDIDATER (FULLFØRTE STUDIEPROGRAMMER) VEDLEGG 2
JURIDISK FAKULTET I OSLO 28.05.2015

2010 vår 

og høst

2011 vår 

og høst

2012 vår og 

høst

2013 vår og 

høst

2014 vår og 

høst

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 4 11 6 1 9

Forvaltningsinformatikk 6 3 2 8 2

Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1 8 17 13 14

Kriminologi BA 25 17 27 32 33

Kriminologi MA 13 20 18 18 19

Rettssosiologi 3 7 4 6 6

Information and Communication Technology Law 16 22 18 18 42

The Theory and Practice of Human Rights 29 4 13 15 23

Public International Law 14 23 19 5 38

Maritime Law 17 18 16 9 27

Rettsvitenskap (jus) 394 401 325 391 402

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23 89 96 120 157

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779

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

kvinner 382 406 370 451 500

kvinner i prosent 62 % 63 % 65 % 70 % 64 %

menn 230 242 200 194 279

menn i prosent 38 % 37 % 35 % 30 % 36 %

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779

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

Rettsvitenskap - Bergen 268 270 325 345 292

Rettsvitenskap - Tromsø 59 70 75 66 70

Rettsvitenskap - Oslo 484 515 430 520 566
Tallet for Oslo er summen av : 

Rettsvitenskap - Oslo 394 401 325 391 402

Rettsvitenskap - Oslo, 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7

Rettsvitenskap - Oslo kun masteroppgave 23 89 96 120 157

TOTALSUM 811 855 830 931 928
Link: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/fullforte_programmer_rapport.cfm

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)

Fakultetet har tidligere sammenlignet kandidattallene med opptaksramme for de ulike studieprogrammer og 

vi vurderer å lage en tilsvarende analyse høsten 2015. 



Vedlegg 3

Karakterfordeling (DBH) - Utvalg 2011-2014 28.04.2015

Jurfak UiO Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Total

Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 14 29,2 24 50 8 16,7 2 4,2 - - - - 48 100

Forvaltningsinformatikk 12 17,4 20 29 26 37,7 9 13 1 1,4 1 1,4 69 100

Information and Communication Technology Law 35 21,7 50 31,1 51 31,7 20 12,4 4 2,5 1 0,6 161 100

Juridiske emner lavere grad 679 12,3 1321 23,9 1694 30,6 1037 18,7 483 8,7 324 5,9 5538 100

Juridiske valgemner masternivå 1484 12,7 3262 28 3955 33,9 1949 16,7 658 5,6 352 3 11660 100

Kriminologi 41 15,1 88 32,4 100 36,8 28 10,3 8 2,9 7 2,6 272 100

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 317 10,3 854 27,8 1074 34,9 495 16,1 154 5 182 5,9 3076 100

Maritime Law 27 32,5 35 42,2 14 16,9 4 4,8 3 3,6 - - 83 100

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 117 21 193 34,7 164 29,5 63 11,3 16 2,9 3 0,5 556 100

Public International Law 32 34,4 37 39,8 18 19,4 3 3,2 2 2,2 1 1,1 93 100

Rettssosiologi 19 20,4 39 41,9 27 29 4 4,3 - - 4 4,3 93 100

Rettsvitenskap (jus) 2146 13,7 4145 26,5 5034 32,1 2796 17,8 1013 6,5 536 3,4 15670 100

Språkkurs for juridiske studenter 47 34,3 60 43,8 23 16,8 6 4,4 1 0,7 - - 137 100

The Theory and Practice of Human Rights 27 28,1 32 33,3 27 28,1 9 9,4 - - 1 1 96 100

Utvekslingsstudenter Jur.fak. 8 27,6 7 24,1 8 27,6 4 13,8 1 3,4 1 3,4 29 100

Sum 5005 13,3 10167 27,1 12223 32,5 6429 17,1 2344 6,2 1413 3,8 37581 100

Rettsvitenskap detaljert Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Total

Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent 

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 230 9,6 591 24,7 750 31,3 450 18,8 233 9,7 142 5,9 2396 100

Formuerett I 140 9,4 309 20,8 476 32 356 23,9 129 8,7 78 5,2 1488 100

Formuerett II 96 8,7 243 22 420 38 230 20,8 84 7,6 31 2,8 1104 100

Forvaltningsrett 98 9,3 319 30,1 388 36,6 180 17 49 4,6 25 2,4 1059 100

Masteroppgave 903 39,3 842 36,6 412 17,9 106 4,6 24 1 11 0,5 2298 100

Masteroppgave 126 73,3 29 16,9 8 4,7 7 4,1 - - 2 1,2 172 100

Metode og etikk 114 8,5 282 21,1 448 33,6 343 25,7 97 7,3 50 3,7 1334 100

Privatrett I 98 6 431 26,5 635 39,1 308 19 98 6 54 3,3 1624 100

Privatrett II 99 7,7 356 27,6 477 37 225 17,5 80 6,2 51 4 1288 100

Prosess og strafferett 116 7,3 359 22,7 565 35,8 343 21,7 135 8,6 61 3,9 1579 100

Statsforfatning og internasjonal rett 126 9,5 384 28,9 455 34,3 248 18,7 84 6,3 31 2,3 1328 100

Sum 2146 13,7 4145 26,5 5034 32,1 2796 17,8 1013 6,5 536 3,4 15670 100



Jurfak UiB Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Total

Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent 

Sum 3472 11,9 7725 26,4 10260 35,1 5385 18,4 1703 5,8 665 2,3 29210 100

Jurfak UiTø Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Total

Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent 

Sum 584 9,6 1375 22,6 1895 31,2 1372 22,6 560 9,2 296 4,9 6082 100

UiO Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Total

Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent Totalt Prosent 

Det humanistiske fakultet 10813,8 14,8 20597,5 28,2 23131,3 31,7 11212,5 15,4 3823,8 5,2 3338 4,6 72916,8 100

Det juridiske fakultet 4337 12,9 9054 26,9 11086 32,9 5851 17,4 2146 6,4 1247 3,7 33721 100

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 7966 12,5 14770 23,1 18245 28,5 9931 15,5 5405 8,4 7665 12 63982 100

Det medisinske fakultet 880 14,9 1805 30,6 1765 29,9 768 13 358 6,1 323 5,5 5899 100

Det odontologiske fakultet 11 2,9 69 17,9 113 29,3 88 22,8 44 11,4 61 15,8 386 100

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 7035 12,2 16641 28,8 18911 32,8 9106 15,8 3398 5,9 2642 4,6 57733 100

Det teologiske fakultet 394 16 709 28,8 684 27,8 381 15,5 153 6,2 143 5,8 2464 100

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2263 11,7 6042 31,3 6973 36,1 2830 14,7 741 3,8 468 2,4 19317 100

Examen philosophicum 1078 8,2 3104 23,6 4051 30,8 2367 18 909 6,9 1663 12,6 13172 100

Universitetsstyret 105 17,6 211 35,5 195 32,8 57 9,6 14 2,4 13 2,2 595 100

Sum 34882,8 12,9 73002,5 27 85154,3 31,5 42591,5 15,8 16991,8 6,3 17563 6,5 270185,8 100

Kommentar: 

For flere av fakultetets studieprogrammer ser det ut som det er noe skjevfordeling mot den høye andelen av skalaen. Dette er grunnet i hvordan emner er sortert i DBH-rapporten.  

Eks. for alle engelskspråklige masterprogrammer fremkommer det kun karakterfordelig for masteroppgave og kanskje ett eller to emner til, mens alle valgemner er sortert under  

kategorien Juridiske valgemner masternivå, hvor vi ser en ordinært karakterfordeling. 



Strykprosent (DBH) 28.04.2015 Vedlegg 4

Jurfak UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 10,9 8,4 4,9 6,9 3,7 3,5

Forvaltningsinformatikk 3,3 0 0 0 7,5 12,5

Information and Communication Technology Law 1 0 0,8 0,7 1,8 0,5

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. - - - 9,1 1,2 2,9

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. - - - 3 2,7 1,1

Juridiske emner lavere grad 15,2 18,2 23,3 10,3 11,1 11

Juridiske valgemner masternivå 2,1 5 3,8 3 3,7 2,7

Kriminologi 4,7 5,1 1,9 3,5 3,1 3,3

Kriminologi 0 0 1,6 3,2 2,6 0,9

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 9,3 22,9 12,8 9,8 11,8 20,7

Marine Insurance and Risk Management 0 0 0 0 - -

Maritime Law 0,9 2 0,8 2,9 1,4 1,8

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 8,3 0 0 0 0 6,7

Public International Law 4,3 4,3 1,2 4,6 2,3 2

Rettssosiologi 2,2 2,6 3,7 4,7 2 5,1

Rettsvitenskap (jus) 6,3 8,2 7,7 6,1 6 5,3

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 3,6 8,1 10,8 8,2 10,3 25

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 0 0 1 1 3 1,3

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

Sum 6 7,9 7 5,6 5,5 4,9

Jurfak UiB 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 3 2,3 2 2,4 2,3 1,9

Jurfak UiTø 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 8,6 7,7 6,6 5,5 4 4,2

UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Det humanistiske fakultet 4,8 4,8 4,4 4,9 4,7 4,9

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

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 12,6 11,4 10,6 10,2 11,5 12,2

Det medisinske fakultet 6,9 5,2 5,1 5,9 5 5,2

Det odontologiske fakultet 11,1 11,8 9,8 12,1 11,4 11,1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4,4 4,3 3,7 3,9 3,9 3,8

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

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2,4 3,4 3,1 2,4 2,4 2,6

Examen philosophicum 12,7 16,8 15,1 14,5 10,2 10,6

Universitetsstyret 3,9 3,4 4,1 1,4 2,2 4,1

Sum 6,6 6,7 6,3 6,3 6,4 6,7

Kommentar: 

Strykprosenten på Rettsvitenskap er gått noe ned i 2014, som sannsynligvis har sammenheng med nedgangen i antall privatister. 

Strykprosenten på de engelskspråklige masterprogrammene er lav. Jurfak UiO har mye høyere strykprosent enn Jurfak UiTø og 

Jurfak UiB, men ligger på samme nivå som gjennomsnittet ved UiO generelt. 



Vedlegg 5, del 1
Gjentak (DBH) -målt i 60-poengsenheter (helårsenheter) 28.05.2015

Jurfak UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cand.jur.-studiet 32 - - - - - - -

Forvaltningsinformatikk - - - - - 0,5 - -

Information and Communication Technology Law - - 0,8 0,5 1 - - -

Juridiske emner lavere grad 3,2 2,8 2 2,7 3,5 2,8 6 6

Juridiske valgemner masternivå 22 10,8 12 12,8 33,3 11,5 21 21,2

Kriminologi 1,2 0,3 - - - - - -

Kriminologi - - 0,3 - 0,7 0,7 0,7 0,3

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi - 0,3 0,7 0,8 1,2 2,3 3,5 1,3

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter - 0,3 - 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3

Rettssosiologi - 0,3 - - - - - -

Rettsvitenskap (jus) 590 635,5 463,5 372,3 330,9 338,3 180 191,8

Språkkurs for juridiske studenter 0,5 - - - - - - -

Sum 648,8 650,3 479,2 389,3 371 356,3 211,5 221

Rettsvitenskap UiO detaljert 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 64,2 91,7 15,8 15 15 34,2 - -

2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 174,2 112,5 61,7 35,8 36,7 21,7 - -

3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 182 241 172 157 128 86 - -

4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 167 188 212 162 148 124 - -

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 2,7 2,3 2 2,5 3 1,7 1,5 2,7

Formuerett I - - - - - 30,5 42,5 31

Formuerett II - - - - - 6 13,7 17,3

Forvaltningsrett - - - - - 1 5 9

Masteroppgave - - - - - 1,5 - -

Metode og etikk - - - - - 7,3 16,3 12

Praksisordning - - - - 0,3 - - -

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 4,2 -

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 13 31

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 15 8

Privatrett I - - - - - 1,7 2,7 7

Privatrett II - - - - - - 4 4

Prosess og strafferett - - - - - 17,5 58,5 62,5

Statsforfatning og internasjonal rett - - - - - 5,3 3,7 7,3

Sum 590 635,5 463,5 372,3 330,9 338,3 180 191,8

Jurfak UiB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 265,7 249,4 275,2 370,4 349,6 333,7 262,1 169,7

Jurfak UiTø 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 51 55,7 62,6 66,2 85,4 74,4 70 82,9

UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Det humanistiske fakultet 78,1 67 59,2 61,7 67,2 66,3 49,5 45,3

Det juridiske fakultet 648,3 650,3 479,3 389,3 371 356,3 211,5 221

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 61,4 60,6 61,7 68,8 83,9 88,5 93,1 100,4

Det medisinske fakultet 6,1 5,5 5,2 9,5 12,9 14,9 14,1 8,9

Det odontologiske fakultet 1,1 - - 2,6 0,5 1,2 2,1 1,8

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 214,5 147 157,6 160,5 139,6 117,6 139,5 140,4

Det teologiske fakultet 2,7 2,6 2,3 0,5 0,6 0,7 0,2 1,2

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 23 16,7 26,7 22,1 17,2 20 23,3 28,4

Examen philosophicum 4,5 2,5 1,8 4,5 3,3 4,5 3,8 4,5

Universitetsstyret 3,6 2,3 3,4 1,6 1,2 1,5 2,5 2,7

Sum 1043,3 954,6 797,3 721,1 697,4 671,4 539,6 554,7

Kommentar:

Jurfak skiller seg ut som det fakultetet ved UiO med flest gjentak. Vi så en klar nedgang i antall gjentak fra 2012 til 2013. I 2014 er antall gjentak

 gått noe opp igjen. UiB innførte for kort tid siden kvote på gjentak og den kraftige nedgangen har trolig sammenheng med dette. 
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Sum studiepoengsproduksjon gjentak møtt jurfak (tall hentet fra FS) 

Semester 
Kandidater møtt 

Studiepoengs-

produksjon møtt 

Studiepoeng i                          60-

pengsenheter

V11 375 14287 238

H11 210 10771 180

V12 269 11650 194

H12 375 13434 224

V13 259 4950 83

H13 366 8699 145

V14 325 6390 107

H14 357 10220 170

Kommentar: 

Administrasjonen har hentet ut en detaljert rapport fra FS for å kunne se nærmerer på hvilke gjentak per emne.

Privatistemnene skiller seg ut med høyt tall for gjentak. Blant de obligatoriske emnene på rettsvitenskap er det 

Prosess og strafferett, Formuerett I og Metode og etikk hvor det er flest gjentak. 

Antall kandidater som gjentar emner er relativt stabilt fra 2011-2014, og ligger mellom 250-350 hvert semester. 

Da vi ser at privatistemnene har høye tall for gjentak er det trolig at vi får fortsatt nedgang i gjentak i semestrene

 fremover.  Andre studieprogram ved fakultetet har lave tall for gjentak. 

Gjentak (FS detaljert)

Høst 2014 detaljert 

Emne Kandidater Eksamensmøtt Bestått 

Rettsvitenskap 

JFEXFAC04 Ex.fac., rettsvit. v 9 7 7

JUS1111 Privatrett I 7 7 7

JUS1211 Privatrett II 4 2 1

JUS2111 Statsforfatning og i 14 14 14

JUS2211 Forvaltningsrett 9 9 9

JUS3111 Formuerett I 48 41 39

JUS3211 Formuerett II 28 27 27

JUS4111 Metode og etikk 39 31 30

JUS4121 Rettsøkonomi 1 5 4 4

JUS4122 Rettssosiologi 1 18 12 12

JUS4211 Prosess og straffere 81 70 68

JUR3000P 3. avdeling priv. 57 53 43

JUR4000P 4. avdeling priv. 23 21 18

Valgemner ba

JUR1310 EU Competition Law 2 2 1

JUR1511 Arbeidsrett (ind.) 5 3 3

JUR1550 Helserett 8 6 6

JUR1730 International Humani 1 0 0

Valgemner ma 

JUS5260 English Law of Contr 4 2 1

JUS5401 Maritime Law: Contra 3 3 3

JUS5402 Maritime Law: Liabil 3 3 3

JUS5411 Petroleum Law 1 1 1



JUS5430 Petroleumskontrakter 2 1 1

JUS5501 Rettslig bevisteori 2 1 1

JUS5511 Arbeidsrett (ind.) 13 9 8

JUS5520 International Enviro 2 1 1

JUS5540 Public International 5 3 3

JUS5550 Helserett 6 2 2

JUS5641 Electronic Communica 1 1 1

JUS5641 Electronic Communica 1 0 0

JUS5660 Intellectual Propert 2 1 1

JUS5680 Internet Governance 1 1 1

JUS5701 Int. menneskerettigh 2 2 2

JUS5810 Opphavsrett 6 5 5

JUS5850 International Trade 1 1 1

JUS5852 International Commer 1 0 0

JUS5901 Rettshistorie 1 1 1

JUS5920 Naturressursrett i e 1 1 0

JUS5980 Skatterett 3 2 2

KRIM og RSOS

KRIM1000 Innføring i kriminol 1 1 1

KRIM2000 Sentrale teoretiske 1 1 1

KRIM2101 Fordypningsoppgave i 1 0 0

RSOS2801 Retten sett unnenfra 2 0 0

KRIM4001 Sentrale teoretiske 4 1 1

DRI

DRI1001 Digital forvaltning 1 1 1

HUMR

HUMR5131 Introduction to the 3 1 1

HUMR5140 Introduction to Huma 1 0 0

JUROFF

JUROFF1201 Forvaltningsrett 1 0 0

JUROFF1500 Strafferett 4 2 2

SUM 438 357 334
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Institusjon Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

UiO Jurfak (H13 og V14) 11317 1346 12 %

UiO Jurfak H14 5594 751 13 %

Rettsvitenskap detaljert 

Emne Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

Høst 2013 

Privatistemner 

JUR3000P 154 48 31 %

JUR4000P 87 14 16 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 317 20 6 %

JUS1211 262 25 10 %

JUS2111 213 25 12 %

JUS2211 191 28 15 %

JUS3111 235 36 15 %

JUS3211 165 30 18 %

JUS4111 219 36 16 %

JUS4211 278 50 18 %

Masteroppgaver 241 31 13 %

Vår 2014 

Privatistemner 

JUR3000P 250 67 27 %

JUR4000P 185 26 14 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 293 22 8 %

JUS1211 281 33 12 %

JUS2111 220 22 10 %

JUS2211 224 21 9 %

JUS3111 226 28 12 %

JUS3211 201 30 15 %

JUS4111 198 23 12 %

JUS4211 248 49 20 %

Masteroppgaver 306 44 14 %

Høst 2014 

Privatistemner 

JUR3000P 167 55 33 %

JUR4000P 90 9 10 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 264 26 10 %

JUS1211 252 32 13 %

JUS2111 232 45 19 %

JUS2211 213 30 14 %

JUS3111 255 48 19 %

JUS3211 211 44 21 %

JUS4111 191 55 29 %

JUS4211 246 49 20 %

Masteroppgaver 227 31 14 %

Kommentar: 

Vi ser en økning i antall klager høsten 2014 i forhold til høsten 2013/våren 2014. Fom høsten 2014 er det innført 

blind klagesensur, som følge av endringene i Universitets- og høyskoleloven. Dvs. at klagesensorene ikke får 

vite opprinnelige karakter, eller tilsendt begrunnelse for klagen fra kandidaten. 

UiO har i tillegg introdusert en enkel elektronisk adgang til å klage, hvor studenten kun trykker på en knapp for 

å klage. Noe av økningen kan trolig tilskrives dette.   

JUR3000P skiller seg fortsatt ut med høyest klageprosent, i tillegg var det høsten 2014 et høyt antall klager

på emnet Metode og etikk.  Tilsynssensor vil se særlig på klager i forbindelse med tilsynssensur H14/V15

pga. endringen i loven. 
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Fakultet    Kode   Søknadsalternativ                                                                                   Ramme      Søknader      1. pri      Tilbud       Jasvar         Møtt             OrdKv           PrimKv

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

2015
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      933     91

      874 Kriminologi                                   60     3913    591

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2015        220     5811   2106

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2016         210     4565    647

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

      874 Kriminologi                                   60     3304    470    150     81     68    54.0    46.4

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

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2015         210     4324    611    381    317    281    58.3    50.3

2013

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

      874 Kriminologi                                   60     3568    550    150     81     66    53.3    47.7

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

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

2012

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

      874 Kriminologi                                   60     3527    540    150     90     79    53.9    46.7

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

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

2011

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

      874 Kriminologi                                   60     3423    503    141     81     74    53.3    47.5

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

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

2010

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

      874 Kriminologi                                   60     3411     487    140     85    71    52.8    46.6

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

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

2009
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25     708      63     80     42     36    46.7    38.8

      874 Kriminologi                                   60     3424     483    140    84     74    51.6    46.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2009        210     5318    1993    351    259    231   58.0    51.2

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2010         190     3714     425    333    278    233   54.7    48.8

2008
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      663     53     82     48     41    47.3    43.3

      874 Kriminologi                                   60     3232    551    122     65     54    55.0    50.3

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2008        295     5025   1917    445    355    320    59.8    55.4

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2009         290     3573    432    513    454    395    56.1    52.3

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

Kommentarer til tabellen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 som ikke møter til studiestart.
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Antall eksamensmøtte privatister 2009-2014, 1.-4. studieår/avdeling Masterstudiet i rettsvitenskap (tall hentet fra FS) 

Emne 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. år 377 447 469 496 250 186

2. år 186 264 247 318 230

3. år 152 169 252 270 351 402

4 år 62 116 137 205 222 271

sum 777 996 1105 1289 1053 859

Studiepoengsproduksjon privatister (DBH) - Antall 60-poengsenheter

Emne 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sum alle privatister ved fakultetet 400,6 393,7 515,8 520,2 405,5 389,5

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 10,7 0,7 0,3 2,8 1,2 0,8

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

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap- - - - 155 180

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap- - - - 84,8 160,5

Privatrett I - - 2,3 16,7 30,3 21,7

Privatrett II - - - 17,5 30 26,5

Kommentar: 

Vi ser en nedadgående kurve på antall privatister på 1. studieår, noe som er forventet. Siste eksamen på 3. avdeling ble gitt 

høsten 2014. Eksamen i 4. avdeling gis tom våren 2016.  



Vedlegg 9
28.05.2015

Registrerte studenter, heltidsekvivalenter (egenfinansierte) 2009 - 2015 VÅRTALL
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet58 67 66 57 52 50 57

Forvaltningsinformatikk 24 23 20 20 27 24 26

Information and Communication Technology Law24 27 22 24 38 35 38

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 12 32 45

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 84 62 48

Juridiske emner lavere grad 175 276 331 157 154 148 179

Juridiske valgemner masternivå 202 226 239 91 94 90 108

Kriminologi BA 115 118 118 132 143 130 130

Kriminologi MA 42 47 51 49 47 45 40

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi71 90 127 35 32 29 26

Maritime Law 19 25 20 22 19 25 25

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter1 1

North Sea Energy Law 7

Public International Law 28 31 27 31 35 40 34

Rettssosiologi 19 17 22 23 27 23 20

Rettsvitenskap (jus) 2 727 2 901 2 787 2 853 2 751 2 673 2580

Rettsvitenskap (jus), 1. og 2. avdeling 18 11 6 2 1

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 372 174 91 49 31 17 12

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 19 41 97 98 123 179 211

Språkkurs for juridiske studenter 1 3 1 1 1

The Theory and Practice of Human Rights 43 41 27 39 47 44 47

Utvekslingsstudenter Jur.fak. 6 9 2 9

Utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 76 84 88 80

Det juridiske fakultet, Oslo 4 039 4 209 4 144 3771 3719 3648 3634

Det juridiske fakultet, Bergen 1 951 1 955 1 976 1 982 1 973 1 865 1 943

Det juridiske fakultet, Tromsø 491 513 513 510 566 610 695

Andre fakulteter i Oslo:

Det humanistiske fakultet 5885 6004 5767 4936 4759 4563 4543

Det juridiske fakultet 4 039 4 209 4144 3771 3719 3648 3634

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 3550 3799 4012 3636 3833 4078 4330

Det medisinske fakultet 1927 1900 1921 1910 1907 1938 1953

Det odontologiske fakultet 409 394 392 363 340 334 378

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 5111 5215 4860 4079 3970 3917 3878

Det teologiske fakultet 327 277 270 218 228 261 249

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1925 3001 3009 2816 2815 2896 2976

Examen philosophicum 71 71 69 66 73 61 59

UiO (uspesifisert underenhet) 1028 239 286 123 167 143 244

Universitetet i Oslo, sum 24273 25109 24730 21918 21811 21838 22245
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Jurfak UiO 2010 2011 2012 2013 2014

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 33,4 37,3 40,3 40,9 40,2

Forvaltningsinformatikk 39,3 33,5 32,5 40,4 18

Information and Communication Technology Law 54,7 51,8 48,2 47,7 56

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 50 67,5 61,8

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 59,4 57,6 56

Juridiske emner lavere grad 8,2 12,3 32,4 24,6 31,8

Juridiske valgemner masternivå 18,7 32,2 49 65 71,2

Kriminologi BA 43,6 46,1 45,5 44,1 44,7

Kriminologi MA 30,5 43,4 44,6 43,8 45,7

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 16,3 29,9 62,1 55,8 54,9

Maritime Law 54,7 52,8 60,4 59,1 55,5

Public International Law 46,3 58,3 45 41,2 58,4

Rettssosiologi 29,5 39,6 25 37 27,6

Rettsvitenskap (jus) 44,6 51,7 45,3 46,7 44,7

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 33,4 21,4 24,4 17,9 13,8

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23,8 32,6 33,3 32 28,1

The Theory and Practice of Human Rights 46,7 48 47,6 46,8 49,8

Sum 39,2 46,3 44,7 45,7 44,7

Jurfak UiB 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 47,2 46,8 47,4 50,2 48,1

Jurfak UiTø 2010 2011 2012 2013 2014

Sum 45,5 46 42,5 42,9 42,8

UiO 2010 2011 2012 2013 2014

Det humanistiske fakultet 34,8 37,9 40 39,7 39,9

Det juridiske fakultet 39,2 46,3 44,7 45,7 44,7

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 38,7 41,2 42,9 43,2 43,5

Det medisinske fakultet 48,1 48,3 48,6 48,5 49,6

Det odontologiske fakultet 51,3 53,9 50,5 52,8 48,2

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 38,3 41,3 44,6 44,4 44,2

Det teologiske fakultet 30,8 33,6 40,5 40,1 37,9

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 42,6 45,4 46,7 46,5 47

Examen philosophicum 39,5 38,4 43 44,1 38,5

Sum 39 42,5 44,1 44,2 44,1

Kommentar: 

Vi ser relativt stabile tall for studiepoeng per student. Jurfak ligger noe høyere enn gjennomsnittet ved UiO. 

Vi ser en positiv kurve på de engelskspråklige masterprogrammene, lik tendens som vi ser i rapporten for total 

studiepoengsproduksjon.  Tallet er noe synkende i 2014 for Rettsvitenskap, som kan ha sammenheng med at

 privatistemnene sorterer under dette programmeti DBH.  

Jurfak UiO ligger også i 2014 lavere enn fakultetet i Bergen men høyere enn Tromsø. 
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Universitetet i Oslo 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Besøksadr.: Karl Johans gt. 47  
0162 OSLO 
Postadr.: Pb 6706, St. Olavs plass 
0130 OSLO 

Telefon: 22 85 50 50  
Telefaks: 22 85 98 40  
E-post: postmottak@jus.uio.no 
Webadr.: www.jus.uio.no 

 

DEKANVEDTAK OM INNFASING AV DIGITAL EKSAMEN PÅ 

JUS1111, JUS1211 og JFEXFAC04 FRA VÅR 2015 

Dato: 11.02.2014 

 

Vår ref.: 2012/3072 

Saksbehandler Odd Erik Pedersen 

  

Forslag til vedtak 

Dekanen fattet onsdag 25.02.2015 følgende vedtak om innfasing av digital eksamen ved fakultetet: 

«Våren 2015 innfases digital eksamen for de juridiske emnene JUS1111, JUS1211 og JFEXFAC04.»  

 

Bakgrunn 

I forbindelse med dekanens vedtak 12/11-2014 om videre innfasing av digital eksamen ved 

fakultetet, så ble det ytret ønske om å se på innfasing av JUS111, JUS1211 og JFEXFAC04 fra og 

med våren 2015. Dette ønsket kom også fra PMR, som ønsket at JFEXFAC04 ble med fra våren 

2015, men at vi også burde se på muligheten for å få JUS1111 og JUS1211 digitale.  

JFEXFAC04 

Ser vi på tallene for JFEXFAC04 (tabell 4) så var det høyeste antall oppmeldte kandidater våren 

2013. Da var 438 oppmeldt, men 264 møtte (dette er også det høyeste oppmøtetallet). Snittet på 

oppmøte for de 3 siste semestrene er 206 kandidater. Som vi ser har aldri antall kandidater som 

har møtt til eksamen oversteget maks kapasiteten vår (400 per d.d.). Og antall oppmeldte 

kandidater har kun passert grensen 1 gang. 

JUS1111 

Ser vi på tallene for JUS1111 (tabell 2) så var det høyeste antall oppmeldte kandidater høsten 2013. 

Da var 462 oppmeldt, men 327 møtte (dette er også det høyeste oppmøtetallet). Snittet på oppmøte 

for de 3 siste semestrene er 309 kandidater. Som vi ser har aldri antall kandidater som har møtt til 

eksamen oversteget maks kapasiteten vår (400 per d.d.). Og antall oppmeldte kandidater har kun 

passert grensen 2 ganger. 

 

JUS1211 

Ser vi på tallene for JUS1211 (tabell 3) så var det høyeste antall oppmeldte kandidater våren 2013. 

Da var 371 oppmeldt, men 273 møtte. Det høyeste oppmøtetallet var våren 2014 med 281 

kandidater. Snittet på oppmøte for de 3 siste semestrene er 277 kandidater. Som vi ser har aldri 

antall kandidater som er oppmeldt eller har møtt til eksamen oversteget maks kapasiteten vår (400 

per d.d.). 
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Privatister 

Momentet som skaper størst usikkerhet rundt tallene for disse 3 emnene er antall privatister. Ser vi 

på tallene som presenteres i fakultetsstyret 15/12-2014 (tabell 1) så er det en klart nedadgående 

tendens for antall privatister på første studieår. Selv om det skulle flate ut vil det ikke ha 

innvirkning på vår evne til å gjennomføre digital eksamen for både JFEXFAC04, JUS1111 og 

JUS1211. Ut fra antall oppmøtte på disse emnene så vil vi også kunne håndtere en økning i antall 

privatister uten at vi må dele opp i flere eksamensdager. 

 

Anbefaling 

Basert på tallene for disse emnene, anbefaler vi å innfase digital eksamen på disse tre emnene fra 

og med våren 2015. JFEXFAC04 er alt lagt opp til å gå digitalt i planleggingen av vårsemesteret. Vi 

ønsker også å la JUS1111 og JUS1211 gjennomføres digitalt, selv om de per dags dato er satt opp 

som «penn og papir» eksamener. Studentene vil bli informert om dette så raskt som mulig, og vi 

ser på dette kun som et gode for dem. I planleggingen av eksamensdager er det tatt høyde for at 

disse emnene blir digitale, så det vil heller ikke by på utfordringer i så måte. Erfaringen med 

gjennomføring av digitale eksamen høsten 2014 tilsier så langt at det er mindre krevende for it-

seksjonen (og lokale it-ansvarlige) å arrangere digital eksamen for disse emnene, enn tilrettelagt 

eksamen med PC. 

 

Mulige utfordringer 

 

Tallene for JUS1111 og JUS1211 tilsier at det skal være fullt mulig å gjennomføre digital eksamen 

for disse emnene. Men ved en betydelig økning i antall privatister, ville man kunne få flere 

kandidater enn vi har kapasitet til (dvs over 400). Det er ikke noe som tilsier at vi kan forvente en 

økning av privatister, men dette nevnes ettersom fakultetet ikke kan påvirke i fht dette. 

 

Skulle dette inntreffe, kunne en mulig løsning kunne være å skille ut privatistene til en egen 

privatisteksamen. Andre mulige løsninger kunne være å lage to eksamensdager for et emne, men 

det kan vanskelig organiseres som en varig løsning, kun unntaksvis. Imidlertid antar vi at denne 

situasjonen ikke vil bli en realitet. 
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Tabell1

* Tallfor 2014er stipulert til 200(89på vårensomhar størstvolum,sådet overstigerneppe200)

Tabell2

* Tallfor høst2014er ikkeendelig
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Tabell 3 

 

* Tall for høst 2014 er ikke endelig 

 

Tabell 4 

 

* Tall for høst 2014 er ikke endelig 
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Dekanvedtak: Endring av Regler for godskrivning – Begrensning av innskudd og 

uttak av plusstimer 

Dekanatet og Instituttlederne gjennomgikk følgende forslag til endringer av Regler for 

godskrivning. Forslaget møtte ingen innsigelser: 

Dekanatet og Instituttlederne diskuterte den 14. januar 2015 ulike problemstillinger knyttet til 

undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet. 

1. Begrensning av innskudd i timebanken 

Det var generell enighet om at det ikke var ønskelig å stryke plusstimer for de ansatte som hadde 

plusstimer utover det fastsatte taket på 805 timer jf. Regler om godskrivning punkt 8. De som har 

svært mange plusstimer er ansatte som bidrar svært positivt i fakultetets undervisningstilbud, og 

det er uheldig om deres innsats ikke blir registrert. Punkt 8 lyder slik: 

8. Begrensninger av innskudd i undervisnings- og eksamensbanken

Innskudd i undervisnings- og eksamensbanken er begrenset oppad til to semesters undervisnings- og/eller 

eksamensplikt. Se dekanvedtak 28.06.06

Dette gjelder ikke stipendiater eller andre midlertidig ansatte. Disse kan ikke opparbeide seg et overskudd utover den 

totale undervisningsplikten for stipendiatperiode/ tilsettingsforholdet

Lærere som har innestående timer utover to semester undervisnings- og/eller eksamensplikt kan ikke øke dette tallet. 

PMR kan i særlige tilfeller dispensere for eksamensplikt. Administrasjonen sender ut ferdig utfylt regnskap som viser 

saldo i undervisnings- og eksamensbanken, lærerne må selv vurdere sitt forhold til rammene i regler for godskriving 

og uttak av undervisningsbanken.

Administrasjonen sender ut ferdig utfylt regnskap basert på de opplysninger de på utsendelsestidspunktet er i 

besittelse av. Læreren er selv ansvarlig for å kontrollere at opplysningene er riktige. Dersom regnskapet ikke 

returneres til administrasjonen vil de ferdigutfylte opplysningene legges til grunn. Undervisnings- og 

eksamensregnskapet avsluttes semesteret etter undervisningen/eksamen er utført, og det er ikke anledning til å 

korrigere opplysninger i regnskap som ligger mer enn ett semester tilbake i tid.
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http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/instrukser-regler-

jurfak/undervisningsbank.html#toc17

Det ble kommentert at det var uheldig å ha en regel som ikke blir håndhevet, og administrasjonen 

ble bedt om å komme tilbake med et forslag om oppheving av denne maksgrensen. 

Forslag til vedtak 

Det foreslås at punkt 8 endres til følgende: 

8. Begrensninger av innskudd i undervisnings- og eksamensbanken for midlertidige tilsatte 

Stipendiater eller andre midlertidig ansatte kan ikke opparbeide seg et overskudd utover den totale 

undervisningsplikten for stipendiatperiode/ tilsettingsforholdet

Det foreslås nytt punkt 14 i Regler for godskrivning: 

14. Avslutting av undervisningsregnskapet 

Administrasjonen sender ut ferdig utfylt regnskap basert på de opplysninger de på utsendelsestidspunktet er i 

besittelse av. Læreren er selv ansvarlig for å kontrollere at opplysningene er riktige. Dersom regnskapet ikke 

returneres til administrasjonen vil de ferdigutfylte opplysningene legges til grunn. Undervisnings- og 

eksamensregnskapet avsluttes semesteret etter undervisningen/eksamen er utført, og det er ikke anledning til å 

korrigere opplysninger i regnskap som ligger mer enn ett semester tilbake i tid.

Første og tredje avsnitt i gammel punkt 8 foreslås fjernet helt. 

2. Uttak av plusstimer 

Instituttlederne ønsket videre noe klarere retningslinjer for uttak av plusstimer. Uten en 

maksgrense for plusstimer blir det enda viktigere å ha klare regler for når ansatte kan ta ut slike 

timer. En søknad om uttak av plusstimer må sees i forhold til eventuelle andre i samme fagmiljø 

som har forskningstermin, frikjøp eller uttak, slik at en unngår å stå uten interne ressurser 

innenfor et fagområde. Det ble nevnt at noen ansatte kan ha en forventning om at plusstimer kan 

tas ut de siste semestrene før en går av med pensjon, uten videre formell søknadsprosess. 

Per i dag kan den ansatte kun regulere uttak av inntil 45 timer av totalt 332,5 plikt hvert semester. 

Utover dette må det søkes godkjenning av studieårsansvarlig for uttak av inntil halvt semesters 

plikt, videre må det søkes godkjenning av studieårsansvarlig og studiedekan for uttak av plikt 

utover dette. Se punkt 10.3-10.5: 

10.3 Uttak inntil 45 timer

Lærerne kan ta ut inntil 45 timer pr. semester, såfremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig.

10.4 Uttak inntil et halvt semesters undervisningsplikt

Studieårsansvarlig kan godkjenne uttak inntil et halvt semesters plikt såfremt det finnes undervisningsmessig 

forsvarlig. Lærere som underviser ved flere studieår må ha godkjenning fra alle studieårsansvarlige som berøres.
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10.5 Uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer

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.          

Det er allerede på plass en stram regulering av uttak innenfor dagens regler. Imidlertid kan det 

foreslås en presisering med et nytt punkt 10.6, der det konkretiseres at uttak ikke kan avtales i en 

seniorsamtale, men må følge de ordinære reglene for søknad og godkjenning av uttak. 

Samtidig foreslås det å innta at programleder godkjenner uttak utover 45 timer der det er aktuelt, 

for IKRS, AFIN og SMR er det ikke naturlig at studieårsansvarlig skal inn i søknadsprosessen.

Til slutt foreslås det å innta at det bør opplyses om hvem som skal overta undervisningen 

semesteret de skal ha uttak, og at søknader om uttak utover halvt semesters plikt må sees i forhold 

til de totale interne undervisningsressursene for et fagområde, herunder eventuelle andre 

innvilgede forskningsterminer, frikjøp og uttak. 

Forslag til vedtak: 

10.3 Uttak inntil 45 timer

Lærerne kan ta ut inntil 45 timer pr. semester, såfremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig.

10.4 Uttak inntil et halvt semesters undervisningsplikt

Studieårsansvarlig/ programleder kan godkjenne uttak inntil et halvt semesters plikt såfremt det finnes

undervisningsmessig forsvarlig. Lærere som underviser ved flere studieår/studieprogram må ha godkjenning fra 

alle studieårsansvarlige/programledere som berøres.

10.5 Uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer

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. Det bør opplyses i søknaden hvem som underviser i deres sted. Søknaden 

sees i forhold til de totale interne undervisningsressursene for et fagområde. Søknaden behandles av 

studiedekanen etter innstilling av studieårsansvarlige/programleder for alle studieår/program som berøres.  

10.6 Uttak som seniorpolitisk tiltak 

Uttak utover 45 timer pr. semester kan ikke avtales som del av seniorsamtale. Uttak som 

seniorpolitisk tiltak følger samme regler ordinært med tanke på behov for godkjenning og 

undervisningsmessig forsvarlighet.                

Saksbehandler:

Kristin Steen Slåttå 
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22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no
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Saksnr..: 2012/7018 CHRISSK

Dekanvedtak- JF - Overbooking av studieplasser 2015/2016.

Dekan ved Det juridiske fakultet fattet onsdag 27.05.2015 følgende vedtak om overbooking av
studieplasser for studieåret 2015/2016:

Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet: overbooker med 55 

studieplasser, til sammen 80 tilbud gis. 

Bachelor i kriminologi: overbooker med 115 studieplasser, til sammen 175 tilbud gis.

Master i rettsvitenskap, opptak HØST: overbooker med 176 studieplasser, til sammen 396 

tilbud gis.

Master i rettsvitenskap, opptak VÅR: overbooker med 168 studieplasser, til sammen 378 

tilbud gis.

Hans Petter Graver

Dekan

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