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Vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger 
 

Det juridiske fakultet ønsker å sikre at både forsknings- og undervisningssiden blir tilstrekkelig 
ivaretatt ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. I den forbindelse er det to hovedspørsmål 
som har blitt aktualisert:  

1. Hva kreves av faglig bakgrunn/dokumenterte kunnskaper for å kunne «undervise, veilede og 
delta i eksamenssensur» - «på et skandinavisk språk» - «i ett eller flere av rettsstudiets 
obligatoriske fag», slik vi krever i dagens kunngjøringstekster? 

2. Er det behov for å tydeliggjøre eller endre ansvarsfordeling mellom ulike ledd i 
ansettelsesprosessen for å sikre at undervisningssiden blir bedre ivaretatt? 

Et høringsnotat (vedlegg 1) om disse spørsmålene har vært sendt til Programråd for masterstudiet i 
rettsvitenskap (PMR), Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU), Stipendiatrådet, Programråd 
for forskerutdanning (PFF) og instituttledermøtet. Tilbakemeldingene fra disse er vedlagt (vedlegg 
2-6). Institutt for offentlig rett har diskutert saken på et allmøte. Innspill fra allmøtet er 
videreformidlet av Ulf Stridbeck i instituttledermøtet. I forbindelse med en tilsetting på Institutt 
for offentlig rett har det vært oppnevnt en egen gruppe som har foretatt en særskilt vurdering av 
faglige og språklige kvalifikasjoner for søkere som har tatt grunnutdanningen utenfor Norden. I 
tillegg til en vurdering av søkerne har gruppen også kommet med noen anbefalinger for framtidige 
tilsettinger (vedlegg 7).  

Oppsummering av tilbakemeldinger til spørsmål 1  

Det er ønskelig at stillingene lyses ut med tilknytning til et prioritert fagområde. Kunngjøringene 
bør sees i lys av fakultetets faglige prioriteringer og undervisningsbehov. Dette forutsetter tettere 
kontakt mellom fakultet og institutt i forkant av utlysning.  

Før utlysning bør det det vurderes eksplisitt om stillingen er særlig beregnet på profesjonsstudiets 
obligatoriske fag eller om det kan åpnes for mer generelle rettsvitenskapelige stillinger som åpner 
for søkere med andre typer faglig bakgrunn enn juridisk profesjonsutdanning. Da har man 
mulighet for å ivareta både behovet for profesjonsjurister i undervisningen og fakultetets 
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internasjonaliseringsambisjoner. Fakultetet vil likevel fastholde et mål om å bedre forholdstallene 
mellom studenter og lærere på masterstudiet i rettsvitenskap, og at det kreves solid kjennskap til 
norsk jus og norsk juridisk metode for å undervise i rettsstudiets obligatoriske fag. 

Kunngjøringstekstene bør bli tydeligere på hva søkerne forventes å dokumentere, spesielt knyttet 
til undervisning og pedagogikk.  

Dersom de obligatoriske fagene blir mer internasjonalisert gjennom pensum og undervisning på 
engelsk kan fakultetets behov endres på sikt. I så fall må kunngjøringene også tilpasses en ny 
situasjon.  

Forslag til videre oppfølging  

Administrasjonen utarbeider en mal for kunngjøringstekster som tydeliggjør krav til søkerne, med 
alternative formuleringer avhengige av om stillingen knyttes til masterstudiet i rettsvitenskap eller 
ikke.  

Før stillinger kunngjøres skal det aktuelle instituttet legge fram forslag til dekanatet om hvordan 
stillingen disponeres. Dette for å sikre at stillinger lyses ut i tråd med ressursbehovet. Det anses 
ikke som nødvendig å involvere PMR/studieårsansvarlig når prodekan for studier er med på denne 
kvalitetssikringen.  

Oppsummering av tilbakemeldinger til spørsmål 2  

Det er enighet om at fakultet- og instituttnivå bør ha et tettere samarbeid om utlysninger og at 
dekanatet bør få en tydeligere rolle.  

Det er behov for en veiledning som tydeliggjør roller og ansvar for bedømmelseskomite, ledere og 
innstillings- og tilsettingsorgan. Dette kan også bidra til at tilsettingsprosessen blir mer forutsigbar 
for søkerne.  

Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Norsk senter for menneskerettigheter har gjennomført 
prøveforelesninger i sine siste tilsettingsprosesser og har gode erfaringer med dette. De anbefaler 
at prøveforelesninger brukes i større grad på hele fakultetet. Kriteriene søkeren måles etter bør 
også her være tydelige og avklart på forhånd.  

I høringsnotatet har dekanen foreslått enkelte endringer til hvordan tilsettingsprosessene ved 
fakultetet gjennomføres. Disse ble i hovedsak positivt mottatt, med noen mindre forslag til 
endringer. Dette er tatt med videre i forslag til videre oppfølging.  

Det er også viktig at fakultetet følger opp og jobber videre med rutiner for mottak, oppfølging og 
karriereveiledning for stipendiater og postdoktorer.  

Forslag til videre oppfølging 
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Administrasjonen utarbeider i samarbeid med dekanatet en veiledning som tydeliggjør roller og 
ansvarsfordeling gjennom en tilsettingsprosess. Undervisningskvalifikasjoner vurderes primært 
gjennom prøveforelesninger og/eller intervjuer. Prodekan for undervisning skal involveres og har 
et særskilt ansvar for at vurderingen av undervisningskvalifikasjoner blir forsvarlig gjennomført.  
 
Følgende rutineendringer implementeres:  

• Instituttleder skal legge fram forslag til kunngjøringstekst i dekanatet før den oversendes 
ITU for godkjenning.  

• Bedømmelseskomiteen oppnevnes av dekanen etter forslag fra instituttleder. 
• Der instituttet er innstillingsorgan oppnevner instituttleder en innstillingsgruppe der 

prodekan for undervisning er representert.  
 
På bakgrunn av endringer som gjennomføres og tydeliggjøring av praksis vil fakultetet jobbe videre 
med rutiner for mottak, oppfølging og karriereveiledning for stipendiater og postdoktorer med 
utenlandsk grunnutdanning.  

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslagene til videre oppfølging som er skissert i 
notatet.  
 
 
 
Saksbehandler: 
Mari Theodorsen 
+4722859358, mari.theodorsen@jus.uio.no 
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Vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger 

Det juridiske fakultet ønsker å sikre at både forsknings- og undervisningssiden blir tilstrekkelig 
ivaretatt ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. I den forbindelse er det to hovedspørsmål 
som bør diskuteres:  

1. Hva kreves av faglig bakgrunn/dokumenterte kunnskaper for å kunne «undervise, veilede og 
delta i eksamenssensur» - «på et skandinavisk språk» - «i et eller flere av rettsstudiets 
obligatoriske fag», slik vi krever i dagens kunngjøringstekster? 

2. Er det behov for tydeliggjøring eller endring av ansvarsfordeling mellom ulike ledd i 
ansettelsesprosessen for å sikre at undervisningssiden blir bedre ivaretatt? 

Saken legges fram for fakultetsstyret 19. oktober. Som en forberedelse av styresaken ønsker vi å 
innhente synspunkter fra Programråd for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR), Likestillings- og 
mangfoldsutvalget (LiMU), Stipendiatrådet, Programråd for forskerutdanning (PFF) 
instituttledergruppen og dekanatet.  

PMR bes spesielt om å se på problemstillingene knyttet til det første spørsmålet.  

Bakgrunn 

Etter NOKUT-evalueringen i 2008 har fakultetet lagt stor vekt på at alle faste førsteamanuensis- og 
professorstillinger skal ha noe undervisning i obligatoriske fag. Det ble påpekt at juridisk fakultet 
har dårlige forholdstall mellom studenter og lærer og viktigheten av at de fast ansatte blir synlige i 
den obligatoriske undervisningen. I det videre arbeidet med styrking av studiekvalitet har dette 
blitt vektlagt. Det innebærer også at det ved faste ansettelser stilles krav om at man skal kunne 
undervise og sensurere i obligatoriske fag. Dette aktualiserer spørsmålet om hvilken faglig 
bakgrunn man må ha for å kunne undervise i de obligatoriske fagene. Kravet om at alle fast ansatte 
skal undervise i obligatoriske fag kan stå i et spenningsforhold til fakultetets strategiske plan 2010-
2020 som sier at «Vi skal rekruttere flere lærere med utenlandsk juridisk bakgrunn til faste 
stillinger ved fakultetet».  

I henhold til årsplan for Det juridiske fakultet 2015-2017 har fakultetet foretatt en kartlegging av 
tilgjengelige ressurser i hvert enkelt fag og identifisert noen fag med særskilte ressursproblemer. 
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Fakultetets stillingsplan og rekrutteringsstrategi er virkemidler som kan tas i bruk for å sikre at 
kompetanse i de ulike fagene opprettholdes på et forsvarlig nivå.  

Faste førsteamanuensis- og professorstillinger ved universitetet har lik andel forskning og 
undervisning. Tradisjonelt ved tilsettinger har det vært lagt større vekt på å vurdere forskning enn 
undervisningssiden.  

Hvilke krav bør vi stille til fast ansatte som skal undervise i obligatoriske fag? 

Det er spesielt to formuleringer fra kunngjøringstekster som er viktige i denne sammenhengen. De 
to formuleringene under er hentet fra et eksempel på en typisk kunngjøringstekst som nylig er 
brukt ved fakultetet.    

1. Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå 
(doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap, og minst ett større arbeid må dokumentere 
kompetanse innen et offentligrettslig fag. Minst ett av de mer omfattende arbeidene må gi en 
grundig behandling av et rettsdogmatisk emne på grunnlag av norske rettskilder eller 
folkerettslig eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold. 

Det er et generelt krav for tilsetting som førsteamanuensis i rettsvitenskap at man har doktorgrad 
(eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Så langt har vi ikke stilt krav i kunngjøringstekster om at man 
også må ha mastergrad i rettsvitenskap. Doktorgrad i rettsvitenskap har vært utstedt med 
spesialiseringene jus, kriminologi og menneskerettigheter, og det er ikke et generelt krav at man 
må ha mastergrad i rettsvitenskap for å bli tatt opp på fakultets doktorgradsprogram.  

• Bør det oppstilles et generelt krav om at man også må ha master i rettsvitenskap eller 
tilsvarende? 

Dette reiser noen underproblemstillinger:  

o Må det være en femårig juridisk utdanning? Hvis ja, er dette nødvendig for alle stillingene? 
o Hvordan bør vi stille oss til blandingsgrader (f.eks. Economy and Law)? 
o Må grunnutdanningen gi tilgang til juridiske profesjoner i hjemlandet? Eller være grunnlag 

for å kunne praktisere som advokatfullmektig i Norge? 
o Er det grunn til å skille mellom nordisk grunnutdanning og utdanning fra utenfor Norden? 

 
2. Søkere må kunne undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske 
språk (norsk, dansk, svensk) innenfor ett eller flere av rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige 
fag. Det vises til studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap; se særlig informasjon om semester 
3, 4, 7 og 8. Søkere må påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. 

• Språkkravet – bør vi kreve at det kan undervises på et skandinavisk språk på 
tiltredelsestidspunktet eller bør det oppnås i løpet av en bestemt periode? 
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• Deltagelse i obligatorisk undervisning og sensur – bør vi kreve full deltagelse fra første 
semester eller kan det oppnås i løpet av en bestemt periode? 

 
Det kan også diskuteres om fakultetet i kunngjøringstekstene bør være tydeligere på hva slags 
dokumentasjon vi forventer som vurderingsgrunnlag på undervisningssiden. I dag varierer det i 
hvilken grad søkerne redegjør for og dokumenterer egen undervisningserfaring.  
 

• Noen eksempler på mulig dokumentasjon – hva hjelper oss best til å gjøre en god 
vurdering? 

o Attest fra arbeidsgiver som bekrefter utført undervisning? 
o Studentevalueringer? 
o Et notat som redegjør for pedagogiske planer og visjoner? 
o Et notat som redegjør for faglige kvalifikasjoner i relevante undervisningsfag? 

 
Instituttene har noe ulik praksis når det kommer hvor åpent fagområde som defineres. Institutt for 
offentlig rett har en tradisjon for relativt åpne utlysninger («offentligrettslige fag»). Institutt for 
privatrett og Nordisk institutt for sjørett lyser derimot ut stillinger innenfor snevrere fagområder, 
for eksempel selskapsrett eller arverett. Med kunngjøringer knyttet til konkrete fagområder vil det 
være enklere å styre rekrutteringen i retning av fag med særskilte undervisnings- og 
forskningsbehov. Det forenkler også bedømmelseskomiteens oppgave. En ulempe kan være at 
rekrutteringsgrunnlaget blir mindre, og at man kan miste godt kvalifiserte søkere med en litt annen 
faglig profil.  
 

• Bør hovedregelen være åpne kunngjøringer eller kunngjøringer spesifikt rettet mot 
fagområder med særlige undervisnings- eller forskningsbehov? 

 
Ansvarsfordeling mellom ulike ledd i ansettelsesprosessen 
 
For å få gode ansettelsesprosesser er det viktig at ansvarsfordeling og formål er tydelig i alle ledd. 
Dette er viktig tilsettingsutvalg, bedømmelseskomiteer og ledere, men også for søkerne.  
 

• Er det behov for supplerende retningslinjer/en veiledning som tydeliggjør rollefordeling? 
Dette kan utarbeides for en eller flere av de følgende punktene: 

o Bedømmelseskomiteens rolle og sammensetning – hva forventer vi av vurderingen 
av andre kvalifikasjoner enn de vitenskapelige, og hvordan skal disse vektes mot 
hverandre? 

o Intervjuer – hva er formålet, hva vurderer vi? 
o Prøveforelesninger – hva er formålet, hva vurderer vi? 
o Innstillingen 
o Tilsettingsutvalgets rolle – muligheter til å endre rangering, når sendes saker tilbake 
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Fakultetet og instituttenes rolle bør også diskuteres. Det er instituttene som styrer 
tilsettingsprosessene fram til innstilling, men stillinger tildeles av fakultet og undervisningen 
administreres på fakultetsnivå. Dette bidrar til at interessekonflikter mellom fakultetsnivå og 
instituttnivå kan bli synlige i tilsettingsprosesser.  
 
Dekanen foreslår følgende endringer til dagens ordning:  

o Instituttleder legger fram kunngjøringsteksten for dekanatet før den oversendes ITU, slik at 
dekanatet kan kvalitetssikre at kunngjøringen er utformet i tråd med ressursbehovene.  

o Bedømmelseskomiteene redegjør kort for undervisningserfaring og om søkeren har 
pedagogisk basiskompetanse eller ikke, men det tillegges lite vekt i rangeringen 

o Bedømmelseskomiteen oppnevnes av enten av dekanen etter forslag fra instituttet eller av 
instituttledermøtet  

o Der instituttet er innstillingsorgan oppnevner instituttleder en innstillingsgruppe som 
normalt skal bestå av instituttleder, prodekan for undervisning og en student.  Prodekan for 
undervisning får et særskilt ansvar for at kvalifikasjoner for undervisning er forsvarlig 
vurdert gjennom innlevert dokumentasjon og intervjuer, eventuelt også prøveforelesning. 
Avvik fra denne sammensetningen må avklares med dekanen.  
 

Dette vil ikke medføre økte kostnader eller økt tidsbruk for hver enkelt tilsetting, men sikre at både 
forskningsbehov og undervisningsbehov blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom hele prosessen. Det vil 
også bidra til at prinsippdiskusjoner kan avklares på et tidlig tidspunkt 
 
Videre oppfølging 
 
Resultatet av denne diskusjonen vil få konsekvenser for utforming av framtidige 
kunngjøringstekster. Tydeligere kunngjøringstekster gjør at potensielle søkere bedre kan vurdere 
sine muligheter, og det vil lette arbeidet for bedømmelseskomiteene. En positiv effekt kan også 
være at tilsettingsprosessene oppleves som ryddigere av alle involverte.  
 
Som nevnt kan noen krav i utlysningstekster stå i motsetning til ønsket om internasjonalisering og 
rekruttering av personer med utenlandsk bakgrunn til faste vitenskapelige stillinger. Når resultatet 
av denne prosessen er avklart vil fakultetet jobbe videre med rutiner for mottak, oppfølging og 
karriereveiledning for stipendiater og postdoktorer med utenlandsk grunnutdanning. Hvis de så 
tidlig som mulig får kjennskap til hva som kreves for å være aktuell for fast stilling kan de gjøre 
sine prioriteringer ut i fra dette.  
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Fra:    Eline Therese Storhaug Sørensen
Sendt:  17. september 2015 09:25
Til:    Mari Theodorsen
Kopi:   Randi Rørlien
Emne:   PMR 10. september sak 10 - Hvordan ivareta undervisningssiden ved tilsetting 
i faste vitenskapelige stillinger? 

Hei,

Nedenfor finner dere tilbakemeldingen fra PMR slik den vil fremgå i protokoll, med det forbeholdet at 
protokollen ikke er godkjent enda. 

Trygve innledet om sakens stilling og la hovedvekt på det første spørsmålet. 

Notatet reiser prinsipielle spørsmål knyttet til hvordan vi får fylt funksjoner i obligatorisk undervisning. 
Det ble kommentert at verken studieårsansvarlige eller PMR er involvert i prosessen når det planlegges 
ny tilsetting. Disse burde involveres siden de sitter så dypt inne i undervisningssituasjonen, og har god 
kjennskap til behovet. 

Det er ikke alltid like viktig at underviser har en mastergrad i rettsvitenskap. Dette kommer helt an på 
emnet det undervises i. Det ble gitt uttrykk for skepsis til å detaljregulere for mye i notatet. 
Kvalifikasjonene må bero på den enkelte tilsetting. Hvilke rettskilder, metoder og faglige tradisjoner man 
behersker er i den forbindelse relevant. Det ble kommentert at det er en fordel at underviser selv har 
gjennomgått en slik undervisning som skal gis. Det burde også legges opp til kompetanseoppbygging i 
forhold til undervisning. 

Når det gjelder spørsmålet om generelle utlysninger eller utlysninger i bestemte fag, ble det kommentert 
at dette ikke kan besvares generelt. Det er også et spørsmål hvem som skal treffe valget. Utlysningen må 
tilpasses de behovene fakultetet har og de funksjonene som skal fylles. 

Det må være et krav om kunnskap i norske kilder dersom man skal undervise i disse. I forhold til 
internasjonalt rekrutterte må fakultetet ha personale som tar hånd om disse. Vi burde se på hvordan 
rekruttering håndteres i Sverige, hvor de foretar en reell vurdering av pedagogisk kompetanse i 
forbindelse med undervisningssituasjonen. 

Utfordringene knyttet til eksamenssensur på studieårene ble kommentert. Her må man ha kompetanse i 
alle fag for å vurdere en besvarelse godt, og for å kunne gi en rettferdig karakter.



 
Utdrag fra protokoll Programråd for forskerutdanning 
Tid og sted: Fakultetsværelset DA 25.august 13.15-15.00 

Til stede: Alf Petter Høgberg, Vibeke Blaker Strand, Erling Hjelmeng, Olaf Halvorsen Rønning, Vidar 
Halvorsen, Christina Voigt , Gørill Arnesen (sekretær) 

  

Forfall: Mads Andenæs 

Observatør: Eirik Haakstad (fak.adm), Anne-Marie Gulichsen (JSU) 

  

  Diskusjonssak 

  Om vurdering av undervisningskompetanse ved tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger 

Høringsnotatet ble diskutert. PFF mener det også ligger et spørsmål om hvilket fakultet vil vi ha i 
fremtiden. "Obligatoriske fag" er overveiende norske i dag, vil det nødvendigvis forbli slik? 

Spesifiseres fagområdene i utlysningsteksten vil det gi seg selv hvilke krav som trengs, både med tanke 
på undervisning og rekrutering. 

 
Administrasjonen utformer et høringsnotat basert på momenter som fremkom under møtet. 

 



 

Stipendiatrådet 

Oslo, 9. september 2015 

Det juridiske fakultet 
v/ Mari Theodorsen 

 

Høringsuttalelse om vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige 
stillinger 

Vi viser til høringsnotatet i sak 2015/10624 knyttet til undervisningskompetanse ved ansettelse i 
faste vitenskapelige stillinger. Det ene spørsmålet som er på høring er, i sin kjerne, hvorvidt det er 
nødvendig å holde fast på at personer som vurderes for fast tilsetting må kunne «undervise, veilede 
og delta i eksamenssensur» - «på et skandinavisk språk» - «i et eller flere av rettsstudiets 
obligatoriske fag». Dette kan også, slik høringsnotatet er inne på, formuleres som et spørsmål om 
hva som må kreves for at nevnte krav kan anses oppfylt.  

Stipendiatrådet vil knytte enkelte betraktninger til dette spørsmålet i inneværende dokument. Vi 
understreker imidlertid at det fra vår side ikke har vært anledning til å innhente 
noen ”høringsuttalelser” fra alle berørte stipendiater eller post.doc`er. Vi oppfordrer fakultetet til 
aktivt å legge til rette for individuelle innspill fra berørte personer, inkludert å tilgjengeliggjøre 
grunnlagsmaterialet på engelsk.   

Innledningsvis nevner Stipendiatrådet at det er opptatt av at fakultetets internasjonaliserings-
ambisjoner ikke senkes, men videreutvikles. Vekt på interdisiplinaritet, internasjonale fag og 
internasjonal tenkning er nødvendig for å skape gode forskningsmiljøer på fakultetet og er nødvendig 
for å løfte fakultetets forskning til et internasjonalt høyt nivå. Det er også nødvendig for å kunne 
være i stand til å møte samtidens behov for god juridisk forståelse av komplekse problemstillinger. 
For å få til dette er det sterkt ønskelig at fakultetet rekrutterer internasjonalt til faste posisjoner på 
fakultetet, også utenfor den skandinaviske språksonen. Dette kan igjen bidra til fakultetet stiller 
sterkere i konkurransen om å motta eksterne forskningsmidler. Rekrutterer man fra et smalere 
rekrutteringsgrunnlag risikerer man at eksisterende og kanskje utdaterte forståelser fester seg og at 
fakultetet i den forstand blir løper en fare for å bli isolert.  

Når dette er sagt erkjenner Stipendiatrådet naturligvis også hvordan et slikt ønske om 
internasjonalisering kan stå i et visst spenningsforhold med behovet for å ivareta 
undervisningsbehovet i norske, juridiske kjerneemner.  

I lys av dette ønsker Stipendiatrådet å løfte fram enkelte poeng. 

1. Enkelte ytterligere, faktiske opplysninger er av relevans for å kunne svare på spørsmålet i 
høringsnotatet. Dette gjelder i hvilken grad personer som per i dag innehar faste stillinger (samt, i og 
for seg, skandinavisk-språklige jurist-phd-studenter), faktisk ivaretar det undervisningbehovet som 
finnes i de juridiske kjernefagene. Vi er kjent med at det i praksis stilles krav om at personer med fast 



ansettelse må være i stand til å gi slik undervisning, men det er ikke kjent for oss i hvilken grad 
«undervisningspotensialet» faktisk benyttes.  

2. Stipendiatrådet peker på at internasjonal rett, EU/EØS-rett, komparativ rett og studier omkring 
globale fenomener er sentralt i mange av de obligatoriske fagene. Søkere som ikke er full-
kompetente innenfor skandinaviske språk eller norske juridiske kjerneemner, vil normalt likevel ha 
god kompetanse innenfor nevnte fagretninger. Vi oppfordrer fakultetet til å undersøke om 
undervisningen av den «internasjonale komponenten» innenfor eksisterende obligatoriske fag, i 
noen grad kan ivaretas av slike personer. Det kan eventuelt også vurderes om det å undervise i de 
obligatoriske fag kan premieres, sammenliknet med undervisning utenfor disse kjernefagene. 

3. Fakultetet bør ha en viss åpning for å ansette forskere i faste vitenskapelige posisjoner, også uten 
at vedkommende kan skandinaviske språk eller kan undervise i de obligatoriske juridiske fag. På 
samme måte bør det være en viss åpning for å ansette personer i faste stillinger som ikke har en 
(rent) juridisk utdannelse. Vi forstår at dette i noen grad kan undergrave fakultetets 
undervisningsbehov, men hensynet til internasjonaliseringen tilsier at dette i noen grad bør 
aksepteres. 

4. Én formulering fra gjeldende kunngjøringstekster er at «Søkere må kunne undervise, veilede og 
delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk) innenfor ett eller flere 
av rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige fag.»  

Stipendiatrådet ser hvordan et slikt krav kan bidra til at fakultetets undervisningsbehov i 
kjernefagene kan bli dekket inn (forutsatt at det ikke bare vises til «obligatoriske offentligrettslige 
fag», men til «obligatoriske fag» mer generelt). Samtidig opplever vi at dette i for stor grad avskjærer 
muligheten til å ansette forskere med internasjonal bakgrunn. Vi oppfordrer derfor fakultetet til å 
finne formuleringer som bedre kan gi en balanse mellom hensynet til undervisningsbehov og 
hensynet til fleksbilitet. Det bør også vurderes om man kan operere med et knippe ulike standard-
tekster, som mer spesifikt tar høyde for hvilket aktuelt undervisnningsbehov som måtte foreligge.  

Én mulighet  er: «Søkere som kan undervise, veilede eller delta i eksamenssensur på ett av de 
skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk) innenfor ett eller flere av rettsstudiets obligatoriske fag, 
vil normalt bli foretrukket».  Formuleringen ivaretar hensynet til fleksibilitet og er tydelig på hva som 
kreves. Samtidig kan den kanskje oppleves som avskrekkende for internasjonale forskere. En 
mulighet er at den benyttes i de tilfeller det er klart fra fakultetets side at undervisningsbehovet ikke 
er dekket inn. En annen mulighet kan være: ”Søkere må dokumentere tilstrekkelig språklig og faglig 
kompetanse til å kunne undervise innen relevante fag”.  

5. På bakgrunn av de spesifikke krav som måtte finnes i kunngjøringstekstene, er det vår oppfatning 
at et ytterligere krav om at søkere må inneha en «master i rettsvitenskap eller tilsvarende» er 
unødvendig, jf. her også punkt 3 ovenfor. 

6. Et sentralt spørsmål er om det skal kreves at alle personer med fast ansettelse allerede fra første 
dag i ansettelsesforholdet skal kunne mestre et skandinavisk språk og undervise i obligatoriske fag. 

Ideelt sett bør dette kunne besvares benektende. For fremragende utenlandske forskere som får fast 
ansettelse her, er det neppe uoverkommelig å lære seg flytende norsk på noen år. For de 
utenlandske forskere som har en juridisk bakgrunn, er det neppe heller uoverkommelig i løpet av 



noen år å lære seg tilstrekkelig av norske juridiske kjernefag til å gi forelesninger eller 
kursundervisning.  

Utfordringen er naturligvis å få til en praktikabel ordning ut av dette. Fakultetet bør vurdere om det 
er mulig å innta krav i en ansettelseskontrakt om at vedkommende innen en viss periode skal være i 
stand til å undervise i bestemte fag – og hvilke konsekvenser det skal få om vedkommende ikke 
oppfyller nevnte vilkår. 

7. Stipendiatrådet imøteser bedre rutiner for oppfølgning og karriereveiledning av internasjonale 
phd-studenter og andre, midlertidige vitenskapelig ansatte, slik det såvidt forespeiles i 
høringsnotatet. Det bør herunder vurderes om fakultetet kan tilby internasjonalt (og evt. Ikke-juridisk) 
personell et grunnkurs i norsk rett, på engelsk. Det vil ikke bare legge til rette for ytterligere 
egenstudier og forberedelser til egen fast ansettelse, men også gi inspirasjon for at vedkommende 
lærer seg norsk.  

8. Stipendiatrådet imøteser også en tydeliggjøring av rutiner rundt vurdering av 
undervisningskvalifikasjoner. 
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Sak 23/15  Godkjenning av innkalling samt referat fra forrige møte 

Innkallingen og referat fra forrige møte ble godkjent. 

Sak 24/15 Nytt dekanat ved Det juridiske fakultet  

 LiMU hadde invitert valgkomiteens leder Tone Sverdrup til å redegjøre for 
valgkomiteens arbeid med å finne kandidater til nytt dekanat. Sverdrup fortalte at 
valgkomiteen ønsket et dekanat med både menn og kvinner. Komiteen forhørte seg 
med de ansatte på fakultetet for å finne egnede personer, men det har vært vanskelig 
å finne egnede kvinner som ønsker en periode i dekanatet på dette tidspunkt. Det 
var spesielt vanskelig å finne yngre kandidater, da dekanatperioden ikke blir sett på 
som å tilby nok muligheter for å fremme en videre forskerkarriere.  

For å gjøre et slikt verv attraktivt for menn og kvinner kan være bedre incentiver, 
herunder mer skolering og muligheter for å kombinere dekanvervet med forskning, 
være aktuelt i fremtiden. Det er mulig at det allerede ved neste valg vil finnes flere 
potensielle kvinnelige kandidater da fakultetet i løpet av de siste årene har ansatt 
flere kvinnelige førsteamanuenser. LiMU fortsetter diskusjonen i lys av samtalen 
med Sverdrup, og vil komme med anbefalinger for hvordan vi kan sikre at begge 
kjønn blir representert i fakultetsledelsen i god tid før neste dekanatvalg.   

 



 2 

 

Sak 25/15 Ivaretakelse av undervisning ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger 

Mari Theodorsen presenterte høringen om vurdering av undervisningskompetanse 
ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. LiMU ser at kravet om at alle skal 
kunne bidra til undervisningen i de obligatoriske fagene ved fakultetet står i 
spenning med å få utenlandske søkere på stillingene som lyses ut. LiMU 
understreker at det derfor er viktig at det tydelig fremkommer i stillingsannonsene 
hva som kreves av søkerne for å unngå misforståelser om kompetansekravene.  

Det er også viktig at fakultetet følger ambisjonene i universitetets 
internasjonaliseringsstrategi. Studentene vektlegger betydelsen av gode pedagoger 
for undervisningen. Samtidig som studentene ikke er fremmed for at 
undervisningen kan skje på andre språk enn norsk, er det viktig at fakultetets ansvar 
for å sikre videreutviklingen av norsk fagterminologi ivaretas.  

Sak 26/15 Prosjektbeskrivelse: Undersøkelse av integrering av likebehandlingsperspektiver i 
undervisningen 

Hanna presenterte utkast til prosjektbeskrivelse for undersøkelse av integrering av 
likebehandlingsperspektiver i undervisningen ved Det juridiske fakultet. LiMU 
diskuterte prosjektbeskrivelsen, og den vil oversendes instituttlederne og dekanatet 
for videre behandling.  

Sak 27/15 Dialogmøte med prorektor og likestillingsrådgiver 

Det vil avholdes et dialogmøte mellom Det juridiske fakultet og prorektor og 
likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo i oktober. Et tema som er varslet at vil 
bli tatt opp er bruken av likestillingsmidlene ved fakultetet i lys av omleggingen av 
ordningen. LiMU diskuterte andre problemstillinger som er aktuelle å ta opp med 
prorektor og likestillingsrådgiver ved dialogmøtet. Mulige temaer inkluderer:  

- Kjønnsubalanse blant vitenskapelig ansatte; hvordan få kvinner inn i faste 
vitenskapelige stillinger? 

- Likestilling i et kjønnsperspektiv eller likestilling i et mangfoldperspektiv; 
hvordan kan fakultetet jobbe med spørsmålene på en god måte? 

- Behov for økt bevisstgjøring om mangfoldet i studentmassen og konsekvensene 
av dette. 

- Utfordringer med stereotypier blant ansatte og studenter, f.eks. mindre positive 
attityder til «kvinnelige» forskningstemaer som barne- og familierett.  

- Muligheten for kjønnsbudsjettering (gender budgeting) ved Det juridiske 
fakultet? 

 

Sak 28/15 Orientering om status for mediehåndteringskurs og mentorprogrammet 
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Hanna presenterte programmet for mediehåndteringskurset som avholdes den 
22. oktober. En invitasjon vil gå ut til alle kvinnelige vitenskapeligansatte i løpet av 
kort tid.  

Det vil arrangeres en samling for alle fakultetets nåværende, tidligere og nye 
mentorer i desember. På denne samlingen skal det gis en innføring i hvordan 
mentoren best kan ivareta rollen som mentor. Samtidig skal også erfaringene fra 
mentorprogrammet diskuteres og i lys av dette vil LiMU komme med anbefalinger 
for det videre arbeidet med programmet.  

Sak 29/15 Eventuelt 

Hanna orienterte om arbeidet med minoritetsundersøkelsen, som vil sendes ut til 
alle registrerte studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap den 15. september. 
Undersøkelsen avsluttes den 30. september.  

 

 
 
Saksbehandler: 
Hanna Karv 
+47 22859413, hanna.karv@jus.uio.no 
 
 

mailto:hanna.karv@jus.uio.no


Referat fra i-ledermøtet 23.september  

Tilstede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Alf Petter Høgberg, Benedicte Rustad, 
Eivind Roll, Giuditta Cordero-Moss, Trine-Lise Wilhelmsen, Heidi Mork Lomell, Ulf 
Stridbeck og Inga Bostad. Referent: Randi Rørlien. 

  

  Saker til I-ledermøte 

SAK 
A2 

Endringer i tilsetting i vitenskapelige stillinger 

Hans Petter Graver innledet til saken. Høringsnotat som ble lagt ut i sakskartet var utgangspunkt 
for diskusjon. 

Foreløpig oppsummering til videre diskusjon før saken går videre til fakultetsstyret: 
- Punkt om prøveforelesning tas inn i . 
- I forslaget til innstillingsgruppe bør studentrepresentant tas ut og representant fra fagforening 
tas inn. 
- Utforme mønsterkunngjøring som kan brukes som mal ved utlysninger. 

Arkivsaksnr: 2015/10624 

 



 
Saksgang ved tilsetting av førsteamanuensis når stillingen ligger til en grunnenhet 
 

• Dekanatet fordeler stillinger i stillingsplan etter diskusjon i instituttledermøte 
• Instituttleder uformer kunngjøringstekst og prioriterer eventuelle fagområder 
• ITU vedtar kunngjøringsteksten 
• Instituttleder oppnevner bedømmelseskomité 
• Bedømmelseskomiteen rangerer de best kvalifiserte søkerne 
• Instituttleder oppnevner en intervjukomite, normalt vil en fra dekanatet være representert her  
• Instituttleder oppnevner også en gruppe til å vurdere prøveforelesninger når det er aktuelt 
• Instituttleder oversender innstilling til ITU 
• ITU fatter endelig tilsettingsvedtak 
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