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V-Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. oktober
(Arkivsaksnr. 2015/2558)

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 19. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 19. oktober godkjennes.

 

O-SAK 1 Strategiske utfordringer og muligheter
Synspunkter fra avtroppende og påtroppende dekan.

 

O-SAK 2  Oppfølging av SAB-rapportene
Berit Karseth fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) innleder.

 

O-SAK 3 Areal
Presentasjon ved Entra og MAD arkitekter-

 

O-SAK 4 Finansiering av rettsvitenskapelig forskning
(Arkvisaksnr. 2015/12595)

Vedlegg (pdf):

1. Notatet - Seminar om ekstern finansiering av forskning innenfor de juridiske
basisfagene

2. Programskisse RETTSTRANS

 

O-SAK 5 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved Det
juridiske fakultet
(Arkivsaksnr. 2013/2297)

Presentasjon av prosessen, samt områder som bør videreføres eller forbedres.

 

O-SAK 6 Handlingsplan for likestilling og minoritetsundersøkelse
(Arkvisaksnr. 2015/14804 )

Vedlegg (pdf):

1. Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017
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2. Status for implementering av Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det
juridiske fakultet 2015-2017

3. Rapport: Preliminære resultater fra minoritetsundersøkelsen

4. Program for seminaret «Communicating research in old and new media – why
and how?»

5. Rapport fra seminaret

6. Prosjektbeskrivelse for undersøkelse av integrering av kjønnsperspektiver/
likebehandlingsperspektiver i undervisningen

 

O-SAK 7 Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2018
(Arkivsaksnr. 2015/12150)

Vedlegg (pdf):

1. Årsplan 2016-2018 – versjon pr 30.oktober 2015

2. Årsplan 2016-2018 – endelig dokument

3. Budsjettoversikt pr grunnenhet – basis- og prosjektvirksomhet

4. Orientering om mulig disponering av ekstraordinære driftsmidler til forskning

Se også årsplan for Universitetet i Oslo 2016-2018 (pdf).

 

D-SAK 1 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid
Arkivsaksnr. 2015/2558

Vedlegg (pdf):

1. Evaluering av fakultetsstyrets arbeid - 10. desember 2015

2. Protokoll fra styremøtet 31.10.13

 

O-SAK 8 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)
a) Valg til fakultetsstyret høsten 2015 (arkivsaksnr. 2015/9928). Vedlegg (pdf).

b) Revidert ph.d.-program ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/10377).
Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 9 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. oktober:

James Messerschmidt tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i
kriminologi SKO 1011  ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og
rettssosiologi. 
Kristin Bergtora Sandvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i
rettsosiologi SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og
rettssosiologi.
Thomas Ugelvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i rettsosiologi SKO
1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi under
forutsetning av at fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til langtidsbudsjett
og stillingsplan.
Jukka Savolainen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i kriminologi SKO
1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi under
forutsetning av at fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til langtidsbudsjett
og stillingsplan.
Dersom noen av de som får tilbud om stilling takker nei sendes saken til instituttet
for vurdering av hvem av de andre innstilte som bør få tilbud om stilling, slik at
det sikres en forsvarlig faglig bredde. (Arkivsaksnummer 2014/13262)

Taylor St. John, Alain Zysset og Szilárd Gáspár-Szilágyi tilsettes i stilling som
postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre
år med 10 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnummer 2015/2822)

Marianne Jenum Hotvedt tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO
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1352 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, for en periode på tre år med
50 klokketimer undervisnings- og eksamensplikt pr. år. (Arkivsaksnummer
2015/3281)

 

O-SAK 10 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)
Dekanen vedtok 06.10.15 oppnevning av representant til De juridiske fakulteters
publiseringsutvalg (arkivsaksnr. 2015/12571). Vedlegg (pdf).

Dekanen vedtok 06.10.15 opprettelse av nye valgemner 2015 (arkivsaksnr.
2015/1025). Vedlegg (pdf).

Dekanen vedtok 02.11.15 tilsetning av Matthew Saul i forbindelse med ERC StG
2016 søknad (arkivsaksnr. 2015/13545). Vedlegg (pdf).

O-SAK 11 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 4. desember 2015

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder
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Styreseminar – 10. desember 2015 

Tidsplan 
 

 Kl. 1200-1300: Ankomst og lunsj 

 Kl. 1300-1310: Velkommen og presentasjonsrunde 

 Kl. 1310-1330: Strategiske muligheter og utfordringer ved av- og påtroppende dekan 

 Kl. 1330-1400: Oppfølging av SAB-rapportene, presentasjon av Berit Karseth 

 Kl. 1400-1515: Areal – presentasjon av Entra og MAD 

 Kl. 1515-1530: Kaffepause med kake 

 Kl. 1530-1600: Tre orienteringssaker 

- Finansiering av rettsvitenskapelig forskning 

- Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse 

- Handlingsplan for likestilling og minoritetsundersøkelse 

 Kl. 1600-1630: Årsplan 2016-2016, budsjett 2016 og LTB 2016-2020 

 Kl. 1630-1730: Evaluering av styrets arbeid 

 Kl. 1730-1800: Aperitiff 

 Kl. 1800-2100: Middag 
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Protokoll fra møte 3/2015 i fakultetsstyret
Mandag 19. oktober, kl. 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus
Academica/Urbygningen.

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes i styremøtet 10. desember.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Marit
Halvorsen, William Matthew Saul, Per Jørgen Ystehede, Ellen Mo, Stine Moengen
Holst, Anuschka Teresa Hager-Thoresen og Marthe Oldernes

Forfall: Daniel Arnesson og Jan Einar Barbo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Eivind Roll, Lars Botten (sak 1-4), Ken
Jensen (sak 1-4), Trond Skjeie (sak 1-4), Elisabeht Ulleberg (sak 7) og Eirik
Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. juni
Arkivsaksnr. 2015/2558

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap pr. 31. august 2015
Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til etterretning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det
neste for fakultetets institutter og sentre
Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til nedtrappingsplanen for muligheten til å overføre
overskudd fra ett år til det neste for basisøkonomien slik det fremkommer i tabell 2.
Som følge av omstillingsmidler fra UiO gis SMR anledning til å overføre hhv. 1,5
millioner, 1,0 million og 0,5 million utover maksgrensene de tre første årene.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Årsplan 2016-2018 og hovedprioriteringer for budsjett 2016 og
langtidsbudsjett 2016-2020
Arkivsaksnr. 2015/6910

Vedtak:

1. Styret vedtar årsplanen for 2016-2018 med hovedprioriteringer og tiltak, som
fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta
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mindre endringer.

2. Styret vedtar hovedprioriteringer i budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020,
med budsjettiltak som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet innen:

stillingsplan og faglige prioriteringer

Øvrige hovedprioriteringer i budsjett for årsplan tiltak, herunder fullmakt til dekan
og fakultetsdirektør

Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

3. Styret ber instituttene iverksette tiltak som gjør at fakultetets måltall for EU og NFR-
bevilgninger oppnås, og at nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet for perioden
2017-2020 økes slik at nivået pr år er høyere enn i inneværende prognose og at
nivået i 2020 er høyere enn i 2015.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste
vitenskapelige stillinger
Arkivsaksnr. 2015/12405

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslagene til videre oppfølging som er skissert i notatet,
og ber om å orienteres om de nye rutinene for tilsettinger i vitenskapelig stillinger når
disse er utarbeidet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Nominering av eksterne medlemmer til fakultetsstyret for perioden
01.01.16-31.12.19
Arkivsaksnr. 2015/9928

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår at advokat Jan Einar Barbo og lagmann Ellen Mo oppnevnes
som faste eksterne medlemmer og at advokat Siri Teigum oppnevnes som personlig
vara for Barbo for perioden 01.01.16-31.12.19. Dekanen får fullmakt til å foreslå
personlig vara for Mo. Forslagene oversendes rektor for oppnevning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 7 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap ved UiO
Arkivsaksnr. 2015/9197

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om å:

Opprettholde dagens 5-årige integrerte masterprogram

Utrede muligheter for etablering av suppleringsopptak for bachelorkandidater i jus
fra andre studiesteder

Utrede muligheter for å tilby en avstigningsmulighet etter tre år.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker

a) Valg av nytt dekanat for perioden 01.01.16-31.12.19 (arkivsaksnr. 2015/7539).

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker

a) ARK-undersøkelsen. Eirik Haakstad orienterte om status i og arbeidet videre
med arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen.

b) Nasjonalt fakultetsmøte 14. oktober. Hans Petter Graver orienterte om de
viktigste sakene på fakultetsmøtet

c) Valg av ny instituttledelse ved Institutt for privatrett. Hans Petter Graver
orienterte om at Trygve Bergsåker er valgt til instituttleder for IFP for perioden
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01.01.16-31.12.19 med John Asland som nestleder.

 

Sak 10 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 22. juni:

Gunhild Solli, Henriette NilssonTøssebro, Yuliya Chernykh, Sjur Swensen
Ellingsæter, Natalia Torres Zuniga og Domenico Zipoli 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 (arkivsaksnr. 2014/13481).

John Todd, Martin Nøkleberg og Eva Magdalena Stambøl 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 (arkivsaksnr. 2014/13482).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 9 september:

Arvid Aage Skaar tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, Institutt for
offentlig rett, som professor SKO 1013 i skatterett (arkivsaksnr. 2015/4009).

Malcolm Langford, Anders Løvlie og Synnøve Ugelvik tilsettes i faste stillinger ved
Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett som førsteamanuenser SKO 1011.
Dersom en av disse takker nei vil tilbudet gå videre til Nikolai Winge (arkivsaksnr.
2014/4188).

 

Sak 11 Fullmaktssaker

Dekanen fattet 18.06.15 vedtak om godskriving av bachelorgrad i jus ved
Høgskolen i Lillehammer (arkivsaksnr. 2015/8021).

Dekanen fattet 19.06.15 vedtak om oppnevnelse av ny programleder for Theory
and Practice of Human Rights (arkivsaksnr. 2015/8118).

Dekanen fattet 25.06.15 vedtak om endring av senterleder PluriCourts / Senter for
fremragende forskning (arkivsaksnr. 2011/7688).

Dekanen fattet 26.06.15 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det
juridiske fakultet gyldig fra 01.08.2015 (arkivsaksnr. 2014/6871).

Dekanen fattet 02.07.15 vedtak om forlenget tilsetting for utført undervisning og
veiledning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377).

Dekanen fattet 02.07.15 vedtak om ekstra innskudd til undervisningsbanken for
nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger (arkivsaksnr. 2015/8862).

Dekanen fattet 05.08.15 vedtak om Regler for godskriving - Fradrag for sykdom
(arkivsaksnr. 2008/1679).

Dekanen fattet 07.09.15 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for
forskergruppen i naturressursrett (arkivsaksnr. 2011/15238).

Dekanen fattet 16.09.15 vedtak om Opptaksrammer for studieåret 2016/2017
(arkivsaksnr. 2013/12113).

 

Sak 12 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 21. oktober 2015

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 21. okt. 2015 13:50
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Universitetet i Oslo Notat 
Det juridiske fakultet 
 

 

 

Til: Fakultetsstyret 

Orienteringssak 3 

Møtenr: 4/2015 
Møtedato: 10.12.15 

Dato: 05.10.2015 
 Saksnr.: 2015/12595 

Seminar om ekstern finansiering av forskning innenfor de 
juridiske basisfagene 
 
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo over lengre tid slitt med personalsituasjonen 
innenfor flere av fakultetets sentrale fag. Både forsknings- og undervisningssiden har blitt berørt av 
dette.  Som følge av dette ble det i årsplan for Det juridiske fakultet 2015-2017 vedtatt at fakultetet i 
løpet av 2015 skulle foreta en kartlegging av tilgjengelige ressurser i hvert enkelt fag. Denne 
kartlegging ble foretatt våren 2015 og følgende fag er å anse som særlig berørt: Skatterett, 
forvaltningsrett, sivilprosess, straffeprosess, statisk tingsrett, dynamisk tingsrett, rettshistorie, 
rettsosiologi, arverett og familierett. 
 
For å komme disse problemene i møte, har vi endret rekrutteringsplanen for faste vitenskapelige 
stillinger, systematisk utlyst stipendiat- og postdoktorstillinger på de prioriterte områder, samt sett 
på muligheter for omprioritering av lærerressurser. Vi har imidlertid grunn til å tro at dette ikke er 
nok. Ved forrige utlysning av stipendiatstillinger, var 5 av 7 utlyste stiller øremerket de prioriterte 
fagområder. Like fullt var det kun 6 av 63 søkere som søkte seg til disse fagområdene.  
 
En vesentlig årsak til «flukten» fra de sentrale fag, er at disse oppfattes som trauste og kjedelige. 
En årsak til dette er at disse fagene ikke kjennetegnes av satsinger og spennende prosjekter. Dette 
innebærer at nysatsinger typisk får den effekt ved at den snarere tapper enn styrker de sentrale 
fagene fra personalressurser. Lovende yngre forskere søker seg til nye og ofte internasjonale 
fagfelter, mens de tradisjonelle nasjonale fagene lider under sitt nevnte rykte som trauste og 
kjedelige. Det å ivareta forskning og undervisning innenfor de sentrale nasjonale fagområder, er 
imidlertid en viktig del av fakultetets samfunnsoppdrag, muligens den viktigste delen av dette. Det 
å etablere ordninger for eksternfinansiering også på prosjekter innenfor sentrale nasjonale 
fagområder, fremstår således som et meget effektivt og velegnet virkemiddel for å motvirke den 
pågående personalflukt fra sentrale fag. 
 
Det juridiske fakultet oversendte 1. september 2014 utkast til opprettelsen av et juridisk 
forskningsprogram til Forskningsrådet. Bakgrunnen for vårt fremstøt mot Forskningsrådet i 2014 
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var at vi over lengre tid hadde erfart problemer med å søke støtte til juridiske prosjekter innenfor 
de eksisterende programmer. I forslaget ble således følgende fremført: 

 
«Selv om det har vært mulig å søke forskningsprosjekter innenfor eksisterende 
forskningsprogrammer også for forskere innenfor rettsvitenskap i vid forstand, har det vært en 
betydelig ulempe for å utvikle viktig og samfunnsnyttig forskning på rettens transformasjoner at det 
juridiske perspektivet ikke har vært tilstede ved utformingen av forskningsprogrammene. Allerede 
beskrivelse av metodikk og hypoteser har fremstått som problematisk ved utformingen av et juridisk 
vinklet forskningsprosjekt på de nåværende forskningsprogrammer. På denne bakgrunn vil Det 
juridiske fakultet sterkt oppfordre til å opprette et nytt, bredt forskningsprogram tilpasset også 
juridisk forskning. Gitt endringsprosessenes globale og varierte natur, vil et slikt forskningsprogram 
åpne opp for nyskapende, internasjonal og tverrfaglig forskning.» 

 
Opprettelsen av et slikt program ville være en flott mulighet til også å styrke satsingen også på de 
sentrale nasjonale fagene. I et dialogmøte med Forskningsrådet 4. september 2014 ble det 
imidlertid klart at det ikke fantes ressurser til en slik satsing. 
 
Etter dette møtet med Forskningsrådet, med den etterfølgende kartlegging av den kritiske 
ressurssituasjonen på personalsiden, fremstår det som viktigere enn noen gang å få etablert 
muligheter for eksternfinansiering av forskning på sentrale, nasjonale juridiske fag. 
Eksternfinansiering virker som en magnet på talentfulle forskere og det er viktig at også 
basisfagene får muligheten til å konkurrere om disse. 
 
Fakultetet ønsker på denne begrunn å invitere departementer, Forskningsrådet og andre aktuelle 
etater til et seminar om behovet for – og mulighetene til - slik satsing, enten i form av et selvstendig 
forskningsprogram, eller i form av mindre prosjekter. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Alf Petter Høgberg 
Forskningsdekan 
 
Vedlegg: 

1. Programskisse RETTSTRANS 
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Dato: 01.09.2014 

   

Utkast til skisse av tematisk forskningsprogram: Rettens trans formasjoner 

(RETTSTRANS)  

 

1. Bakgrunn og behov  

De siste tiårene har vært spekket med endringer på de fleste områder: Teknologiske endringer, 

demografiske endringer, økonomiske endringer, klimaendringer og en rekke andre globale 

endringer og megatrender. Slike endringsprosesser innvirker ikke minst på retten. Det har vært 

satt i gang forskningsprogrammer innenfor samfunnsvitenskapene som har tatt opp 

endringstematikk, særlig undersøkelser av forholdet mellom menneske og omgivelser i endring.  

Selv om det har vært mulig å søke forskningsprosjekter innenfor eksisterende 

forskningsprogrammer også for forskere innenfor rettsvitenskap i vid forstand, har det vært en 

betydelig ulempe for å utvikle viktig og samfunnsnyttig forskning på rettens transformasjoner at 

det juridiske perspektivet ikke har vært tilstede ved utformingen av forskningsprogrammene. 

Allerede beskrivelse av metodikk og hypoteser har fremstått som problematisk ved utformingen av 

et juridisk vinklet forskningsprosjekt på de nåværende forskningsprogrammer. På denne bakgrunn 

vil Det juridiske fakultet sterkt oppfordre til å opprette et nytt, bredt forskningsprogram tilpasset 

også juridisk forskning. Gitt endringsprosessenes globale og varierte natur, vil et slikt 

forskningsprogram åpne opp for nyskapende, internasjonal og tverrfaglig forskning.     

Denne skissen er utarbeidet av en ad hoc-gruppe bestående av representanter for de største 

juridiske miljøene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og ledet av prodekan for 

forskning Alf Petter Høgberg.   

 

1.1. Rettsliggjøring og andre endringsprosesser  

Siden maktutredningen har det vært mye fokus på hvilke endringer rettsutviklingen har bidratt 

med på ulike samfunnsområder.1  Mye av det som har fremkommet kan knyttes til fenomenet 

rettsliggjøring. Etter hvert som retten i et samfunn utbygges og flere samfunnsforhold lovfestes 

eller reguleres, vil retten overta mye av det handlingsrom og den aktivitet som lå i andre sfærer. 

Det er isolert sett positivt at rettsliggjøringsprosessen og enkelte konsekvenser har blitt søkt 

klarlagt, og at samspillet mellom rett og samfunn, samt juss og samfunnsvitenskap, har kommet på 

dagsordenen. Et naturlig steg for å komplettere det bildet som hittil har blitt belyst, er ved å 

                                                           
1
 NOU 2003:19 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2003/nou-2003-019.html?id=118893) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2003/nou-2003-019.html?id=118893
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beskrive ulike samfunnsmessige, teknologiske, demografiske, politiske og globale 

endringsprosessers innvirkning på retten og rettsvitenskapen. 

Slike eksterne endringsprosesser resulterer systematisk i tre ulike former for endringer; materielle 

endringer, institusjonelle endringer og metodologisk-epistemiske endringer. De materielle 

endringer innebærer skapelse av ny rett og nye reguleringsmekanismer, de institusjonelle 

endringer innebærer endringer i organisatoriske forhold, mens de metodologiske-epistemiske 

endringer gir seg utslag i hvordan rettslige problemer løses og hvilke rettslige grunnkategorier vi 

opererer med.  

Erfaring viser at innslaget av reaktive mekanismer i retten er betydelige: Man får sjelden lovgivning 

om nyvinninger før selve nyvinningen. For eksempel gir man ikke rettigheter til klimaflyktninger 

før man har klimaflyktninger, eller man begrenser ikke muligheten for gentesting før gentesting 

har blitt et problem. I noen tilfeller har likevel en lovgivning i forkant hatt stor samfunnsmessig 

betydning, som for eksempel kontinentalsokkelloven som ga grunnlaget for det norske 

reguleringsregimet for petroleumsvirskomheten.  I andre tilfeller, som med planloven fra 1970-

tallet forblir store lovreformer uten særlige virkninger. 

Retten og rettsvitenskapen er således ikke bare reaktiv i den forstand at det produseres nye normer 

som adekvate svar på ulike samfunnsmessige, teknologiske og globale utfordringer. Retten vil som 

svar på nye utfordringer også kunne produsere institusjonelle, metodiske og epistemiske 

endringer. De siste formene for endringer er basert på langt mer dyptgående endringsmekanismer 

enn de materielle endringer, og er således også vanskeligere å kartlegge, samt reversere. 

Til tross for at innslaget av reaktive mekanismer i retten er betydelig, er proaktiv anvendelse av 

retten også mulig, noe som i så fall innebærer en økt grad av kontroll over utviklingen. I verste fall 

kan imidlertid forsøk på proaktiv bruk av retten innebære utilsiktede, negative konsekvenser. I 

praksis vil det derfor være viktig å kartlegge både tilsiktede og utilsiktede virkninger av så vel 

reaktive som proaktive prosesser i retten. 

Et forskningsprogram med dette som utgangspunkt, vil videre åpne for grunnleggende forskning 

på rettsutviklingens forutsetninger og verdimessige premisser samt konsekvenser. Denne type 

undersøkelser har bare i begrenset grad blitt gjennomført tidligere. 

 

1.2. Forholdet til andre tematiske programmer og fagdisipliner  

Fra en rettsvitenskapelig synsvinkel er det sterkt ønskelig med et tilpasset forskningsprogram som 

undersøker hvordan og i hvilken grad slike endringer forandrer retten, herunder på hvilken måte 

retten responderer på forandringer og utfordringer i tiden. 

En vesensforskjell fra den forskningen som skjer innenfor et eksistererede forskningsprogram som 

SAMKUL, er at innenfor RETTSTRANS gjøres retten som sådan til forskningsobjekt, noe som blir 

veldig anstrengt om man som SAMKUL tar utgangspunkt i samspillet mellom menneske og 
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omgivelser. Et forskningsprosjekt innenfor et tematisk forskningsprogram som dette, med retten 

som forskningsobjekt, vil både forutsette kompetanse innenfor rettsvitenskap (for å kartlegge 

forskningsobjektet) og den kunnskapsdisiplin den aktuelle undersøkelsen foretas med 

utgangspunkt i. En undersøkelse med retten som forskningsobjekt vil ikke selv nødvendigvis være 

av rettsvitenskapelig karakter, men for å kartlegge forskningsobjektet før den videre undersøkelse 

vil rettsvitenskapelig kompetanse være en forutsetning. En annen måte å si dette på, er at innenfor 

et forskningsprogram som RETTSTRANS er rettsvitenskapelig kompetanse nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig. I så måte fremstår programmet som utpreget tverrfaglig. 

Norsk rettsvitenskap har dessuten historisk sett vært sterkt rettsdogmatisk orientert. Et slikt 

forskningsprogram vil måtte hvile på grundige rettsdogmatiske analyser, men vil også måtte trekke 

veksler på de andre rettsvitenskapelige disiplinene som rettshistorie, rettsfilosofi og rettssosiologi. 

Programmet er slik sett grunnleggende tverrdisiplinært. Grensene mellom rettsvitenskapens 

underdisipliner vil i seg selv kunne utfordres og videreutvikles gjennom et slikt prosjekt. 

Programmet vil prioritere prosjekter som bryter ny mark i det rettsvitenskapelige landskapet. 

Innen rettssosiologien er spørsmålet om rettens virkninger, og rettens plass i samfunnsstrukturen 

for øvrig, tradisjonelle kjernespørsmål. Slike spørsmål har likevel bare hatt en mer marginal plass 

innenfor norsk rettssosiologi de siste tiårene. Fra et rettssosiologisk perspektiv kan 

forskningsprogrammet bidra til en revitalisering av de klassiske spørsmålene. Gitt det sterke 

fokuset på tverrdisiplinære prosjekter knyttet til endringsprosesser vil svarene samtidig kunne bli 

nye og innovative. Programmet har som delmål å bringe norsk rettsosiologi videre.  

Endringsprosessers årsaker, virkninger og strukturelle trekk er et kjerneområde for historikere. I 

dette tilfellet er det vårt håp at vi både klarer å integrere ulik historisk kompetanse, herunder 

rettshistorisk og idehistoriske kompetanse. 

Forskningsprosjektet er altså både tverrfaglig i vid og snever forstand, i snever forstand ved at det 

innenfor rettsvitenskapen vil kunne trekke veksler på samtlige disipliner: Rettsdogmatikk, 

rettspolitikk, rettsøkonomi, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori, rettspsykologi og rettsfilosofi. 

Forskningsprosjektet er tverrfaglig i vid forstand ved at det ikke bare retter seg mot forskere 

innenfor rettsvitenskap i vid forstand, men også forskere innenfor humaniora – eksempelvis 

historie, filosofi, språk og retorikk - og samfunnsvitenskapene. 

 

2. Tematisk strukturering av forskningsprogrammet 

 

2.1 Innledning – to akser: Endringsårsaker og endringsformer 

 

Man kan skille mellom endringsårsaker og endringsformer (konsekvenser). Årsakene til endring 

kan være globale megatrender, generell samfunnsmessig fragmentering og spesialisering, 

endringer i samfunnets arbeidsdeling i aksen offentlig-privat, sekularisering, multikulturelle 

strømninger med videre. 
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Innledningsvis ble det pekt på tre ulike endringsformer: Materielle endringer, institusjonelle 

endringer og metodisk-epistemiske endringer. De materielle endringene er godt synlige, og 

innebærer typisk nye lover og forskrifter, fremvekst av nye kutymer, samt rettslige nyskapninger i 

rettspraksis. De institusjonelle endringene kan være endringer i forvaltningsorganenes eller 

domstolenes organisering, rolle og funksjonsmåte. De metodisk-epistemiske endringer gjør seg for 

eksempel utslag i hvilke argumentkilder man anser relevante, hvordan man argumenterer ved 

løsningen av rettsspørsmål og hvordan man systematiserer og inndeler rettsstoffet. 

 

Man kan innfor endringsformene peke på gjennomgående strukturelle trekk som henger sammen 

med endringsårsakene. Et eksempel på et slikt gjennomgående strukturelt trekk er 

fragmenteringstendensen: Den generelle samfunnsmessige tendens til fragmentering og 

spesialisering gjenspeiles i materiell fragmentering (for eksempel i form av spesialregler på de 

enkelte livsområder), institusjonell fragmentering (for eksempel i den forstand at det stadig 

opprettes flere spesialorganer), og metodisk-epistemisk fragmentering (for eksempel slik at det 

stadig utvikles flere metodiske dialekter med få forbindelseslinjer, og at det begrepsmessige nett 

blir stadig mer finmasket uten gjennomgående linjer). 

 

En del endringsformer er uten noen klar årsak. Et eksempel på en slik effekt er den stadige 

materielle utvikling mot ikke-bindende regelsett, fra regler til retningslinjer og standarder. Den har 

sitt institusjonelle motstykke i utviklingen av organer som treffer ikke bindende avgjørelser, f.eks. 

sivilombudsmannen og finansklagenemnda, og sitt metodisk-epistemiske motstykke i utvikling i 

adekvate begreper og en adekvat teori om de ikke-bindende normers ontologi og funksjonsmåte. 

 

Avslutningsvis vil vi se nærmere på noen forhold ved den sentrale endringsform rettsliggjøringen 

representerer, og som hittil har kommet litt i bakgrunnen i forskningen (punkt 2.3). 

 

 

2.2 Noen endringsårsaker og deres potensielle effekter 

 

2.2.1 Rettslige transformasjoner som følge av globale megatrender 

 

En viktig gruppe av endringsårsaker er de «globale megatrender», dvs. globale trender som er 

identifisert som de mest sentrale i tiden som kommer. Én liste (flere finnes) over slike trender 

inkluderer (på engelsk) demographics, rise of the individual, enabling technology, economic 

interconnectedness, public debt, economic power shift, climate change, resource stress, 

urbanization.  

 

Slike utviklingstrekk vil ha betydning både for rettslige materielle forhold, institusjonelle forhold 

og for metodisk-epistemiske forhold. De vil dessuten påvirke rettsutviklingen ved å legge føringer 

på hvilke menneskerettslige spørsmål som blir aktuelle fremover, og legger dermed også føringer 

for hvordan menneskerettighetene som rettslig rammeverk skal utvikle seg og hvordan forskningen 



 5 

 

bør innrettes for å være samfunnsrelevant.  Både retten og rettsvitenskapen er som nevnt i stor 

grad reaktiv ved at rettslig utvikling skjer i etterkant av samfunnsutviklingen. Slike «megatrender», 

som er identifisert gjennom samfunnsforskning, kan gi grunnlag for forskningsprosjekter om 

hvordan nasjonal og internasjonal rett påvirkes av globale utviklingstrekk, og om hvordan retten 

best bør møte utviklingen. 

 

2.2.2 Rettslige transformasjoner som følge av endringer i velferdssamfunnets arbeidsdeling i aksen 

offentlig/privat 

 

Det er i ferd med å utvikle seg endringer i velferdssamfunnets arbeidsdeling i aksen offentlig-

privat. Dette er resultat av en rekke underliggende forhold, herunder at skillet mellom statlige 

oppgaver, «marked» og familiesfæren er ikke naturgitt, men i kontinuerlig bevegelse og 

reforhandling. Fremveksten av velferdsstaten har dessuten endret velferdstjenester fra et prosjekt 

preget av veldedighetstankegang og overskuddsfenomen til et lovregulert felt med økende grad av 

både offentlige plikter og individuelle rettigheter. Endringer i denne aksen vil potensielt ha 

endringer av materiell, institusjonell og metodisk-epistemisk art. Disse endringer kan studeres 

gjennom en rekke forskningstemaer: Hvilke føringer legger retten for endringene? Hvilken 

betydning har endringene for rettslige mekanismer og rettsvitenskapens kategorier og metode? 

Også kildemessige studier vil kaste lys over utviklingen, herunder studier av internasjonale kilder, 

som rammer lagt av menneskerettigheter (særlig økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) og 

EU-rett (eksport av trygdeytelser, sosiale rettigheter). En kan med hell også sette søkelyset på 

hvordan retten i praksis tar opp i seg og artikulerer nye temaer, institusjoner og ordninger med 

betydning for arbeidsdelingstematikken. Har dagens forvaltningsrett beholdt et perspektiv der 

staten fortrinnsvis tar/begrenser, mer enn den gir/leverer? Trengs det ytterligere analyse av 

hvordan synet på staten former jussen? Er dagens skille mellom offentlig og privat rett 

hensiktsmessig gitt statens endrede rolle? Eksempler er anbud, endret organisering av det 

offentlige (helseforetak), og private tilbydere i konkurranse med det offentlige. Bidrar den økte 

reguleringen til en fragmentering av rettsvitenskapen som hindrer overblikk over de større 

trendene som retten både er del av og påvirker?  

 

2.2.3 Rettslig transformasjon som følge av fragmentering og spesialisering 

 

Både nasjonalt og internasjonalt er det tegn på fragmentering og spesialisering. Opprinnelig er 

fragmenteringen og spesialiseringen av ikke rettslig art, men trenden forplanter seg inn i retten og 

rettsvitenskapen, bl.a. med den konsekvens at man ikke lenger er ute etter brede, gjennomgripende 

lover og traktater. I stedet får man et mylder av mindre lover og traktater som ofte ikke bærer 

allmenne prinsipper, og man tenker heller ikke alltid på det store bildet når disse 

mikroreguleringene foretas. Dette får betydning både for likebehandlingen av personer, og for 

retts(u)sikkerheten til alle de som faller mellom reguleringene, de som ikke får regulert sin 

situasjon i lov eller traktat. Ved siden av de materielle endringer, vil man med fordel også kunne 

sette søkelyset på de mange institusjonelle og metodisk-epistemiske endringer i forlengelsen av 

dette. 
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2.2.4 Metodiske og materielle transformasjoner som følge av endringer i etikkens plassering og 

innhold 

 

Ingen bestrider at det er et samspill mellom rett og etikk, men forskningen på området er 

underutviklet, særlig fra et rettslig perspektiv. Mens rettsanvendelse tidligere bød på 

avveiningsproblemer der rettskildefaktor kolliderte med rettskildefaktor, består dagens 

rettsanvendelse i domstolene i høy grad av å ta standpunkt til materielle prinsippers rekkevidde, 

noe som forutsetter et økt innslag av etikk og etisk kompetanse. Etikkens eksplisitte innmarsj i 

jussen innebærer en rekke endringer av materiell, institusjonell og metodisk-epistemisk karakter. 

 

2.2.4 Rettslige transformasjoner i form av omdanning fra binding til ikke-binding, fra regler til 

retningslinjer 

 

Både på grunnlovsnivå, traktatnivå og lovgivernivå er det en økende tendens til å gi normer i form 

av retningslinjer og rettslige standarder i stedet for ordinære bindende rettsregler. Dette skyldes 

muligens frykt fra lovgiver for å ta munnen for full, samt frykt for lovenes ikke-tilsiktede 

konsekvenser og hva fremtiden vil bringe. Over alt hvor det er tale om å gi bindende lover, er det 

populært å etterspørre konsekvensutredninger. Den uoversiktlighet som preger den moderne 

virkelighet, har altså fått som konsekvens at retten er mindre bindende enn tidligere, med 

maktforskyvning fra lovgiver til dommer i praksis, og med mindre grad av forutberegnelighet for 

borgerne. 

 

2.2.5 Andre årsaker til rettslig transformasjon 

 

Katalogen av viktige endringsårsaker er stor. Det dreier seg om endringer i teknologi, endringer i 

naturomgivelsene, multikulturelle strømninger i det norske samfunn, verdimessige endringer, 

endringer i form av religiøs pluralisme og sekularisering, endringer i økonomi og politikk mv. Hver 

enkelt av disse endringsårsaker vil kunne ha virkninger i form av materielle endringer, 

institusjonelle endringer og metodisk-epistemiske endringer.  

Ved systematisk kartlegging av slike endringsmekanismer, herunder det strukturelle forhold 

mellom endringsårsak og faktisk virkning, vil man stå ovenfor den første strukturelle undersøkelse 

av rettsutviklingens årsaker og virkningsmekanismer. 

 

 

2.3 Særlig om rettsliggjøringsprosessen og noen konsekvenser av denne 

 

En fra samfunnsvitenskapen allerede undersøkt endringsmekanisme, er rettsliggjøring. 

Rettsliggjøringen har vidtgående konsekvenser av direkte og indirekte art, og fortjener 

undersøkelse også fra et rettsvitenskapelig ståsted. I inneværende punkt skal dette skisseres. 

Maktutredningen konstaterte at rettsliggjøring innebærer at domstoler og andre rettsorganer får 

økende betydning på bekostning av folkevalgt myndighet, og at skillet mellom lovgivning og 
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lovanvendelse blir visket ut. Samtidig oppstiller internasjonale instrumenter som 

menneskerettighetene og EU-retten begrensninger av handlingsrommet til nasjonale folkevalgte 

organer. Denne siste formen for rettsliggjøring er utslag av et behov for virkemidler som sikrer 

effektiv håndheving av internasjonale avtaler, særlig fordi retten er et instrument som skaper 

bundethet. Gitt domstolenes enekompetanse til å fastlegge hva retten er, og går ut på, vil dette også 

kunne sies å flytte makt til domstolene. Jo vagere de rettslige rammene er utformet, jo større er 

domstolenes valgmuligheter og maktpotensial.  

 

Fra et politisk perspektiv kan rettsliggjøring ses på som en form for transformasjon, hvor noe som 

tidligere lå utenfor politiske beslutningsprosesser – retten – trenger inn i dem og blir en del av 

dem. Betraktet fra et slikt perspektiv, vil man ofte ikke ha behov for et kvalifisert begrep om hva 

«retten» egentlig er. Bruken av begrepet «rett» er i hovedsak institusjonell, og sikter primært til at 

slike beslutningsprosesser som domstoler og andre rettsorganer er satt til å utføre brer om seg, slik 

at disse institusjonene får et ord med i laget på områder som tidligere var forbeholdt andre 

statsmakter. Hva den rettslige beslutningsprosessen som sådan går ut på er sekundært fra et slikt 

perspektiv. 

 

Fra et rettslig perspektiv blir spørsmålene:  

 

1. Hvordan bidrar rettsliggjøringen, og de nye oppgavene som blir tillagt domstolene og 

andre tvisteløsningsorganer, til å transformere retten?  

2. Hvordan bidrar transformasjonen av retten til å endre samfunnet? 

 

Et fenomen som har økt i takt med rettsliggjøringen, er at lovstoffet endrer karakter. I økende grad 

blir domstolene utstyrt med kompetanse til å håndheve prinsipper eller standarder med en vag 

utforming, snarere enn faste regler. Heller enn å definere hva som skal være løsningen på et 

bestemt rettsspørsmål, nøyer de lovgivende organer seg med å definere formål og hensyn bak 

reguleringen og utgangspunktet for de avveininger som må gjøres.  

 

Slik vaghet kan sies å overlate økt makt til domstolene, på bekostning av andre statsmakter, men 

en grunnleggende observasjon er at domstolene i liten grad kan etablere sitt eget mandat. 

Utviklingen er ønsket og villet. Samfunnet har i stadig større grad, og på stadig flere områder 

nyttiggjort seg domstolene som en form for forvalter. Det er behov for en nøytral upolitisk 

institusjon som ikke bare skal tolke og anvende rettsregler, men også, i økende grad, harmonisere 

og avveie konflikter mellom grunnleggende verdier – hvor de overordnede og ofte kryssende 

politiske målsettinger og hensyn ligger fast, men hvor deres endelige prioritet beror på de konkrete 

forholdene i saken. Et eksempel på en slik konflikt oppstår der målsetningen om internasjonalt 

samarbeid kolliderer med nasjonale prioriteringer og interesser. Et annet eksempel er den 

grunnleggende spenningen mellom flertallsviljen og individets frihet. At et hensyn vinner frem i ett 

tilfelle, sier ikke noe om dets generelle prioritet. Avhengig av omstendighetene, kan prioriteringen 

bli motsatt i senere tilfeller.  
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Konflikter av typen som er beskrevet foran berører spørsmål som kan være dypt politiske, både i 

sitt innhold og i sitt utfall. Domstolenes erkjennelse av dette påvirker både rettens innhold og den 

rettslige metoden – som gradvis tilpasser seg nye oppgaver og institusjonelle omgivelser. Et viktig 

eksempel er utbredelsen av det såkalte forholdsmessighetsprinsippet, eller 

proporsjonalitetsprinsippet. Prinsippet er sentralt i internasjonal rett og åpner for brede 

helhetsvurderinger der individuelle rettigheter og demokratiske prioriteringer kolliderer. Dette 

leder frem til en optimalisering av alle kryssende interesser – med bevissthet om domstolenes 

institusjonelle fortrinn og svakheter. 

 

På et overordnet plan kan en si at endringen av domstolenes funksjon følger som konsekvens av et 

mer pluralistisk og globalisert samfunn. Behovet for en nøytral instans som foretar en avveining 

mellom grunnleggende og ofte inkommensurable verdier har økt. Samtidig kan dette 

utviklingstrekket prege synet på domstolenes oppgaver mer generelt. Hvis man tenker seg en 

optimal beslutningstaker som er underlagt begrensninger og en som ikke er det, vil den bundne 

beslutningstakeren aldri kunne fatte bedre beslutninger enn den ubundne, men kan meget vel fatte 

dårligere. Økt rettsliggjøring knytter dermed an til samtidens oppfatning av hva som bidrar til å 

legitimere en beslutning; forankring i lovgivers autoritet kontra en målsetting om å nå optimalt 

utfall, alle konkrete forhold tatt i betraktning. Om man vektlegger det siste, vil skillet mellom 

lovgivning og lovanvendelse bli tonet ned. Mer vil bli lagt i domstolenes hender. 

 

Tradisjonelt har domstolenes viktigste samfunnsoppgave vært å ivareta borgernes rettssikkerhet. 

Dette er viktig ved inngrep overfor borgerne, og i nattvekterstaten besto det typiske møtet mellom 

stat og borger i det som fra borgerens side var uønskete beføyelser, for eksempel skatt eller straff. I 

det moderne velferdssamfunnet har Staten en helt annen rolle. Utdeling av goder, som for 

eksempel statsstøtte, offentlige kontrakter eller velferdsytelser krever kontroll med andre verdier, 

som effektivitet og likebehandling. På samme måte som for rettssikkerhet, er disse verdiene gjerne 

ivaretatt gjennom prosessuelle garantier; tilsvarende kan domstolene være et egnet kontrollorgan. 

Domstolskontrollen tilpasser seg nye målsettinger, og bidrar til å fremme dem gjennom å trekke på 

domstolenes institusjonelle fortrinn. 

 

Hvis vi ser rettsliggjøringen som uttrykk for at de politiske organene aktivt har trukket domstolene 

inn i styringen av samfunnet, som en med-forvalter, stiller det nye og andre krav til domstolene. 

Mens man tidligere betraktet domstolene som munnen som skulle uttale lovgivers ord, med 

bestemte teknikker for å løse uklarheter, må vi i dag erkjenne at domstolenes viktigste oppgaver er 

av en helt annen, mer krevende, og i en viss forstand fundamental karakter. Dette etterlater 

spørsmål om hva rettsanvendelse er, hvilke overveielser som kan og bør inngå i domstolenes 

vurderinger, hvor bredt rettslig argumentasjon kan favne, hvilken plass det er for rene 

rimelighetsbetraktninger og hvordan domstolene skal tilpasse seg sine institusjonelle omgivelser.  

 

I negativ forstand kan begrepet «rettsliggjøring» beskrive at makten til å fatte en politisk 

beslutning blir flyttet fra det vi anser som politiske organer, til domstoler uten et demokratisk 

mandat. Domstolenes bevissthet om sin rolle, deres motvilje mot å opptre politisk, vil motvirke 
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dette. Det vil skje en transformasjon av retten, tilpasset dens nye oppgaver. Det betyr ikke at 

rettsliggjøringen ikke leder til samfunnsendringer, men de er gjerne av mer avledet og indirekte 

karakter, og skjer i et samvirke med andre endringsprosesser; økt migrasjon, økonomisk vekst og 

teknologisk utvikling. 

  

Tradisjonelt har nasjonalstatene beskyttet statsborgernes grunnleggende behov; sikkerhet, velferd 

og helse. Dette har tjent til å underbygge nasjonalstatens legitimitet. I sin natur er domstolene 

innrettet for å ivareta individuelle interesser. Internasjonale avtaler krever at dette i økende grad 

må skje uten å ta hensyn til nasjonalitet. Når dette er hensyn domstolene må integrere i sin 

samlede avveining av kryssende og grunnleggende hensyn, kan det utfordre statsborgerskapets 

funksjon som lukkingsmekanisme og statens tradisjonelle legitimitetsgrunnlag. Brytningen mellom 

inkommensurable hensyn, verdipluralisme og redusert tro på autoritet som begrunnelse, er 

utviklingstrekk som forsterker denne utfordringen.  

 

Heller enn å definere det rette, kan et mulig svar fra nasjonalstatenes side være å fungere som 

garantist for individets egne muligheter. Fra et slikt perspektiv er rettsliggjøring ikke bare et 

middel, men også et mål – en fortsettelse av den langvarige begrensingen av nasjonalstatens makt, 

som samtidig har tjent til å sikre nasjonalstatens overlevelse. 
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Rapport fra Likestillings- og mangfoldsutvalget 2015  

Likestillings- og mangfoldsutvalget har i 2015 ledets av professor Inga Bostad, med Hanna Karv 

som sekretær. Andre medlemmer i utvalget er: 

 Førsteamanuensis Herman Bruserud (vara: Ulf Stridbeck) 

 Stipendiat Anders Narvestad (vara: Johann Ruben Leiss) 

 Personalrådgiver Mari Theodorsen (vara: Christian Boe Astrup) 

 Student Ingrid Stray Reutz (vara: Anne-Marie Gulichsen) 

 Seniorkonsulent og lokalt verneombud Mona Østvang Ådum (vara: Kaja Santelmann) 

Arbeidet 2015 

LiMU har i perioden hatt 6 møter, hvor utvalget har diskutert både større strategiske saker og 

innkommende henvendelser. De største sakene for LiMU i 2015 har vært arbeidet med ny 

handlingsplan og implementeringsplan for denne, samt utarbeiding og gjennomføring av en 

undersøkelse av studiehverdagen for minoritetsstudenter på masterstudiet i rettsvitenskap. I 

tillegg til dette har utvalget utarbeidet en standardformulering om likestilling som skal inkluderes i 

alle relevante stillingsutlysninger og arrangert et mediehåndteringsseminar med tittelen 

«Communicating research in old and new media – why and how?» i samarbeid med 

kommunikasjonsseksjonen den 22. oktober. Videre har utvalgets leder har møtt i den sentrale 

koordineringsgruppen for likestilling ved UiO og utvalgets sekretær har deltatt på bl.a. 

nettverkskonferansen 2015 for likestilling i UH-sektoren «Talenter i spill» ved Universitetet i 

Agder i mars.  

Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 

Handlingsplanen likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 ble vedtatt i februar 

2015. Planen konkretiserer fakultetets målsettinger for likestillings- og mangfoldsfeltet og 

inneholder totalt 20 tiltak for å oppnå større likestilling. I tillegg til dette inneholder også 

Strategisk plan 2010-2020 punkter om likestillingsarbeid.1 

                                                           
1 Fakultetets strategiske plan: http://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/jus-strategisk-2020-for-nett.pdf  

http://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/jus-strategisk-2020-for-nett.pdf
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Handlingsplanen er knyttet til UiOs strategiplan Strategi 2020 og Handlingsplan for likestilling og 

kjønnsbalanse 2015-2017 for hele universitetet, som har tre hovedmål:  

1) Et tydeligere lederansvar for likestilling;  

2) Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke;  

3) Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer. 

I lys av dette har handlingsplanen tre hovedfokusområder: kjønnsbalanse, etniske minoriteter og 

funksjonshemmede. For alle hovedfokusområder er det spesifisert mål og tiltak, totalt 22 stk. 

Denne rapporten inkluderer en gjennomgang av planens tiltak og status for arbeidet. 

Gjennomgangen viser at arbeidet med mange tiltak er satt i gang og at de fleste tiltak for 2015 også 

gjennomført. Unntaket er en mentorsamling, som vil gjennomføres i januar 2016. 

En utfordring for utvalget har vært at fakultetet fikk avslag på en søknad til Forskningsrådets 

BALANSE-program. Prosjektet «Kunnskapens grenseland: Kvinner i norsk juss» skulle ansette en 

forsker i 3 år, som skulle bistås av en vit.ass. og en administrativ person, og hadde et budsjett på 

kr. 6 millioner. Denne forskeren var tenkt til å gjennomføre de større undersøkelsene som ligger 

som en del av handlingsplanen. LiMU har derfor jobbet med å finne alternative måter å 

gjennomføre undersøkelsene på. 

Minoritetsundersøkelsen 

Minoritetsundersøkelsen har vært en av hovedsakene for LiMU i 2015. Formålet var å kartlegge 

hvordan det er å være student med minoritetsbakgrunn på masterprogrammet i rettsvitenskap. 

Undersøkelsen følger opp en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2007 om 

«Minoritetsstudenter og masterstudie i rettsvitenskap». Målet med den nye undersøkelsen er å 

kartlegge hvorvidt det er særskilte utfordringer som studenter med minoritetsbakgrunn står 

overfor, språklig, kulturelt og livssynsmessig, sammenlignet med studentene for øvrig. Resultatene 

skal danne grunnlag for fakultetets arbeid med mangfoldsspørsmål de kommende årene. 

En arbeidsgruppe under ledelse av Herman Bruserud har under våren utarbeidet et spørreskjema 

som i september gikk ut til alle 2627 registrerte studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap. 

Undersøkelsen har mottatt 567 svar, hvilket gir en svarprosent på ca. 22 %.  

LiMU er nå i gang med å utarbeide en rapport basert på resultatene av undersøkelsen. Her får 

bistand av Linda Gulli, som gjennomfører en analyse av svarene og utarbeider rapporten på LiMUs 

vegne. For en kort oppsummering av de preliminære resultatene fra undersøkelsen, vennligst se 

vedlegg 3. Den endelige rapporten vil foreligge ved årets utgang, og det planlegges et 

lanseringsseminar for rapporten i vårsemesteret 2016. 

Communicating research in old and new media – why and how? 

Den 22. oktober inviterte LiMU alle vitenskapelig ansatte kvinner ved fakultetet til et 

halvdagsseminar med tittelen «Communicating research in old and new media – why and how?». 



 3 

 

Formålet med seminaret var å gi deltakerne en god innføring i hvordan man som kvinnelig forskere 

håndterer media, hvordan man kan benytte sosiale medier til å spre forskningen sin og hva nytten 

med forskningskommunikasjon er. Innledere var Beate Sjåfjell fra Institutt for privatrett, Nina 

Kristensen fra forskning.no og Audun Farbrot fra BI. Se vedlagt program for mer informasjon. 

Kurset hadde 21 påmeldte deltakere, men etter stort frafall møtte ca 10 personer på dagen. 

Tilbakemeldingene på seminaret har vært gode. Se her også rapport fra en stipendiat som deltok på 

seminaret (vedlegg 5). 

Plan for likestillings- og mangfoldsarbeid i 2016 

En hovedsak for LiMU i 2016 vil være gjennomføringen av en undersøkelse av kjønnsperspektiver i 

undervisningen på masterstudiet i rettsvitenskap (se vedlagt prosjektbeskrivelse). For dette formål 

vil det tilsettes en forsker i 6 måneder, som skal utarbeide en rapport om dette. I tillegg til dette 

planlegger LiMU følgende tiltak for 2016: 

 Mentor- og stipendiatsamling – januar 2016 

 Lansering av minoritetsundersøkelsen – våren 2016 

 Undersøkelse av inkludering av internasjonalt ansatte i undervisningen ved fakultetet  

 Lokalt ledertreningskurs – høsten 2016 

I tillegg til dette vil LiMU fortsette arbeidet med årlige midler til instituttene for vit.ass. bistand for 

kvinnelige stipendiater i sluttfasen og søke sentrale midler til frikjøp for kvinnelige 

førsteamanuenser. Her har tre kvinner fått innvilget midler for 2016. LiMU ønsker også å 

videreføre det gode samarbeidet med det nye dekanatet og instituttlederne om liketillings- og 

mangfoldsarbeidet i året som kommer.  

 

Med hilsen 

 

Inga Bostad 

Leder, LiMU 

Hanna Karv 

sekretær 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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1. Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017  

2. Status for implementering av Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske 

fakultet 2015-2017 

3. Rapport: Preliminære resultater fra minoritetsundersøkelsen 
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4. Program for seminaret «Communicating research in old and new media – why and how?» 

5. Rapport fra seminaret 

6. Prosjektbeskrivelse for undersøkelse av integrering av kjønnsperspektiver/ 

likebehandlingsperspektiver i undervisningen  
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Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 
2015-2017 
 

Visjon  
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, 

etnisitet og funksjonsevne.  

Forankring  
Handlingsplanen er knyttet til UiOs strategiplan Strategi 2020. Strategi 2020 fastslår at UiO skal være 

«et internasjonalt ledende universitet [som] må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner 

og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter.». 

Styret for Universitetet i Oslo vedtok 11. september 2014 Handlingsplan for likestilling og 

kjønnsbalanse 2015-2017 for hele universitetet.  Handlingsplanen har tre hovedmål: (1) Et tydeligere 

lederansvar for likestilling; (2) Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke; (3) Bedre 

kjønnsbalansen i alle studieprogrammer.  

Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 er et ledd i å realisere 

målene i de sentrale strategiene med et fokus på lokale problemstillinger ved fakultetet.  

Ansvar  
Ansvaret for å gjennomføre handlingsplanen ligger hos instituttledermøtet og dekanatet. Likestillings- 

og mangfoldsutvalget skal samarbeide med fakultetsledelsen og andre relevante råd og utvalg, og sikre 

kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre nødvendige tiltak. Det rapporteres årlig til UiO sentralt om 

fakultetets likestillingsarbeid; denne rapporten blir også gitt fakultetsstyret til orientering.  

Hovedmål og hovedutfordringer  
Fakultetets langsiktige hovedmål er å sikre kjønnsbalanse i alle stillingskategorier.  

Fakultetet har en særlig utfordring med de faste vitenskapelig ansatte. Antall kvinner i professor- og 

førsteamanuensisstillinger på fakultetet totalt har ligget i overkant av 30 % de siste årene, men det er 

store forskjeller mellom enkeltinstitutter og -fagmiljøer. I tråd med målet i UiOs handlingsplan skal 

fakultetet øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger til 40 %. 

Andelen kvinnelige stipendiater ligger i overkant av 50 %. Hovedutfordringen for å bedre 

kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger, er med andre ord å få kvinner til å søke på og være 

best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger. Mange av handlingsplanens rekrutteringstiltak retter seg 

derfor mot stipendiatgruppen som en viktig rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger.   

Videre er fakultetet opptatt av å kartlegge substansielle utfordringer for kvinner i faste vitenskapelige 

stillinger, for dermed å sikre at slike stillinger utgjør og fremstår som attraktive arbeidsplasser for 

kvinner.  

Andre viktige utfordringer ved fakultetet er kjønnsbalansen blant studentene samt andelen minoriteter 

og personer med nedsatt funksjonsevne blant studenter og ansatte.  



Personer med minoritetsbakgrunn og funksjonshemmede utgjør ingen ensartet gruppe, og hver enkelt 

vil møte sine spesielle utfordringer. Diskriminering av minoriteter eller personer med nedsatt 

funksjonsevne har ofte sin bakgrunn i manglende tilrettelegging eller i stereotype oppfatninger. 

Fakultetet ønsker å legge til rette for rekruttering av studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn 

og/eller funksjonshemminger. Handlingsplanens tiltak retter seg mot kartlegging av dagens situasjon 

for minoriteter på fakultetet med påfølgende tiltak tilpasset resultatene av undersøkningen samt 

bevisstgjøring av funksjonshemmedes situasjon.  

1. Kjønnsbalanse  
Mål 1.1: Fakultetet vil sikre at de kvinnelige stipendiatene blir mer konkurransedyktige som 

kandidater til faste vitenskapelige stillinger.  

Tiltak:  

 Gjennomføre medietreningskurs for kvinner høsten 2015.  

 Gjennomføre en samling for kvinnelige stipendiater i løpet av 2015.  

 Videreføre mentorordningen, og gjennomføre en mentorsamling i løpet av 2015.  

 Fordele midler til instituttene årlig som skal brukes til å bistå kvinnelige stipendiater i 

sluttfasen.  

 Stimulere kvinnelige stipendiater til å øke publiseringen av vitenskapelige arbeider.  

 Evaluere effekten av de nevnte tiltakene, og om de bør videreføres i 2016 og 2017 eller 

erstattes med andre tiltak.   

 Gjennomføre en undersøkelse av nåværende og tidligere kvinnelige stipendiaters arbeidsvilkår 

og deres grunner til å velge – eller velge bort – en videre akademisk karriere. Frist: Desember 

2016. 

Mål 1.2: Fakultetet skal legge til rette for at kvinnelige førsteamanuenser får mulighet til å 

kvalifisere seg til professor.  

Tiltak:  

 Innvilge frikjøp og oppfordre kvinnelige førsteamanuenser om å søke om midler til frikjøp 

gjennom de sentrale likestillingsmiddelordningene.  

 Oppfordre kvinnelige førsteamanuenser til å benytte seg av mulighetene for coaching og 

opprykksseminar i regi av UiO.  

Mål 1.3: Fakultetet vil være en attraktiv arbeidsplass for kvinner i vitenskapelige stillinger, 

gjennom å sikre at kvinner har gode forbilder og like muligheter til forskning, undervisning og 

publisering.  

Tiltak:  

 Følge opp anbefalingen fra Programutvalget for Master i rettsvitenskap fra 2011 om 

integrering av likebehandlingsperspektiver i undervisningen i forbindelse med overgangen til 

ny studieordning, inkludert følgende underpunkter:  

o Gjennomgå pensum på obligatoriske og valgfrie emner for å se på kvinneandel og 

kjønnsperspektiv.  

o Undersøke om det er flere kvinner som underviser i valgfag enn i de obligatoriske 

fagene, og identifisere eventuelle kjønnede kriterier for hvilke fag som defineres som 



obligatoriske og om dette påvirker kvinners holdning til å gjøre karriere på toppnivå i 

jussen. 

 Gjennomføre nettverkskonferanser for kvinner, spesielt på fagområder som har særlige 

likestillingsutfordringer.  

 Arrangere regelmessige kurs i kjønnsperspektiver i jussen på ulike fagområder, med tanke på 

å gjøre det enklere for undervisere og lærebokforfattere å integrere kjønnsperspektiver i 

undervisning og pensum.  

Mål 1.4: Fakultetet vil sikre god kjønnsbalanse i vitenskapelige lederstillinger, blant 

forskningsledere og i viktige verv på fakultetet. 

Tiltak:  

 Oppfordre kvinnelige førsteamanuenser og professorer til å delta på UiOs forskningslederkurs.  

 Arrangere lokale ledertreningskurs for kvinner. 

Mål 1.5: Fakultetet ønsker en jevnere kjønnsbalanse blant studentene.  

Tiltak:  

 Analysere virkningene av kjønnsbalansen blant studentene og årsaker til at kvinner er i 

majoritet.  

 Definere og igangsette tiltak basert på analysen.  

2. Etniske minoriteter  
Mål 2.1: Fakultetet vil sikre at etniske minoritetsgrupper er bedre representert blant studenter 

og ansatte.  

Tiltak:  

 Ferdigstille minoritetsundersøkelsen blant studentene. Frist: Vår 2015. 

 Gjennomføre relevante tiltak i lys av minoritetsundersøkelsens resultater. Frist: Hele perioden. 

3. Funksjonshemmede 
Mål 3.1: Fakultetet vil øke kunnskapen blant ansatte og studenter om de utfordringer som 

personer med nedsatt funksjonsevne møter og gjennom dette skape forståelse for 

funksjonshemmedes situasjon.   

Tiltak: 

 Gjøre det bedre kjent at fakultetet er en del av en IA-bedrift gjennom å systematisk 

synliggjøre dette i alle stillingsutlysninger.  

 Satse på bevisstgjøring og informasjon rettet mot studenter og ansatte.  

 



Status for implementering av Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 – desember 2015 

 Mål Tiltak Ansvar  Kommentar Status  Frist 
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 1.1: Fakultetet vil sikre at de 

kvinnelige stipendiatene blir 
mer konkurransedyktige som 
kandidater til faste 
vitenskapelige stillinger. 

 Gjennomføre medietreningskurs for 
kvinner høsten 2015.  

 Gjennomføre en samling for kvinnelige 
stipendiater i løpet av 2015.  

LiMU i samarbeid med 
kommunikasjons-
seksjonen 

Tiltakene slås sammen slik at 
medietreningskurset også 
fungerer som samling for 
kvinnelige stipendiater.  

Gjennomført Oktober 
2015 

 Videreføre mentorordningen, og 
gjennomføre en mentorsamling i løpet 
av 2015.  

LiMU  LiMU arrangerer en samling for 
mentorer ved fakultetet hvor 
mentorrollen diskuteres.  

En samling vil 
gjennomføres 
20. januar 
2016. 

Desember 
2015 

 Fordele midler til instituttene årlig som 
skal brukes til å bistå kvinnelige 
stipendiater i sluttfasen.  

Fakultetet Fakultetet har allerede etablert 
gode rutiner for dette. Disse 
videreføres. 

Pågående Hele 
perioden 

 Stimulere kvinnelige stipendiater til å 
øke publiseringen av vitenskapelige 
arbeider. 

Fakultetet og 
instituttene 

Fakultetet og instituttene skal 
øke bevisstgjøringen av 
viktigheten av publisering for 
den videre karrieren blant de 
kvinnelige stipendiatene.  

Pågående Hele 
perioden 

 Gjennomføre en undersøkelse av 
nåværende og tidligere kvinnelige 
stipendiaters arbeidsvilkår og deres 
grunner til å velge – eller velge bort – 
en videre akademisk karriere.  

LiMU Dette er en større 
undersøkelse som var en del av 
den avslåtte BALANSE-
søknaden. LiMU vil trenge hjelp 
med å gjennomføre tiltaket.  

Planlagt 
Utsettes til 
2017 

Desember 
2016 

 Evaluere effekten av de nevnte 
tiltakene, og om de bør videreføres i 
2016 og 2017 eller erstattes med andre 
tiltak.   

LiMU LiMU gjennomfører en 
evaluering av alle tiltak i 2015 
og kommer med anbefalinger 
om en eventuell videreføring 
av tiltakene. 

Planlagt Desember 
2015  

1.2: Fakultetet skal legge til 
rette for at kvinnelige 
førsteamanuenser får 
mulighet til å kvalifisere seg til 

 Innvilge frikjøp og oppfordre kvinnelige 
førsteamanuenser om å søke om 
midler til frikjøp gjennom de sentrale 
likestillingsmiddel-ordningene.  

Fakultetet og 
instituttene 

Fakultetet og instituttene har 
etablert gode rutiner for dette. 
Disse videreføres, og det bør 
gjøres bedre kjent at det er 
mulig å søke kvalifiserings-

Pågående Hele 
perioden 



professor. stipend flere ganger dersom 
det er behov for det. 

 Oppfordre kvinnelige 
førsteamanuenser til å benytte seg av 
mulighetene for coaching og 
opprykksseminar i regi av UiO.  

Fakultetet og 
instituttene 

Det er allerede etablert gode 
rutiner for dette. Disse 
videreføres, men det bør gjøres 
bedre kjent at det er mulig å 
søke om å delta på coaching og 
opprykksseminar flere ganger 
dersom det er behov for det. 

Pågående Hele 
perioden 

1.3: Fakultetet vil være en 
attraktiv arbeidsplass for 
kvinner i vitenskapelige 
stillinger, gjennom å sikre at 
kvinner har gode forbilder og 
like muligheter til forskning, 
undervisning og publisering. 

 Følge opp anbefalingen fra 
Programutvalget for Master i 
rettsvitenskap fra 2011 om integrering 
av likebehandlings-perspektiver i 
undervisningen i forbindelse med 
overgangen til ny studieordning, 
inkludert følgende underpunkter:  

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

Fakultetet tilsetter en forsker 
og en vit.ass. for 6 måneder for 
å gjennomføre en 
undersøkelse av 
kjønnsperspektiver i 
undervisningen.  

Pågående  Desember 
2016 

o Gjennomgå pensum på obligatoriske 
og valgfrie emner for å se på 
kvinneandel og kjønnsperspektiv.  

LiMU  Pågående Desember 
2016 

o Undersøke om det er flere kvinner som 
underviser i valgfag enn i de 
obligatoriske fagene, og identifisere 
eventuelle kjønnede kriterier for hvilke 
fag som defineres som obligatoriske og 
om dette påvirker kvinners holdning til 
å gjøre karriere på toppnivå i jussen. 

LiMU  Pågående Desember 
2016 

 Gjennomføre nettverkskonferanser for 
kvinner, spesielt på fagområder som 
har særlige likestillingsutfordringer. 

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

Dette er delvis avhengig av 
initiativ fra enkeltforskere og 
forskergrupper. Instituttene 
bør også bidra med å 
identifisere fagområder med 
særlige utfordringer. 

Pågående Hele 
perioden 

 Arrangere regelmessige kurs i 
kjønnsperspektiver i jussen på ulike 
fagområder, med tanke på å gjøre det 

LiMU LiMU arrangerer et kurs for 
fagansvarlige og andre 
interesserte i løpet av 2016. 

Planlagt Desember 
2016 



enklere for undervisere og lærebok-
forfattere å integrere 
kjønnsperspektiver i undervisning og 
pensum.  

Etter avholdt kurs evalueres 
opplegget med tanke på en 
eventuell videreføring av 
tiltaket.  

1.4: Fakultetet vil sikre god 
kjønnsbalanse i vitenskapelige 
lederstillinger, blant 
forskningsledere og i viktige 
verv på fakultetet. 

 Oppfordre kvinnelige 
førsteamanuenser og professorer til å 
delta på UiOs forskningslederkurs.  

Fakultetet og 
instituttene 

Fakultetet sender årlig ut 
invitasjoner til instituttene om 
å nominere deltakere. 
Instituttene oppfordres til 
særlig å tenke på kvinnelige 
kandidater i 
nominasjonsprosessen. 

Pågående Hele 
perioden 

 Arrangere lokale ledertreningskurs for 
kvinner. 

LiMU i samarbeid med 
fakultetet og instituttene 

LiMU ønsker å arrangere et 
kurs med fokus på 
prosjektledelse. Kurset rettes 
særlig til kvinner i midlertidige 
vitenskapelige stillinger og 
kvinner i starten på karrieren. 
Avdeling for personalstøtte i 
LOS kan bistå med utforming 
av bestilling, formål og 
læringsutbytte. 

Planlagt Høst 2016 

1.5: Fakultetet ønsker en 
jevnere kjønnsbalanse blant 
studentene. 

 Analysere virkningene av 
kjønnsbalansen blant studentene og 
årsaker til at kvinner er i majoritet.  

LiMU Dette er en større 
undersøkelse som LiMU vil 
trenge hjelp til å gjennomføre. 
Frikjøp eller ansettelse av 
ekstern hjelp bør vurderes. Det 
foreslås også at vi samarbeider 
med STK om en slik 
undersøkelse, da de har 
erfaring med slike 
undersøkelser.

1
 

Planlagt Desember 
2017 

 Definere og igangsette tiltak basert på LiMU Resultatene av undersøkelsen Planlagt Desember 

                                                           
1
 F.eks. Cecilie Thun og Øystein Gullvåg Holter (STK) gjennomførte i 2013 studien «Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av 

læringsutbytte og studiekvalitet».  



analysen.  inkluderes i handlingsplanen 
for neste periode.  

2017 

 

2
. E
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r 2.1: Fakultetet vil sikre at 

etniske minoritetsgrupper er 
bedre representert blant 
studenter og ansatte. 

 Ferdigstille minoritetsundersøkelsen 
blant studentene.  

LiMU Undersøkelsen er gjennomført 
og Linda Gulli skriver nå en 
rapport på basert på funnene. 
Rapporten lanseres våren 
2016. 

Pågående  Vår 2015 

 Gjennomføre relevante tiltak i lys av 
minoritetsundersøkelsens resultater.  

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

Dersom undersøkelsen 
avdekker problemer, vil LiMU 
anbefale tiltak for å bedre 
situasjonen for 
minoritetsstudentene ved 
fakultetet.  

Planlagt Desember 
2017 

3
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n
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m

m
e

d
e 3.1: Fakultetet vil øke 

kunnskapen blant ansatte og 
studenter om de utfordringer 
som personer med nedsatt 
funksjonsevne møter og 
gjennom dette skape 
forståelse for 
funksjonshemmedes 
situasjon.   

 Gjøre det bedre kjent at fakultetet er 
en del av en IA-bedrift gjennom å 
systematisk synliggjøre dette i alle 
stillingsutlysninger.  

LiMU og fakultetet Tekstene er utarbeidet og 
innført i stillingsannonsene.  

Gjennomført Vår 2015 

 Satse på bevisstgjøring og informasjon 
rettet mot studenter og ansatte.  

 

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

LiMU har hatt et møte med 
Marius Fuglum, ansvarlig for 
tilrettelegging for studenter, og 
Kari Amby Røine Hegerstrøm, 
HMS- og bygningskoordinator, 
om hvordan fakultetet jobber 
med tilrettelegging for 
studenter og ansatte. I lys av 
dette vil LiMU utarbeide noen 
konkrete forslag til hvordan 
bevisstheten kan øke. 

Pågående Hele 
perioden 

 



Analysen per 3.desember 2015 

Høstens spørreundersøkelse blant studenter på masterstudiet i rettsvitenskap er utarbeidet på 

bakgrunn av et ønske om å få bedre kunnskap om situasjonen til studenter med minoritetsbakgrunn. 

Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet sendte i september ut undersøkelsen til 

2627 studenter, av disse var det 567 som svarte, hvilket gir en svarprosent på 21,58.  

Bakgrunn og mandat 

At UiOs studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne er et 

uttalt mål, som gjenspeiles i handlingsplanen for likestilling og mangfold ved det juridiske fakultet 2015-

2017. Masterstudiet i rettsvitenskap danner grunnlag for inntreden i en rekke roller i samfunnet, fra de 

juridiske profesjoner til offentlig forvaltning og ulike lederposisjoner. Det er ønskelig at juristbestanden i 

stor grad gjenspeiler befolkningen. I dagens Norge, der en økende del av befolkningen har bakgrunn fra 

andre kulturer, er det derfor viktig å legge til rette for tiltak som kan bedre rekrutteringen av studenter 

med minoritetsbakgrunn, så vel som å forhindre at disse faller fra underveis.  

Årets undersøkelse følger opp en undersøkelse fra 2007 om «Minoritetsstudenter og masterstudie i 

rettsvitenskap». Den gangen ble det foreslått tiltak som skulle øke andelen minoritetsstudenter ved 

fakultetet, forbedre informasjon om studiet og dets yrkesmuligheter, motvirke diskriminering og 

tilrettelegge for god integrering og studiegjennomføring. Utvalget ble også bedt om vurdere tiltak som 

kunne øke andelen med minoritetsbakgrunn blant de vitenskapelige og administrativt ansatte, og om 

minoritetsspørsmål kunne ivaretas bedre i forskning og undervisning. Målet med den nye undersøkelsen 

er å kartlegge hvorvidt det, 8 år senere, er særskilte utfordringer som studenter med 

minoritetsbakgrunn står overfor, språklig, kulturelt og livssynsmessig, sammenlignet med studentene for 

øvrig. Videre å vurdere om det er markante forskjeller mellom minoritetsstudenter på bakgrunn av 

kjønn. Resultatene skal danne grunnlag for fakultetets arbeid med mangfoldsspørsmål de kommende 

årene.  

 

Analyse 

Spørreundersøkelsen består av cirka 30 kategoriske spørsmål som har blitt sortert, kodet og godt på vei 

analysert ved hjelp av frekvensfordeling og krysstabellanalyse i SPSS. Spørreundersøkelsen er rettet inn 

mot seks temaer, herunder sosial bakgrunn, framtidsplaner, karriereutsikter, språk, studentmiljø og 

holdninger til mangfold. Studentene ble stilt spørsmål som: Er du bekymret for at det kan bli vanskelig 



for deg å få en relevant og meningsfull jobb etter studiene? Har du opplevd tilfeller der det er vanskelig 

å forstå språket i lærebøkene/undervisningen/eksamensoppgaver? Har du deltatt på arrangementer i 

forbindelse med fadderuken?  

En utfordring med spørreundersøkelsen er den lave svarprosenten. Undersøkelsen ble sendt ut til 

samtlige studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap. Det er nærliggende å tro at noen kan ha 

unnlatt å svare på undersøkelsen fordi de ikke oppfatter seg selv i målgruppen, andre vil trolig tenke at 

den ikke relevant, de har ikke tid, tilhører ikke en minoritet og lignende, selv om alle ble oppmuntret til å 

svare. I alle undersøkelser vil det også være en god del som ikke ønsker delta, til tross for at de har 

erfaringer og kjennskap til tematikken. Populasjonens størrelse gjør imidlertid at vi like fullt har et utvalg 

på 567 personer. Hvis vi ser på parametere som kjønn- og aldersfordeling ser det også ut for at vi 

opererer med et utvalg som er tilnærmet lik populasjonen. At cirka 46 prosent av respondentene var i 

aldersgruppen 22-25 år, tilsvarer antall studenter i den alderen ved fakultetet1. Videre, at svarprosenten 

blant kvinner er 70 prosent og menn 30 prosent er ikke urovekkende, når man kjenner 

kjønnsfordelingen blant studenter ved fakultetet, som er om lag 65 prosent kvinner, 35 prosent menn.2 

Det er heller ikke uvanlig at svarprosenten er noe høyere blant kvinner enn menn ved 

spørreundersøkelser. Samtidig, så er det ikke nødvendigvis et poeng å skulle generalisere fra 

minoritetsstudentenes erfaringer. Det viktigste vil være å trekke frem noen temaer som angår studenter 

med minoritetsbakgrunn mer enn resten av studentpopulasjonen, som vi kan lære av.  

Hvis vi tar for oss samtlige som oppgir at de eller deres foreldre er født utenfor Norge utgjør disse en 

gruppe på 109 respondenter (cirka 20 prosent). UiO har siden 2006 innhentet årlige opplysninger om 

studentenes familietilhørighet i forbindelse med semesterregistrering, ledet av Mangfold i Fokus i 

Akademia (MIFA). MIFA viser til at juridisk fakultet hadde en minoritetsandel på 9 prosent i 2013. MIFA 

definerer minoritetsstudenter som studenter som oppgir at de selv eller (begge) foreldrene er født 

utenfor Norden. Det samme gjorde fakultetet, da «Minoritetsstudenter og masterstudie i 

rettsvitenskap» undersøkelsen ble gjort i 2007. Det er ikke mulig ut fra denne undersøkelsen å benytte 

det samme målet, da man ikke har oversikt over hvor mange som er født Norden.3 Det er heller ikke 

mulig å skille studenten fra dens foreldre. Svarkombinasjonen Norge, annet land i Europa og Asia, har 

således blitt kodet som Asia. Hvis vi ser på de med fleretnisk bakgrunn alene så omfatter det 77 

                                                           
1
 Kilde: NSD, Database for statistikk om høyere utdanning. http://bit.ly/1IDF5He 

2
 Kilde: NSD, Database for statistikk om høyere utdanning. http://bit.ly/1HGuikJ 

3
 Følgende svaralternativer ble gitt: Norge, Annet land i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika, Nord-Amerika, Sør-

Amerika, Annet. 

http://bit.ly/1IDF5He
http://bit.ly/1HGuikJ


studenter som oppgav to eller flere svaralternativer, i 74 av tilfellene hadde studenten krysset av i 

boksen Norge så vel som annet alternativ. Man kan anta at mange av disse selv er såkalte 

annengenerasjonsinnvandrere, men det kan også være slik at én av foreldrene er fra Oseania, mens den 

andre og en selv er født i Norge, eller at begge foreldrene er født i Norge, og man selv er født i Frankrike. 

Det er således noen utfordringer knyttet til å benytte spørsmålet som indikator på minoritetsbakgrunn. 

Like fullt kan nevnes at man kan være født i Norge, og ha foreldre som er født i Norge og ha 

minoritetsbakgrunn, som gjerne er tilfelle for nasjonale minoriteter og samer. Dataene i denne 

undersøkelsen gir ingen informasjon om individenes egen opplevelse av kulturell eller etnisk tilhørighet, 

i klassisk sosiologisk forstand. I stedet har man på bakgrunn av eget eller foreldrenes fødeland blitt 

plassert i en majoritet- eller minoritetskategori. At bakgrunn fra Asia, Midtøsten, Afrika, Nord-Amerika, 

Sør-Amerika betegnes med kategorien ikke-vestlig, betyr naturligvis ikke at denne sees som én etnisitet, 

men baserer seg på en antagelse om tilhørighet til én av de eventuelt flere etniske gruppene i 

opprinnelsesland. Nasjonale minoriteter vil på dette grunnlag falle bort, da de kategoriseres som norske, 

selv om de selv definerer sin etnisitet som for eksempel kven. Det er like fullt vanskelig å vite hvilken 

tilhørighet studentene med annen landbakgrunn, religion, osv. enn sine foreldre. 29 av 567 

respondenter krysser eksempelvis av for mer enn ett alternativ på spørsmålet om religion, til tross for at 

det finnes en uavklart/vet ikke kategori. Kanskje svarer de for både seg og sine foreldre her også i og 

med at spørsmålet før omhandler egen og foreldrenes fødeland? 

Studentene som inngår i analysen er altså enten født i Norge eller Europa, med foreldre født i Norge 

og/eller Europa (majoritetsstudenter), eller de er født i Norge eller annet land i Europa med én eller to 

foreldre født i land utenfor Europa (minoritetsstudenter), eventuelt at de selv er født utenfor Europa, 

med én eller to norskfødte foreldre eller foreldre fra annet land i Europa (minoritetsstudenter). Vi står 

med denne inndelingen igjen med en majoritetskategori på 507 studenter og en minoritetskategori på 

60 studenter (tilnærmet lik 12 prosent). En implikasjon av avgrensningen er at studenter fra europeiske 

land ikke blir definert som minoritetsstudenter i analysen. Avgrensningen skyldes til dels det 

tilgjengelige datamaterialet, så vel som en antagelse om at de kulturelle, verdimessige og språklige 

forskjellene øker utenfor Europa. For eksempel forventes en svenskfødt student, med en norsk og en 

engelsk forelder, å ha en bakgrunn som er mer lik majoritetsstudentene, enn hva som er tilfellet for de 

som har to pakistanske foreldre.  

 

 



Språk  

Språk krever kulturspesifikk kunnskap som det er rimelig å anta at minoritetsstudentene besitter i 

mindre grad enn majoriteten av studentene, spesielt med tanke på at minst 35 av studentene i 

minoritetskategorien er født utenfor Norge. Samtidig oppgir kun 36 av 567 studenter som har svart på 

undersøkelsen at de har et annet morsmål enn norsk. Av disse er 15 vestlige og 21 ikke-vestlige. Med 

opptak på høyere juridisk utdanning som utgangspunkt er det like fullt liten grunn til å tro at beherskelse 

av norsk språk vil være av avgjørende betydning for noen av studentene som her inngår. Undersøkelsen 

viser allikevel at så mange som 43,4 prosent av alle studenter til tider finner språket i lærebøkene 

vanskelig. Cirka 20 prosent har opplevd språket i eksamensoppgaver og undervisning vanskelig. 

Tilsvarende svarer 20,2 prosent at de har opplevd tilfeller der det er vanskelig å forstå dialekter i 

undervisningen.  

Siden en såpass stor andel av studentene opplever språket som vanskelig er det interessant å se om noe 

av dette kan forklares med minoritetsbakgrunn. Krysstabellanalyser viser imidlertid ingen sterk 

korrelasjon mellom de to variablene. Samvariasjonen mellom de to variablene er kun signifikant på 

spørsmålet om språket i lærebøkene og spørsmålet om dialekter i undervisningen, og i begge tilfellene 

er det en svak grad av assosiasjon. Siden ikke-vestlig minoritetsbakgrunn i liten grad forklarer 

variasjonen i språkforståelse har jeg kjørt en test til der jeg benytter morsmål som uavhengig variabel. 

Her finner jeg en sammenheng på 3 av 4 spørsmål, men assosiasjonen er igjen svak og fungerer dermed 

dårlig som indikator. På bakgrunn av analysene ser det altså ut til at minoritetsstudentene ikke opplever 

noen større utfordringer knyttet til språk. Det er imidlertid interessant at såpass mange svarer at de aldri 

har utfordringer med språket, i motsetning til majoritetsstudentene, på alle spørsmålene unntatt det om 

dialekter. Her ligger kanskje noen forventninger om hva man bør/skal svare, identitet, karakterer osv. 

som vi ikke har kjennskap til. I lys av dette kan nevnes at kjikvadrattesten indikerer ikke retning for 

samvariasjonen, dermed er det ikke umiddelbart tydelig om samvariasjonen faktisk peker i retning av at 

minoritetsstudenter opplever språket i lærebøkene/undervisningen/eksamensoppgaver som mindre 

vanskelig enn majoritetsstudentene, men som det kan være aktuelt å studere videre.  
 

Framtidsplaner/Karrieremuligheter 

Det neste temaet i analysen har vært framtidsplaner/karrieremuligheter. Foreløpig har jeg i hovedsak 

kjørt tilsvarende analyser som over, der synet på fremtidsmuligheter stilles opp mot minoritet- eller 

majoritetsbakgrunn. Krysstabellen viser at minoritetsstudenter, i noe større grad enn vestlige, er 



bekymret for om de får seg en relevant og meningsfull jobb etter studiene. På spørsmål om jurister med 

ikke-vestlig bakgrunn har like gode karrieremuligheter som jurister med norsk bakgrunn er skillet mer 

markant, her sier cirka 20 prosent av majoritetsstudentene seg litt eller helt uenig i påstanden 

sammenlignet med 37 prosent av minoritetsstudentene. Det er også en langt større andel som er helt 

uenig i påstanden, 11,7 prosent av minoritetsstudentene, sammenlignet med 3,7 prosent av 

majoritetsstudentene.  Nå skal sies at et tilsvarende antall minoritetsstudenter, 10 prosent, svarer at de 

er helt enig i påstanden om at ikke-vestlige har like gode karrieremuligheter som de med etnisk norsk 

bakgrunn. For oss er det kanskje viktigst å ta hensyn til de som oppfatter etnisk bakgrunn som 

utfordrende. I forlengelsen, så viser en manuell titt på de respondentene som svarer at de er helt uenige 

i at ikke-vestlige juristers karrieremuligheter er like gode som etnisk norske, at om lag halvparten av 

disse oppgir islam eller hinduisme som livssyn. Dette er en langt større andel enn de som svarer i 

motsatt ende av skalaen. Av samtlige minoritetsstudenter med én av disse to religionene som livssyn (15 

personer) er det kun én person som er helt enig i påstanden. På spørsmålet om vestlige har like gode 

karrieremuligheter som norske er svarene tilnærmet jevnt fordelt. Mens på spørsmålet om kvinnelige og 

mannlige jurister har like gode karrieremuligheter svarer en større andel av de ikke-vestlige studentene 

at de er helt uenige i uttalelsen enn majoritetsstudentene. Ser man imidlertid kategorien «helt uenig» 

og «ganske uenig» sammen, er imidlertid fordelingen tilnærmet lik. De statistiske testene viser 

imidlertid kun en svak sammenheng, der forholdet mellom de to variablene er signifikant.   

Hvis man derimot sammenstiller variablene karrieremuligheter og kjønn får tabellene et ganske annet 

uttrykk. Her klumper de kvinnelige studentenes svar seg i større grad sammen på midten, mens 

mennene i langt større grad svarer at de er ganske eller helt enig i at kvinnelige og mannlige studenter 

har like gode karrieremuligheter. Hele 87,7 prosent av mennene er enige i utsagnet, sammenlignet med 

73,6 prosent av de kvinnelige studentene. Den største forskjellen er at 42,4 prosent av mennene er helt 

enig i at kvinnelige og mannlige studenter har like gode karrieremuligheter, mens kun 14,9 prosent av 

kvinnene svarer det samme. Den statistiske testingen av forholdet mellom kjønn og hva man svarer på 

spørsmålet om kvinnelige og mannlige juristers karrieremuligheter bekrefter et signifikant forhold, med 

en sterk forbindelse, indikert av Cramer’s V. På spørsmål om jurister med ikke-vestlig bakgrunn har like 

gode karrieremuligheter som jurister med etnisk norsk bakgrunn, er en større andel kvinner (79,6 

prosent) enn menn (75,4 prosent) enige i uttalelsen. Andelen menn som er helt uenig i denne uttalelsen 

er nesten 3 prosentpoeng større en andel kvinner som er det.  

 



Sosialt (arrangementer/drikkekultur) 

Det siste punktet jeg vil trekke frem i denne omgang er spørsmålene knyttet til sosiale arrangementer og 

herunder drikkekultur. Drikkekultur er et tema som var oppe til diskusjon i forbindelse med den forrige 

undersøkelsen som ble gjort her ved Juridisk fakultet. Her ble blant annet Juristforeningens «ølmøter», 

med klare assosiasjoner til alkohol tatt opp, til tross for at dette altså er et arrangement der fest og 

alkohol ikke skal være i fokus. Videre ble det diskutert hva slags arrangementer som faktisk finnes og 

viktigheten av å ha arrangementer der studenter med minoritets- og majoritetsbakgrunn kan delta 

under like forutsetninger. Viktigheten av alkoholfrie arrangementer under fadderuken ble også tatt opp. 

På spørsmål om man har deltatt på arrangementer i forbindelse med fadderuken svarer den den 

overveiende majoriteten av alle respondenter at de har deltatt på noen arrangementer. 25 prosent 

deltok på alt. 14 prosent har vært fadder og 15 prosent deltok ikke. Prosenten som deltar er relativt likt 

fordelt mellom de med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, men en noe høyere andel minoritetsstudenter 

svarer at de ikke deltok på arrangementer (18,3 prosent versus 14,6 prosent majoritetsstudenter). Det 

er også en lavere andel (5 prosent) av minoritetsstudentene som har vært fadder. Et påfallende funn er 

videre at 83,8 prosent av alle studentene svarer at de ganske eller svært ofte opplever at det er mye 

fokus på alkohol under sosiale arrangementer. Krysstabellanalysen viser at studenter med 

minoritetsbakgrunn i større grad enn majoritetsstudentene svarer at de ganske eller svært ofte opplever 

det slik, med 92,8 prosent versus 82,9 prosent. Når det gjelder syn på hvorvidt det er greit å delta på 

arrangementer der medstudenter drikker alkohol fordeler resultatene seg litt annerledes. 53,9 prosent 

av majoritetsstudentene og 45,8 prosent av minoritetsstudentene svarer at ja, det er bare gøy. 1,4 

prosent av majoritet og 8,5 prosent av minoritetsstudentene synes ikke det er greit å delta på sosiale 

arrangementer der alkohol er involvert. På spørsmål om drikkekultur blant studenter virker 

ekskluderende svarer 48,3 prosent av minoritetsstudentene at de ikke i det hele tatt, eller ikke så ofte, 

opplever drikkekultur som ekskluderende. 69 prosent av majoritetsstudentene svarer det samme. 16,7 

prosent av minoritetsstudentene opplever svært ofte drikkekulturen ekskluderende, mens 28,3 prosent 

opplever det ganske ofte slik.  26 prosent av majoritetsstudentene krysser av i én av to kategorier. Til 

tross for at mange minoritetsstudenter opplever både et overdrevent fokus på alkohol og en 

ekskluderende drikkekultur under fadderuka svarer flertallet (76,7 prosent) av disse at de har deltatt på 

noen eller alle arrangementer.  
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To blog or not blog? 

 

With this hamletic doubt in mind, I recently joined an interesting seminar arranged by Gender 

equality and diversity committee (LiMU):  

"Communicating research in old and new media – why and how?".  

As a young researcher, I have found myself in a middle of a big debate on the use of new 

ways to communicate research. In academia the most common criticism towards those who 

do engage in public debates, do blogs, tweets and posts on Facebook is that they lower the 

quality of research. What about the other side of the coin? What does civil society think about 

the role of researchers in public debate? During the seminar  we had an informal and open 

discussion with Nina Kristiansen from forskning.no and Audun Farbrot from the Norwegian 

Business School (BI). What came to light is that society asks for more engagement by the 

academic community. Why? Because “we are the experts!”- as Nina reminded us.  

Researchers should not be ashamed to put their our skills and expertise into practice  and by 

doing so reaching out to the public. Is there a risk to lower the quality of academic research?  

On this question both speakers agreed that “content is king”. It is essential to have results to 

present.  Being on stage, means to be espoused and accordingly criticized by a larger audience. 

It could therefore be that the stage is not a safe place. Results are our shields.   

 

During the discussion, Prof. Beate Sjåfjell raised a very good point arguing for a social 

responsibility held by researchers.  I personally think that researchers have a moral duty to be 

part of public debate as our work is closely linked with life.  If there is a reason why we spend 

our days reading tons of pages and footnotes, looking for articles in nasty places is because 

we hope that our research will foster a change in our society. Whatever we research on, we 

explore a piece of life and look for change. We conduct our research with passion and, as 

Audun Farbrot stated, we should communicate our results with the same passion beyond 

academia.  Because our research projects are not just about getting published , but concern life.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektbeskrivelse for undersøkelse av integrering av 

kjønnsperspektiver/likebehandlingsperspektiver i undervisningen 

Mål 1.3 i Handlingsplan for likestilling og mangfold for Det juridiske fakultet 2015-20171 er at 

fakultetet vil være en attraktiv arbeidsplass for kvinner i vitenskapelige stillinger, gjennom å sikre at 

kvinner har gode forbilder og like muligheter til forskning, undervisning og publisering. Et av tiltakene 

for å oppnå målet er å følge opp anbefalingen fra Programutvalget for Master i rettsvitenskap fra 

2011 om integrering av likebehandlingsperspektiver i undervisningen i forbindelse med overgangen 

til ny studieordning. Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) har ansvaret for den konkrete 

oppfølgingen av handlingsplanen. Utvalget ser at det er behov for å ansette en forsker for å 

gjennomføre undersøkelsen som vi er pålagt av handlingsplanen til å gjennomføre. Under følger en 

kort bakgrunn for undersøkelsen, prosjektbeskrivelse og tentativt omfang.   

Bakgrunn 

Undersøkelsen av integrering av likebehandlingsperspektiver i undervisningen ved Det juridiske 

fakultet vil bygge på to tidligere studier som er gjennomført ved fakultetet: 

Cathrine Sørlies rapport Kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsstudiet ved UiO fra 20062, er basert på 

en evaluering av integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet i masterstudiet i rettsvitenskap 

foretatt for Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet.  Rapporten konkluderte med at det var 

tilfeldig om det var anlagt et kjønnsperspektiv i pensum, og at kvinne- og kjønnsperspektivet var 

integrert i obligatoriske fag bare i liten grad innholdsmessig og overhodet ikke organisatorisk. 

Rapporten bemerker videre at det daværende systemet manglet oppfølging og ansvarsplassering. 

Sørlie foreslår en liste med tiltak for å bøte på dette, som inkluderer blant annet å konkretisere hva 

integrering av kjønnsperspektiver i undervisningen skal innebære, å plassere oppfølgingsansvaret og 

vurdere krav til rapportering og sanksjoner. 

Ragnhild Sollunds rapport Å være kvinne ved Det juridiske fakultet: En selvfølge - eller en utfordring? 

(1998), ble skrevet på oppdrag av daværende Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet. 

Rapporten er en kartlegging av situasjonen for kvinner ansatt i vitenskapelige stillinger ved fakultetet, 

med særlig vekt på rekrutteringssituasjonen. Et av Sollunds funn handler om holdninger til temaer 

prioritert av kvinner og temaer knyttet til likestilling og kjønnsperspektiver. Flere av Sollunds 

informanter opplever å bli møtt med manglende interesse for temaene de holder på med, og dette 

antas å gå særlig utover de som arbeider med temaer som kan knyttes til kvinner og barn spesielt, for 

eksempel seksuelle overgrep mot barn og likestilling. «Kjønnsnøytral» forskning oppleves å være den 

mest anerkjente forskningen, og Sollund foreslår at de som forsker på typiske kvinnetemaer, 

utfordrer ikke bare fakultetets tradisjoner men også premissene for hva som er nyttig og viktig juss.  

Prosjektbeskrivelse 

Prosjektet skal inneholde to delmomenter: 1) en gjennomgang av pensum på obligatoriske og 

valgfrie emner på masterstudiet i rettsvitenskap, hvor både kvinneandel blant forelesere og 

pensumforfatter, og kjønnsperspektiver skal identifiseres; 2) en undersøkelse som  1. kartlegger 

                                                           
1
 Tilgjengelig på: http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/mandat-planer/handlingsplan_2015-

2017_endelig.pdf  
2
 Tilgjengelig på: http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/LSU-rapport-endelig20utgav1.pdf  

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/mandat-planer/handlingsplan_2015-2017_endelig.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/mandat-planer/handlingsplan_2015-2017_endelig.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/LSU-rapport-endelig20utgav1.pdf


kjønnsrepresentasjon i henholdsvis valgfag og obligatoriske fag og 2. identifisere gjennom en 

kartlegging av synspunkter/oppfatninger hos fakultetets ansatte, eventuelle kjønnede kriterier for 

hvilke fag som defineres som obligatoriske, og om dette påvirker kvinners holdning til å gjøre karriere 

på toppnivå i jussen. 

Gjennomgangen av pensum i obligatoriske og valgfrie emner vil se på kvinneandelen og på innslag av 

kjønnsperspektiver, som en oppfølging av Sørlies rapport. Vi ønsker spesielt å se på forholdet mellom 

valgfri og obligatorisk undervisning på profesjonsstudiet i lys av kjønnsperspektiver; ikke bare antall 

kvinner involvert i undervisningen på de ulike kurstypene, men også kjønnsperspektiver i fagene. 

Siden 2006 har rettsstudiet ved UiO gjennomgått ytterligere en studiereform. Programutvalget for 

Master i rettsvitenskap (PMR) uttalte i 2011 at likebehandlingsperspektiver bør integreres i 

undervisningen i forbindelse med overgang til ny studieordning, men det er uklart i hvilken grad 

dette er blitt fulgt opp.  

En undersøkelse av kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver vil kunne påvirke kvinners muligheter til å 

gjøre karriere på toppnivå. Gjennom intervjuer med ansatte ved fakultetet, vil vi belyse holdninger i 

fagmiljøene til forskning på temaer prioritert av kvinner, om dette videre påvirker hva som defineres 

som sentrale fag, samt om disse kriteriene er kjønnede. Videre ønsker vi også å belyse om dette 

påvirker kvinners karrierevalg etter gjennomført doktorgrad. Ragnhild Sollunds rapport Å være 

kvinne ved Det juridiske fakultet: En selvfølge - eller en utfordring? (1998) viste at det finnes 

manglende interesse for temaer som kan knyttes til kvinner og barn spesielt, og at den mest 

anerkjente forskningen er den som blir sett på som «kjønnsnøytral». Hypotesen er at det er flere 

kvinner i valgfag (typisk kvinnerett, barnerett, flyktningrett, velferdsrett…) enn i de obligatoriske 

fagene, noe som reiser et spørsmål om kriteriene for hva som er sentrale, obligatoriske fag, om disse 

kriteriene er kjønnede, og hvordan dette påvirker kvinners muligheter  til å gjøre karriere på toppnivå 

i jussen?  

I tillegg pågår en diskusjon om rettsstudiet skal legges om til en 3+2-ordning i stedet for en ordning 

med et integrert masterprogram. En slik gjennomgang er derfor nå svært betimelig. 

Mål og omfang  

Det anslås at det vil være behov for å ansette en forsker i 50 % stilling i 1 år. Forskeren bør bistås av 

en vit.ass. i 20 % stilling som har innsikt i pensum og undervisning på masterprogrammet i 

rettsvitenskap.  

Ved utløpet av kontraktsperioden skal forskeren levere en rapport som omhandler de ovennevnte 

temaene til fakultetet. Vi ønsker at rapporten skal ligge til grunn for (a) å vurdere verdien av 

virkemidlene som hittil har vært iverksatt som en konsekvens av tidligere utredninger ved fakultetet 

og UiOs likestillingspolitikk, og (b) å etablere nye og innovative tiltak for å sikre både at likestilling 

gjøres til en systematisk prioritering og en stabil kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger i 

rettsvitenskap. c) å sikre at kjønnsperspektiv og likebehandling integreres i undervisning (og evt 

forskning) der det er relevant og foreslå konkrete endringer, dvs. tema og tekster i de enkelte fag. 
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Budsjett	2016	og	langtidsbudsjett	2016-2020	

Saken bygger på sak om årsplan og budsjett, inkl. hovedprioriteringer for budsjettet 2016 og LTB 

2016 – 2020 som ble vedtatt av fakultetsstyret i oktober. Hovedprioriteringer for perioden 2016-

2018 ble vedtatt i fakultetsstyret i juni og er skissert slik innen UiOs hovedområder:

UiOs hovedområde Utdanning Forskning samfunnskontakt

organisasjon og 

støttefunksjoner

Fakultetets hovedprioriteringer Læringsmiljø Faglige prioriteringer

Tiltak i tillegg til 

fakultetets vedtatte 

hovedprioriteringer

Areal og 

samlokalisering

Etikk Ekstern finansiering

Oppfølging av 

arbeidsmiljøundersøk

elsen

Oppfølging av SAB

I tillegg til hovedprioriteringene som ble vedtatt i juni ble det i oktober vedtatt en ny 

hovedprioritering innen organisasjon og støttefunksjoner:

 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen

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

I etterkant av styrets behandling i juni er det utarbeidet forslag til tiltak innen alle 

hovedprioriteringene. Årsplan med tiltakene presenteres i vedlegg 1. UiOs årsplan ble vedtatt i 

universitetsstyret 23. juni, og angir forventninger som fakultetene skal følge opp. Dette er 

innarbeidet i vedlagt forslag til endelig årsplan – vedlegg 21 - som skal leveres 15.desember. I denne 

er det under hvert tiltak spesifisering av aktiviteter, ansvarlig, resultatmål for hhv 2016 og 2018, 

milepæler og frist for fullføring.

Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret vedtar årsplanen for 2016-2018 med hovedprioriteringer og tiltak, som fremlagt, med de endringer 
som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.
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2. Styret vedtar hovedprioriteringer i budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020, med budsjettiltak som 
foreslått, med de endringer som fremkom i møtet innen:

 stillingsplan og faglige prioriteringer

 Øvrige hovedprioriteringer i budsjett for årsplan tiltak, herunder fullmakt til dekan og fakultetsdirektør

 Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

3. Styret ber instituttene iverksette tiltak som gjør at fakultetets måltall for EU og NFR-bevilgninger oppnås, 
og at nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet for perioden 2017-2020 økes slik at nivået pr år er 
høyere enn i inneværende prognose og at nivået i 2020 er høyere enn i 2015.

Totaloversikt	pr	25/11
Budsjettet for fakultetet pr artsklasse og pr år for perioden 2016-20202:

Tabell 1 - Basisvirksomhet

Art overført-innt-kost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalsum

Overført fra i fjor -27 422 269 0 0 0 0 0 -27 422 269 

Inntekter -285 120 233 -288 295 455 -285 424 277 -277 583 476 -275 489 703 -272 598 744 -1 684 511 888 

Personalkostnader 228 829 447 240 964 515 240 130 498 237 640 465 239 635 163 232 834 785 1 420 034 873

Driftskostnader 57 161 206 66 262 493 60 010 860 59 590 860 59 475 860 58 825 860 361 327 139

Investeringer 4 602 500 3 902 660 2 312 660 2 312 660 2 312 660 2 312 660 17 755 800

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -16 506 313 -16 965 988 -14 797 472 -16 925 481 -17 281 636 -16 762 816 -99 239 706 

Prosjektavslutning 550 332 50 000 -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 -1 199 668 

Totalsum -37 905 330 5 918 225 1 782 269 4 585 028 8 202 344 4 161 745 -13 255 719 

Som det fremgår av tabell 1 er det isolerte årsresultat negativt hvert år fra og med 2016, slik at 

akkumulerte midler gradvis bygges ned; fra ca. 27 mill. kr ved inngangen til 2015 til ca. 13 mill. kr ved 

utgangen av 2020. Prognosen for 2015 var etter 2. tertial på ca. 9 mill. kr i overskudd isolert og ca. 36 mill. 

kr akkumulert. Det vil bli orientert muntlig i møtet om siste status for denne. Tallene pr grunnenhet er vist i 

vedlegg 3.

Tabell 2 – Eksternt finansiert virksomhet

Art overført-innt-kost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalsum

Overført fra i fjor -28 271 209 0 0 0 0 1 675 000 -26 596 209 

Inntekter -110 248 859 -113 257 798 -67 517 805 -73 539 701 -70 705 701 -65 376 044 -500 645 908 

Personalkostnader 65 633 289 70 378 996 35 175 801 37 331 452 34 947 016 30 301 000 273 767 553

Driftskostnader 24 789 854 22 047 553 18 285 860 18 474 800 19 023 375 17 481 670 120 103 112

Investeringer 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 100 000

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 16 497 519 18 014 589 14 855 082 15 342 558 15 169 910 13 540 910 93 420 569

Prosjektavslutning -422 042 0 0 0 0 0 -422 042 

Totalsum -32 001 448 -2 796 660 818 939 -2 370 891 -1 545 400 -2 377 464 -40 272 925 

Tabell 2 viser tilsvarende tall for prosjektvirksomheten. Her er det positive isolerte årsresultat hvert år med 

unntak av 2017, slik at akkumulerte midler økes fra ca. 28 mill. kr ved inngangen i 2015 til ca. 40 mill. kr ved 

utgangen av 2020.
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Endringer	etter	fakultetsstyrets	behandling	i	oktober
Analysen av vesentlige forhold i prognoser ble presentert for dekanatet 18/11, og denne viste at 

handlingsrommet er noe større enn det som ble forutsatt under styrets behandling i oktober. På bakgrunn 

av denne ble det bestemt å iverksette sjablonmessige justeringer på toppnivå som engangstiltak for 2016. 

Dette er nå innarbeidet i budsjettet på følgende poster:

1. 1% økning av totalinntekt på basisvirksomheten

2. Vakansfaktor i fast lønn p.g.a. ledighet i stillinger med en reduksjon i total kostnad på 1 mill. kr årlig

3. Effektiviseringsfaktor i refusjoner p.g.a. reelle innsparinger på undervisning og administrasjon med 

en økning i budsjetterte refusjoner på 1,8% av fastlønnsmasse.

4. Ubruktfaktor på 15% reduksjon av totale driftskostnader for forskningsstøtte

5. Ubruktfaktor på 30% reduksjon av totale driftskostnader  for forskerutdanning

6. Ubruktfaktor på 15% reduksjon av totale driftskostnader  for annen faglig aktivitet

7. 40% økning av totale investeringskostnader

Samlet effekt av justeringene er en resultatforbedring på ca. 7,5 mill. kr i forhold til opprinnelige tall3. Som 

motpost til denne resultatforbedringen er det satt av tre ekstraordinære poster i budsjettet for 2016:

1. Ekstraordinære driftsmidler til forskning, oppfølging av universitetsstyrets vedtak og vedtak i 

dekanatmøtet 18/11 – driftskostnader på 2,8 mill. kr. Orientering om mulig disponering av disse 

midlene er beskrevet i vedlegg 4.

2. Økning av dekanfullmakten til iverksettelse av årsplantiltak – driftskostnader på 2,5 mill. kr.

3. Økning av HMS-budsjett til kurs og opplæring av tilsatte – driftskostnader på 0,5 mill kr.

Dersom disse postene ikke disponeres vil altså årsresultatet for 2016 bli ca.5,8 mill kr bedre enn angitt i

tabell 1, dvs. et isolert positivt resultat på ca 0,1 mill kr.

De sjablonmessige endringene er foreløpig bare lagt inn i 2016.  For de etterfølgende årene er det 

sannsynlig at vi vil kunne gjøre tilsvarende justeringer, og dette vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

Oppfølging	av	styrets	vedtak	fra	oktober	punkt	3

Som det fremgår av tabell 1 viser langtidsbudsjettet at det er en positiv utvikling i nettobidrag fra eksternt 

finansierte prosjekter, sammenlignet med tidligere prognoser. Vi kan derfor anse styrets vedtak på dette 

punkt som innarbeidet i budsjettet.

Sammenheng	mellom	resultatindikatorer	og	budsjett

Fakultetet har måltall for inntekter fra EU og NFR som inngår i resultatindikatorene for perioden frem til og 

med 2018. Tabell 3 viser sammenhengen mellom måltallene og budsjettet slik det foreligger pr 25/11:

                                                          
3

Prognosen for 2015 viser at akkumulerte midler øker med ca. 9 mill.
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Tabell 3 - Sammenheng budsjett og måltall EU og NFR

2016 2017 2018 Totalsum

EU - LTB -6 918 513 -4 389 976 -7 079 976 -18 388 465 

EU - Måltall -3 000 000 -8 000 000 -9 000 000 -20 000 000 

EU - avvik 3 918 513 -3 610 024 -1 920 024 -1 611 535 

NFR - LTB -31 859 579 -31 293 000 -33 863 000 -97 015 579 

NFR - Måltall -25 000 000 -25 000 000 -25 000 000 -75 000 000 

NFR - Avvik 6 859 579 6 293 000 8 863 000 22 015 579

Totalsum - LTB -38 778 092 -35 682 976 -40 942 976 -115 404 044 

Totalsum - Måltall -28 000 000 -33 000 000 -34 000 000 -95 000 000 

Totalsum - Avvik 10 778 092 2 682 976 6 942 976 20 404 044

Som det fremgår av tabell 3 er det budsjettert med noe høyere inntekter enn måltallet for EU-prosjekter i 

2016, mens det er budsjettert med mindre inntekter i 2017 og 2018. Når det gjelder NFR er det budsjettert 

med inntekter høyere enn måltallet for alle år. 

Oppfølging	av	styrets	vedtak	om	begrensning	i	muligheten	til	videreføring	av	overskudd fra	ett	

år	til	det	neste	for	fakultetets	institutter	og	sentre

Fakultetsstyret vedtok i oktober begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det 

neste for fakultetets institutter og sentre. Dette vedtaket er formidlet til instituttene slik at det kan 

innarbeides i budsjettene. Det er for tidlig å si noe om en eventuell langsiktig effekt av vedtaket og dette er 

derfor ikke synliggjort i enhetenes budsjetter pr i dag.

Sammenheng	mellom	budsjett	og	årsplantiltak

I styrets behandling i oktober ble det vedtatt budsjettsatsninger til årsplanens tiltak innen faglige 

prioriteringer og ekstern finansiering. Sak om faglige prioriteringer var diskusjonssak i fakultetsstyret 

15. juni og fakultetet har med utgangspunkt i denne saken utarbeidet en plan for utlysning av 

ledige stillinger. Planen er behandlet i møter med instituttledere og dekanat i forkant av 

styremøtet 19. oktober. Etter en samlet vurdering av forslagene og beregninger av resultateffekt 

på langtidsbudsjettet ble følgende vedtatt i fakultetsstyret:

Forslag knyttet til prioriterte fag: 

 1 tilsetting i alminnelig forvaltningsrett i 2017

 1 tilsetting i statisk tingsrett i 2017

 1 tilsetting i straffeprosess i 2018

 1 tilsetting i rettshistorie eller sivilprosess i 2019

 1 tilsetting i arve- og familierett i 2019

Øvrige forslag fra instituttene: 

 2 tilsettinger i rettsosiologi og kriminologi i 2016
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o 2 tilsettinger i rettssosiologi og kriminologi utsettes fra 2017 til 2018

 1 tilsetting i menneskerettigheter i 2017

 1 tilsetting i europarett i 2018

 1 tilsetting ved institutt for privatrett i 2018 behandles i egen sak i 2016

Oppsummering for hele perioden 2009 – 2020 

Avganger Tiltredelser Netto endring

IOR 12 15 3

IFP 11 15 4

SMR 3 7 4

IKRS 9 10 1

NIFS 3 7 4

Sum alle 38 54 16

Øvrige tiltak i årsplanen er ikke kostnadsberegnet og det forutsettes at tiltakene kan gjennomføres innen 
gjeldende budsjettramme. Til dekning av øvrige tiltak ble det for perioden 2016 – 2020 satt av i alt 3 mill. kr 
til tiltak innen hovedprioriteringene i årsplanen, som disponeres av dekanen og 2 mill. kr til administrative 
støttetiltak for hovedprioriteringene i årsplanen, som disponeres av fakultetsdirektøren. Dette er 
innarbeidet i budsjettet og vil bli fordelt til konkrete tiltak og aktiviteter når behovet oppstår. I tillegg er 
dekanens fullmakt for 2016 altså økt med 2,5 mill. kr, jfr. omtalen av justeringer ovenfor og midler avsatt til 
HMS-tiltak er økt med 500.000.

Vedlegg: 

1. Årsplan 2016-2018 – versjon pr 30.oktober 2015

2. Årsplan 2016-2018 – endelig dokument

3. Budsjettoversikt pr grunnenhet – basis- og prosjektvirksomhet

4. Orientering om mulig disponering av ekstraordinære driftsmidler til forskning

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

Saksbehandler:

Trond Skjeie

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



Versjon:	30.	oktober	2015

A� rsplan	2016-2018

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak 19. oktober 2015: «Styret vedtar årsplanen for 2016-2018 med 

hovedprioriteringer og tiltak, som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis 

fullmakt til å foreta mindre endringer.»  Vi har laget en foreløpig, justert versjon der vi har 

innarbeidet det som kom til gjennom styrebehandlingen og visse endringer fra dekanen.

Innledning
Fakultetets årsplan er basert på UiOs vedtatte plan og at 2016 er UiOs satsningsår for lærings- og 

arbeidsmiljø.  Som ledd i oppfølgingen av rapporten fra SAB vil fakultetet gjennomgå måten 

undervisningsledelsen er organisert på i rettsstudiet.

Forskning
Fakultetet har to hovedprioriteringer under forskning: Faglige prioriteringer og Ekstern finansiering.

Faglige	prioriteringer
Fakultetet har i 2015 kartlagt undervisnings- og forskningsressurser i sentrale juridiske fag ved 

fakultetet. Gjennom dette har vi fått oversikt over fag som er viktig å styrke for å sørge for fremtidig

god forskningskompetanse og undervisningskapasitet i juridiske fag som må anses sentrale for 

ivaretakelse av fakultetets samfunnsoppdrag. Følgende fag er på listen over særlige prioriterte 

juridiske fag: statisk tingsrett, dynamisk tingsrett, straffeprosess, sivilprosess, skatterett, alminnelig 

forvaltningsrett, rettshistorie, samt familie- og arverett.

I tillegg er det viktig å sørge for videre fornying av personalsituasjonen innen samtlige sentrale fag.

Tiltak:

1. Vi vil vurdere mer fagspesifikke kunngjøringer rettet mot fagområder med særlige 

undervisnings- og forskningsbehov. Dette vil foregå på tre nivåer: For det første vil fakultetet 

ved ansettelse av internstipendiater forbeholde noen av stillingene til prosjekter på de 

prioriterte fagfelter inntil det er sikret et solid grunnlag for videre rekruttering. For det annet 

vil de interne post.doc.-stillingene i en gitt periode være forbeholdt de prioriterte fagfeltene. 

For det tredje vil man ved utlysning av førsteamanuensisstillinger  sikre de prioriterte 

fagområder, gitt at det i utgangspunktet er et solid søkergrunnlag.

2. Vi vil innføre tydeligere rutiner ved tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger for at både 

forsknings- og undervisningssiden blir tilstrekkelig ivaretatt.

Ekstern	finansiering
Fakultetet har som mål å øke omfanget av eksternfinansierte prosjekter med høy faglig kvalitet, både

fra nasjonale og internasjonale aktører.



Tiltak:

1. Fakultet vil jobbe for å få mer midler til rettsvitenskapelig forskning nasjonalt, gjennom 

dialog med bl.a. relevante departementer og Norges forskningsråd, i samarbeid med de 

juridiske fakulteter i Bergen og Tromsø

2. Vi vil arbeide aktivt og systematisk med å gi innspill til utkastene til EUs arbeidsprogrammer 

for å synliggjøre relevansen for rettsvitenskapelig forskning i EUs utlysninger.

Utdanning
Fakultetet har to hovedprioriteringer under utdanning: Læringsmiljø og Etikk

Læringsmiljø
Læringsmiljø er et prioritert område for fakultetet. Ulike undersøkelser understreker behovet 

for å bedre læringsmiljøet. Fakultetet vil videreføre arbeidet igangsatt i 2015 og iverksette 

tiltak for å bedre situasjonen. 

Tiltak:

1. Mottak av studenter og studentmiljø på alle studieprogram

2. Inkludering av studenter i fagmiljøene, herunder å redusere avstand mellom studenter og lærere
3. Undervisningskvalitet herunder arbeid med varierte lærings- og vurderingsformer 
4. Forbedre gjennomstrømming i studieprogrammer utenom rettsstudiet
5. Sikre og videreutvikle god undervisningskvalitet og ivaretakelse av lærere 
6. Utvide bruk av digitale læringsmidler i undervisningen
7. Optimalisere ressursbruk i forhold til kursundervisning og studentdeltakelse

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 «programutvalget fastsetter hvilke 

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

læringsmål»

Tiltak:

1. Implementering av vedtak om integrering av etikk i enkeltfagene
2. Følge opp resultatet av arbeidet med innholdet i metode- og rettskildefagene med tanke på å 

ivareta vekt på etikk. 
3. Gjennomgå øvrige fag med sikte på integrering av etikk



Organisasjon	og	støttefunksjoner
Fakultetet har tre hovedprioriteringer knyttet til organisasjon og støttefunksjoner: Areal og 

samlokalisering, oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen og, oppfølgning av SAB.

Areal	og	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 skal tilfredsstille dagens 

krav til studie- og arbeidsmiljø, samt ha gode møteplasser og biblioteksløsninger. Dekanbeslutning 
om tentativ innplassering av fakultetets enheter legges til grunn i det videre arbeid med 
arealsaken. Som ledd i dette skal fakultetet også gå gjennom de administrative tjenestene, 
for å se om disse kan organiseres mer effektivt med samlokaliseringen.

Tiltak:

1. Detaljprosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet med bruk av hovedbrukergruppe, 
temabrukergrupper og referansegrupper

2. Tilpasning av eksisterende bygningsmasse for videre bruk av fakultetets enheter og studenter
3. Gjennomgang av administrative tjenester for bedre og mer hensiktsmessig organisering, og 

identifisere og planlegge for mulige endringer

Oppfølging	av	arbeidsmiljøundersøkelsen
Det juridiske fakultet gjennomfører høsten arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK. Undersøkelsen 
gjennomføres som en spørreundersøkelse med oppfølging i egne møter med de enkelte instituttene 
og fakultetsadministrasjonen. I disse møtene vil ansatte jobbe med å utvikle tiltak for å bedre 
arbeidsmiljøet på sine enheter. Tiltakene vil bli vedtatt 17. desember i Lokalt arbeidsmiljøutvalg 
(LAMU).

Tiltak:

1. Alle enheter ved fakultetet følger opp tiltakene som ble vedtatt i ARK-undersøkelsen høsten 
2015.

Oppfølgning	av	SAB

1. Tiltak for å styrke undervisningsledelse. Tydeliggjøre roller og ansvar for undervisningen 

mellom studieårsansvarlige, ansvarlig faglærere og instituttene, og sette opp en plan for 

videre rullering ift verv i henhold til vedtak som fattes høsten 2015.

2. Profesjonalisere den forskningsadministrative støtten ytterligere og bidra til å styrke 

incentivordningene for forskere som ønsker å søke om større forskningsprosjekter.



Samfunnskontakt

Fakultetets tiltak innen samfunnskontakt er knyttet til hovedprioriteringer i gjeldende årsplan innen 

kommunikasjonsfeltet. Fakultetets kommunikasjonsaktiviteter skal bidra til å belyse de store 

samfunnsutfordringene (UiOs kommunikasjonsmål nr. 1), å gjøre UiOs toppforskning bedre kjent 

(UiOs kommunikasjonsmål nr. 3), og at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet (UiOs 

kommunikasjonsmål nr. 5)

Tiltak:

1. Synliggjøre fakultetets forskning i UiOs egne kommunikasjonskanaler, i etablerte 
forskningskommunikasjonskanaler som forskning.no og i nyhetsmedier samt fagpresse.

2. Fakultetet skal profesjonalisere kommunikasjonsfaglige støttefunksjoner ytterligere, og øke 
forståelsen i organisasjonen for nytten av planmessig og strategisk kommunikasjon

3. Øke ansattes tilstedeværelse på etablerte debattarenaer, og skape egne arenaer der ansatte 
kan gi faglige kommentarer og debattere dagsaktuelle spørsmål. 



Hovedområde
Hoved-

prioritering

Årsplan tiltak Referanse til UiOs årsplan Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2016 Resultatmål 2018 Status Kommentar

(administrativ 

fremdriftsansvarlig uthevet)

1. tertial 2. tertial 3. tertial

Mottak av studenter og studentmiljø på alle 

studieprogram

Tiltak 1 Sørge for god oppstart for studentene og 

videreføre samarbeidet med 

studentforeningene, herunder motvirke 

negativt karakterpress. Tilrettelegge for 

faglig samarbeid mellom studentene.

Kontinuerlig oppfølging 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Gjennomført kampanje i 

samarbeid med JSU. Følge opp 

ordning med kollokviegrupper 

for studenter. 

Gjennomføring av en 

undersøkelse blant studentene i 

2018

ikke ok

Inkludering av studenter i fagmiljøene, herunder å 

redusere avstand mellom studenter og lærere

Tiltak 1 Videreføre studentenes spørretime på 1.-4. 

studieår, og se på muligheter for i større 

grad å invitere studenter til faglige 

arrangementer på instituttene.  

Kontinuerlig oppfølging 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Gjennomført spørretimer. 

Instituttene har invitert 

studenter til flere faglige 

arrangementer 

Oppnådd integrering av lærere i 

mottak av studenter. Utvalgte 

forskergruppeledere delta i 

mottaket på 1. studieår 

ikke ok

Undervisningskvalitet herunder arbeid med 

varierte lærings- og vurderingsformer

Tiltak 2 Utvidet samarbeid med pedagogisk 

forskningsinstitutt (FUP). Avholde to 

undervisningsseminarer for interne og 

eksterne lærere. Arbeide med å dele god 

undervisningspraksis.  Implementere nye 

vurderingsformer. Bruke viderekomne 

studenter i undervisningen. Se på 

muligheten for å undervise emner i 

parallelle løp og koble forelesninger og kurs 

bedre sammen.   

Plan ferdig innen 1.3. 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Avholdt 

undervisningsseminarer. 

Kvalitetssikre tilbakemeldinger 

på kurs- og fakultetsoppgaver

Implementert nye 

vurderingsformer ihht. Vedtak 

H15. 

ikke ok

Forbedre gjennomstrømming i studieprogrammer 

utenom rettsstudiet

Tiltak 1 IKRS:  Forbedre informasjonen på  nett for å 

tydeliggjøre programmets innhold og bedre 

rekrutteringen. Ha mer gruppebasert 

veiledning til masteroppgave. AFIN: bruke 

pågående programevaluering til å 

identifisere faktorer som kan forbedre 

gjennomstrømmingen

Følge med på 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

IKRS: Forbedre og øke 

undervisningsmengden på de to 

teoriemnene i graden.

Oppnådd bedre 

gjennomstrømming, eller 

studieprogram vurdert nedlagt 

dersom ikke økt 

gjennomstrømming

ikke ok

Sikre og videreutvikle god undervisningskvalitet og 

ivaretakelse av lærere.  

Tiltak 2 Kartlegge behov for ulik oppfølging av 

lærere og lærergrupper (for eksempel nye 

lærere/eksterne lærere mv). Videreutvikle 

systemer for oppfølging og utivide de 

studieårsansvarliges rolle.  

kartlegging innen 1.9.16 31.12.2017

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Utført prøveprosjekt innenfor 

evaluering av undervising og 

lærere

Ha et system for evaluering av 

undervisnig og lærere på plass

ikke ok

Utvide bruk av digitale læringsmidler i 

undervisningen

Tiltak 2 Iverksette prøveprosjekt med bruk av 

digitale ressurser i samarbeid med IT-

seksjonen og DML-gruppen ved UiO.  Mer 

aktiv bruk av digitale plattformer  i 

undervisningen,  og for kommunikasjon 

mellom lærere og studenter. 

Mandat for prøveprosjekt på plass innen 30.0631.12.2017

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Skal ha tatt i bruk digitale 

læringsressurser, herunder 

videoforelesninger som et 

prøveprosjekt innen 31.12.16

Ha tatt i bruk ulike digitale 

læringsmidler i undervisningen

ikke ok

Optimalisere ressursbruk i forhold til 

kursundervisning og studentdeltakelse

Tiltak 2 Vurdere ulike muligheter for 

kursgodkjennelse for å øke tilstedeværelse, 

studentdeltakelse og studentaktivitet. 

kartlegging innen 1.9.16 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Gjennomgått og vurdert 

sammenhengen mellom 

forelesninger og 

kursundervisning, og sett på 

mulighet for flere muntlige 

elementer i kursundervisingen 

Videreutviklet 

undervisningstilbudet.

ikke ok

Etikk

Implementering av vedtak om integrering av etikk i 

enkeltfagene

Utenfor UiOs årsplan Lage en plan for implementering med 

milepærer og frister i samråd med 

studieårsansvarlige som følges opp 

gjennom rapportering.Gjennomgå øvrige 

fag med sikte på integrering av etikk. 

Involvere ansvarlige faglærere på øvrige 

emner. 

Lage en plan for 

integrering av etikk, og 

Identifisere de fagene der 

det er naturlig å integrere 

etikk innen 31.12.16. 

31.12.2017 Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Plan for integrering av etikk 

foreligger

Ha integrert etikk i de fagene 

det er besluttet 

ikke ok

Følge opp resultatet av arbeidet med innholdet i 

metode- og rettskildefagene med tanke på å 

ivareta vekt på etikk

Utenfor UiOs årsplan Følge opp arbeidsgruppens plan for 

arbeidet med metode- og rettskildefagene

Arbeidsgruppen leverer 

sin rapport  

31.12.2017 Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Arbeidsgruppens rapport er 

behandlet  

Etikk er integrert i metode- og 

rettskildefagene

ikke ok

Mer fagspesifikke kunngjøringer rettet mot 

fagområder med særlige undervisnings- og 

forskningsbehov

Tiltak 4 Utarbeide ny mal for kunngjøringstekster 

ved fakultet

30.06.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Kravene for stillingene er 

tydelige for både søkere og 

bedømmelseskomiteer

Tydelige krav gir færre 

irrelevante søkere og kortere 

behandlingstid

ikke ok

Innføring av tydeligere rutiner ved tilsettinger i 

faste vitenskapelige stillinger for å sikre at både 

forsknings- og undervisningssiden blir tilstrekkelig 

ivaretatt

Tiltak 4 Utarbeide veiledning for ledere og 

medlemmer av bedømmelseskomiteer

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Forvetningene til komiteene er 

tydelige, eventuelle 

rollekonflikter mellom komité, 

administrasjon og faste utvalg 

er avklart.

Bedre samarbeid mellom 

komiteer, administrasjon og 

faste utvalg gir både økt kvalitet 

og kortere behandlingstid.

ikke ok

Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til 

rettsvitenskapelig forskning nasjonalt

Arrangere seminar for relevante 

fagpersoner og finansiører som NFR og 

departementer. 

Gjennomført seminar 30.06.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Større forståelse for behovet 

for finansiering av 

rettsvitenskapelig forskning

Økte bevilgninger til 

rettsvitenskapelig forskning 

nasjonalt

ikke ok

Vi vil arbeide aktivt og systematisk med å gi innspill 

til Eus arbeidsprogrammer for å synliggjøre 

relevansen for rettsvitenskapelig forskning i Eus 

utlysninger

tiltak 3 Samle og sende inn innspill til EUs 

arbeidsprogrammer 

Fortløpende 31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

De tematiske utlysningene blir 

mer relevante for våre fag.

Økt innhenting av EU-midler 

grunnet mer relevante 

utlysninger for våre fag.

ikke ok

Areal og 

samlokalisering

Detaljprosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet 

med bruk av hovedbrukergruppe, 

temabrukergrupper og referansegrupper

Detaljprosjektering gjennom hele 2016 Signering av avtale høst 

2015

31.12.2016 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

ikke ok

Faglige 

prioriteringer

Ekstern finansiering

Forskning

Læringsmiljø

Organisasjon og 

støttefunksjoner



Tilpasning av eksisterende bygningsmasse for 

videre bruk av fakultetets enheter og studenter

Avklare budsjett, prosess og gjennomføring 

i samarbeide med fakultetes enheter og  

Eiendomsavdelingen. 

Enhetenes behov for 

tilrettelegging i de 

eksisterende bygningene 

er kartlagt

31.12.2017 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

Fakultetets leveranser følger 

UiO  sin prosjektplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO sin prosjektplan

ikke ok

Gjennomgang av administrative tjenester for 

bedre og mer hensiktsmessig organisering, og 

identifisere og planlegge for mulige endringer

Gjennomgang av adm. 

Tjenester: 31.12.2016

31.12.2017 Seksjonsleder 

Adminstrasjonsseksjonen og 

dekan

ikke ok

Oppfølging av 

arbeidsmiljøundersø

kelsen

Alle enheter ved fakultetet følger opp tiltakene 

som ble vedtatt i ARK-undersøkelsen høsten 2015

Alle enheter har iverksatt og gjennomført 

tiltak innenfor sine prioriterte områder 

etter ARK-undersøkelsen.

Alle enheter har utviklet 

tiltak: 28.02.2016 

30.06.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

ikke ok

Tiltak for å styrke undervisningsledelse. 

Tydeliggjøre roller og ansvar for undervisningen 

mellom studieårsansvarlige, ansvarlig faglærere og 

instituttene, og sette opp en plan for videre 

rullering ift verv i henhold til vedtak som fattes 

høsten 2015.

Gi en god og tydelig beskrivelse av  

forventninger til de nye studieårsansvarlige 

lærerne og hvilken  rolle de har i 

undervisningoppfølging og 

undervisningsplanlegging.   

Ha på plass nye 

studieårsansvarlige lærere 

og ansvarlig faglærere 

30.06.2016. 

30.06.2017 Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Ha personer på plass i de ulike 

vervene (studieårsansvarlige og 

ansvarlig faglærere) og ha 

gjennomført endringer i 

oppfølgingen av 

undervisningsledelse  

Ansvaret for undervisnings-

ledelse er tydelig plassert 

mellom studieårsansvarlige og 

instituttledere

ikke ok

Gjøre det mer attraktivt å søke om større 

forskningsprosjekter ved å profesjonalisere den 

forskningsadministrative støtten ytterligere og 

bidra til å styrke incentivordningene.

Gjennomgang av administrasjonens og 

instituttenes roller og ansvar i store 

søknadsprosesser.

Evaluering av nylig 

avsluttede store 

prosesser: 30.06.2016

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Roller og ansvar i 

søknadsprosesser er tydlige for 

alle involverte. 

Forskerne opplever smidige 

søknadsprosesser.

ikke ok

Synliggjøre fakultetets forskning i UiOs egne 

kommunikasjonskanaler, i etablerte 

forskningskommunikasjonskanaler som 

forskning.no og i nyhetsmedier samt fagpresse

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Delta på  Forskningsdagene 2016 og  UiO-

festivalen 2016

2. Ta i bruk NTB sin pressemeldingstjeneste

3.  Produsere flere populariserte artikler 

med internasjonalt nedslagsfelt for 

publisering også på engelsk.                                                                            

4. Delta i UiOs Kommunikasjonsnettverks 

fellesprosjekt for forskningskommunikasjon

1. Deltagelse i festivalene                            

2. Januar 2016                       

3. Kontinuerlig                        

4. Følger prosjektet

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen og 

kontorsjefer

1. Deltagelse fra fagmiljøer 

fakultetet på Forsknings-dagene 

og UiO-festivalen         2. 

Nyheter og arrangementer med 

almenninteresse formidles via 

NTB                                                   

3. Flere artikler fra fakultetet på 

Sciencenordic.com og 

alphagalileo.org          

1. Deltagelse fra fagmiljøer 

fakultetet på Forsknings-dagene 

og UiO-festivalen         2. 

Nyheter og arrangementer med 

almenn interesse formidles via 

NTB                                                      

3. Flere artikler fra fakultetet på 

Sciencenordic.com og 

alphagalileo.org          

ikke ok

Fakultetet skal profesjonalisere den 

kommunikasjonsfaglige støttefunksjoner 

ytterligere, og øke forståelsen i organisasjonen for 

nytten av planmessig og strategisk kommunikasjon

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Utarbeide årsplan med  mål for 

produksjon av nettartikler av forskning.no-

kvalitet i ulike sjangere i samråd med faglig 

ledelse. 

2. Kurse kommunikasjons-medarbeidere i 

popularisert formidling.                                                                     

3. Delta i UiOs Kommunikasjonsnettverks 

fellesprosjekt for forskningskommunikasjon

1. Plan og rutiner for 

rullering klar 1. juni 2016 

2. Kontinuerlig                     

3. Følger prosjektet

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen og 

kontorsjefer

1. Planverk, maler og rutiner for 

en strategisk tilnærming til 

forskningskommunikasjon er 

etablert                                        2. 

Flere kommunikasjons-

medarbeidere produserer 

forskningsinnhold

1. Fakultetets 

forskningskommunikasjon 

planlegges og gjennomføres ut 

fra en strategisk tilnærming                                       

2. Flere kommunikasjons-

medarbeidere produserer 

forskningsinnhold

ikke ok

Øke ansattes tilstedeværelse på etablerte 

debattarenaer, og skape egne arenaer der ansatte 

kan gi faglige kommentarer og debatterer 

dagsaktuelle spørsmål

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Utrede konsept for faglige 

foredragsserier/frokostmøter

2. Utrede muligheten for ”jusblogg” der 

fagpersoner kommenterer dagsaktuelle 

hendelser i et faglig perspektiv                                                                         

3. Utrede behov og  løsninger for 

streaming/filming av arrangementer ved 

fakultetet. 

4. Utarbeide kriterier for hva slags og hvilke 

forskningstiltak og -resultater som skal 

profileres og formidles

1. Konsept utredet og 

interesse fra fagmiljøene 

kartlagt innen 01.09.16                      

2. Tekniske muligheter og 

interesserte fagpersoner 

kartlagt innen 01.06.16                       

3. Tekniske muligheter og  

kostnader utredet innen 

31.8.16

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen og 

kontorsjefer.                                   

Pkt. 3: Seksjonsleder IT

1. Konsept for faglig 

foredragsserie/frokostmøter 

utredet                                              

2. Løsning for "jusblogg" 

utredet og testet                           

3. Fagmiljøenes ønsker og 

behov karlagt og løsninger for 

streaming/filming av 

arrangementer utredet. Behov 

er meldt inn til budsjett 2017

1. Faglig foredragsserie/ 

frokostmøter etablert som fast 

arrangement                         2 

"Jussblogg" etablert som 

formidler av faglig perspektiv på 

dagsaktuelle hendelser                                                       

3. Fagmiljøene er kjent med 

hvilke løsninger for 

streaming/filming som er 

tilgjengelig, og har tatt dem i 

bruk.

ikke ok

Samfunnskontakt

tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioritering

er innenfor uios 

årsplan

Organisasjon og 

støttefunksjoner

Oppfølging av SAB 

(Strategic Advisory 

Board)



Vedlegg 3 - Budsjettoversikt pr grunnenhet

Institutt Art overført-innt-kost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalsum

1200 Det Juridiske Fakultet felles Overført fra i fjor -6 509 146 0 0 0 0 0 -6 509 146 

Inntekter -96 542 312 -92 755 121 -103 668 588 -105 162 047 -110 773 047 -116 690 047 -625 591 162 

Personalkostnader 64 316 649 69 302 361 80 029 398 86 556 709 96 182 526 98 437 491 494 825 135

Driftskostnader 27 848 270 32 740 403 28 960 770 29 010 770 28 960 770 29 010 770 176 531 753

Investeringer 4 332 500 3 577 660 2 057 660 2 057 660 2 057 660 2 057 660 16 140 800

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -8 450 242 -7 627 099 -7 225 713 -7 402 912 -7 175 912 -6 396 000 -44 277 878 

Totalt 1200 Det Juridiske Fakultet felles -15 004 280 5 238 205 153 527 5 060 180 9 251 997 6 419 874 11 119 503

1201 Inst. For Kriminologi og rettssosiologi Overført fra i fjor -1 287 259 0 0 0 0 0 -1 287 259 

Inntekter -25 798 557 -25 627 785 -22 337 284 -23 351 284 -21 617 284 -20 937 284 -139 669 478 

Personalkostnader 22 499 969 23 168 452 19 735 843 20 735 061 19 047 177 18 284 782 123 471 283

Driftskostnader 4 059 757 3 869 702 3 799 702 3 799 702 3 799 702 3 799 702 23 128 267

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -803 882 -1 338 203 -895 757 -1 024 397 -779 575 -566 600 -5 408 412 

Totalt 1201 Inst. For Kriminologi og rettssosiologi -1 329 972 72 166 302 505 159 082 450 020 580 600 234 400

1202 Institutt For Privatrett Overført fra i fjor -9 158 242 0 0 0 0 0 -9 158 242 

Inntekter -52 715 154 -55 550 989 -51 993 530 -48 509 680 -46 038 426 -45 339 786 -300 147 565 

Personalkostnader 48 303 489 49 468 412 45 804 334 42 512 655 40 094 562 39 115 678 265 299 130

Driftskostnader 6 717 142 8 696 029 8 146 029 8 146 029 8 146 029 8 026 029 47 877 287

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -2 678 012 -2 631 352 -2 018 194 -1 857 668 -2 215 092 -1 694 360 -13 094 678 

Prosjektavslutning 350 332 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -399 668 

Totalt 1202 Institutt For Privatrett -9 180 445 -167 900 -211 362 141 337 -162 927 -42 439 -9 623 736 

1204 Nordisk Institutt For Sjørett Overført fra i fjor -3 727 931 0 0 0 0 0 -3 727 931 

Inntekter -20 463 074 -20 163 014 -18 675 054 -18 486 054 -18 155 054 -17 813 054 -113 755 304 

Personalkostnader 17 800 741 17 627 298 17 194 881 17 037 546 16 681 762 15 943 412 102 285 641

Driftskostnader 2 839 586 2 930 302 2 930 302 2 980 302 2 930 302 2 980 302 17 591 096

Investeringer 0 70 000 0 0 0 0 70 000

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -326 779 -1 394 836 -1 907 680 -1 906 064 -1 829 678 -1 828 594 -9 193 631 

Totalt 1204 Nordisk Institutt For Sjørett -3 877 457 -930 250 -457 551 -374 270 -372 668 -717 934 -6 730 130 

1205 Institutt For Offentlig Rett Overført fra i fjor -1 750 532 0 0 0 0 0 -1 750 532 

Inntekter -67 483 624 -70 413 032 -67 144 786 -62 606 876 -61 115 176 -53 749 857 -382 513 351 

Personalkostnader 54 873 806 58 967 044 56 905 495 52 935 898 51 435 586 44 925 678 320 043 506

Driftskostnader 10 540 238 11 992 881 11 622 881 11 102 881 11 087 881 10 487 881 66 834 643

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -240 602 364 562 43 878 -1 740 435 -2 287 373 -3 283 256 -7 143 225 

Prosjektavslutning 500 000 500 000 0 0 0 0 1 000 000

Totalt 1205 Institutt For Offentlig Rett -3 560 714 1 411 455 1 427 468 -308 532 -879 082 -1 619 554 -3 528 959 

1207 Senter for menneskerettigheter Overført fra i fjor -4 989 159 0 0 0 0 0 -4 989 159 

Inntekter -22 117 512 -23 785 514 -21 605 035 -19 467 535 -17 790 716 -18 068 716 -122 835 028 

Personalkostnader 21 034 793 22 430 948 20 460 547 17 862 596 16 193 550 16 127 745 114 110 178

Driftskostnader 5 156 213 6 033 176 4 551 176 4 551 176 4 551 176 4 521 176 29 364 093

Investeringer 270 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 1 545 000

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -4 006 796 -4 339 061 -2 794 006 -2 994 006 -2 994 006 -2 994 006 -20 121 881 

Prosjektavslutning -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 800 000 

Totalt 1207 Senter for menneskerettigheter -4 952 461 294 549 567 682 -92 769 -84 996 -458 801 -4 726 797 

Totalsum -37 905 330 5 918 225 1 782 269 4 585 028 8 202 344 4 161 745 -13 255 719 

Basis-

virksomhet



Vedlegg 3 - Budsjettoversikt pr grunnenhet

Institutt Art overført-innt-kost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalsum

1200 Det Juridiske Fakultet felles Overført fra i fjor 279 347 0 0 0 0 0 279 347

Inntekter -1 300 000 -2 548 207 -2 079 976 -2 079 976 -2 079 976 0 -10 088 135 

Personalkostnader 1 180 739 558 329 1 056 839 1 056 839 326 584 0 4 179 330

Driftskostnader 156 500 258 500 256 000 256 000 256 000 0 1 183 000

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 267 448 825 961 981 912 991 912 779 912 0 3 847 145

Totalt 1200 Det Juridiske Fakultet felles 584 034 -905 417 214 775 224 775 -717 480 0 -599 313 

1201 Inst. For Kriminologi og rettssosiologi Overført fra i fjor -3 076 518 0 0 0 0 0 -3 076 518 

Inntekter -6 944 884 -8 525 956 -8 804 000 -8 873 000 -7 931 000 -3 140 000 -44 218 840 

Personalkostnader 4 669 106 5 201 196 5 413 546 5 699 224 5 192 932 2 167 573 28 343 576

Driftskostnader 2 279 746 1 423 897 1 812 245 1 531 315 1 385 495 722 200 9 154 898

Investeringer 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 100 000

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 1 135 882 1 525 203 1 082 757 1 211 397 966 575 753 600 6 675 412

Totalt 1201 Inst. For Kriminologi og rettssosiologi -1 916 668 -355 660 -475 452 -411 065 -365 999 503 373 -3 021 471 

1202 Institutt For Privatrett Overført fra i fjor -5 073 822 0 0 0 0 0 -5 073 822 

Inntekter -7 444 092 -13 243 820 -14 136 820 -11 951 000 -10 441 000 -8 664 000 -65 880 732 

Personalkostnader 6 064 529 7 574 464 7 021 090 7 304 378 5 419 947 4 624 701 38 009 108

Driftskostnader 1 559 405 2 573 140 2 010 000 2 247 050 2 655 720 1 992 720 13 038 035

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 3 198 012 3 321 352 2 628 194 2 462 668 2 680 092 2 079 360 16 369 678

Prosjektavslutning -422 042 0 0 0 0 0 -422 042 

Totalt 1202 Institutt For Privatrett -2 118 010 225 136 -2 477 536 63 096 314 759 32 781 -3 959 775 

1204 Nordisk Institutt For Sjørett Overført fra i fjor -5 976 482 0 0 0 0 0 -5 976 482 

Inntekter -9 641 500 -11 120 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 000 000 -56 761 500 

Personalkostnader 7 657 199 8 265 119 4 975 936 4 991 926 5 045 224 4 583 062 35 518 466

Driftskostnader 2 035 639 1 598 500 2 292 300 2 299 200 2 337 200 2 307 200 12 870 039

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 1 383 779 1 776 086 2 133 513 2 115 231 2 038 845 1 997 344 11 444 798

Totalt 1204 Nordisk Institutt For Sjørett -4 541 365 519 704 401 750 406 357 421 269 -112 394 -2 904 679 

1205 Institutt For Offentlig Rett Overført fra i fjor -9 158 728 0 0 0 0 1 200 000 -7 958 728 

Inntekter -8 694 713 -8 234 351 -5 278 655 -13 417 371 -13 035 371 -16 353 690 -65 014 151 

Personalkostnader 4 857 728 5 112 580 4 732 749 6 303 445 6 986 689 6 950 023 34 943 214

Driftskostnader 2 711 384 2 095 486 2 644 965 2 870 885 3 118 610 3 189 200 16 630 530

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 1 312 602 1 883 927 2 447 700 2 980 345 3 123 480 3 129 600 14 877 655

Totalt 1205 Institutt For Offentlig Rett -8 971 727 857 643 4 546 759 -1 262 696 193 408 -1 884 867 -6 521 480 

1207 Senter for menneskerettigheter Overført fra i fjor -5 265 006 0 0 0 0 475 000 -4 790 006 

Inntekter -76 223 670 -69 585 464 -28 218 354 -28 218 354 -28 218 354 -28 218 354 -258 682 550 

Personalkostnader 41 203 988 43 667 308 11 975 641 11 975 641 11 975 641 11 975 641 132 773 859

Driftskostnader 16 047 180 14 098 030 9 270 350 9 270 350 9 270 350 9 270 350 67 226 610

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 9 199 796 8 682 061 5 581 006 5 581 006 5 581 006 5 581 006 40 205 881

Totalt 1207 Senter for menneskerettigheter -15 037 712 -3 138 066 -1 391 357 -1 391 357 -1 391 357 -916 357 -23 266 206 

Totalsum -32 001 448 -2 796 660 818 939 -2 370 891 -1 545 400 -2 377 464 -40 272 925 

Eksternt 

finansiert 

virksomhet



Til: Grunnenhetene 25. nov 2015

Fra: Økonomiseksjonen

HVORDAN BØR FAKULTETET BENYTTE EKSTRAORDINÆRE DRIFTSMIDLER TIL FORSKNING 

Universitetsstyret vedtok 20. oktober 2015 i V-sak 5 (protokoll er foreløpig ikke endelig godkjent) at 

lønnsbesparelser beregnet til 45 millioner kroner øremerkes til mediekjøp og driftsmidler. UiO har bedt alle 

enheter om å foreta en avsetning på samlet 45 millioner kroner av ubrukte midler i 2015 til øremerket 

disponering i 2016 til driftsmidler til vitenskapelig ansatte og medfinansiering av mediekjøp.

Vi har beskrevet mulige formål nedenfor. Midlene er en engangspost for 2016 og de utgjør 2,8 mill kr for vårt 

fakultet.

UiO har understreket at samlede driftsmidler i 2016 må være på nivå med tidligere + økt øremerking på 2,8

mill kr og at dette vil bli fulgt opp gjennom regnskapsmessig rapportering til UiO.

Instituttlederne fikk en første orientering om saken i møtet 25.11 og vi ber nå om synspunkter fra 

grunnenhetene om hva som vil være den mest hensiktsmessige bruk av midlene. Vi har så langt skissert disse 

mulighetene:

Formål: Omfang i dag Anbefalt 
påplussing -
foreløpige tall

kommentar

Medfinansiere 
mediekjøp ved UB

? Vi avventer avklaring fra UiO om 
omfang

Økt tilskudd til 
forskergrupper

8 grupper får 
tildelt inntil 60’ 
hver, totalt inntil 
480’

200’ Midlene blir ikke benyttet fullt ut, 
forbruk i 2014 var ca 300’ og hittil i 
2015, ca 280’.

Økte driftsmidler til 
instituttene

7.586’ kr i 2016 1000’

fakultetsutlysning for 
forskningstiltak –
søknadsvolum 200’ –
400’ (?)

Ingen slik 
ordning innen 
dagens 
fordelingsmodell

600’ Mulige tildelingskriterier/formål: 

 Innsats for å skaffe eksterne 
midler/evt de som nesten 
har nådd opp i «fripro»-
utlysninger

 Såkornmidler/støtte til 
søknadsarbeid

Sum: Skal bli 2.800’

Vi har videre bedt om tilbakemelding fra UiO om hvorvidt midlene også kan brukes som samfinansiering 

(egenandel) i prioriterte eksternfinansierte forskningsprosjekter.  

Vi tar forbehold om at det kan komme ytterligere føringer fra UiO, siden protokollen fra Universitetsstyret 

ikke er helt endelig. 

Vi ber om at eventuelle synspunkter sendes til fakultetsadministrasjonen ved Jenny Graver innen tirsdag 8. 

desember. 
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Diskusjonssak 1 

 
Møte: 4/2015 

Møtedato: 10.12.15 

Dato: 02.12.2015 

 Saksnr..: 2015/2558 EIRIHAAK 

Evaluering av fakultetsstyrets arbeid - 10. desember 2015 

Evalueringen av styrets arbeid skal gjennomføres i møtet 10. desember. Først vil det være en runde 

rundt bordet der hvert enkelt styremedlem blir bedt om å komme med sine synspunkter på 

spørsmålene under. Deretter vil det være en åpen plenumsdiskusjon. 

Fakultetsstyret gjennomførte en tilsvarende evaluering i møtet 31.10.13. Denne er oppsummert 

under sak 1 i protokollen fra møtet, se vedlegg. 

Tema for evalueringen 

1. Hvordan fungerer styret? 

 Roller og atferd (i hvilken grad fungerer styret godt som et lag?) 

 Arbeidsform (møtefrekvens og -varighet, møteledelse) 

 Forholdet til ledelse og administrasjon 

2. Kompetanse 

 Har styremedlemmene god nok kompetanse, eller er det noe som savnes? 

 Forventet utvikling i behov for kompetanse 

3. Styrets fokus og oppgaver 

 I hvilken grad har styret riktig fokus og er opptatt de riktig e oppgavene? 

 I hvilken grad gir styrets vedtak tydelige nok styringssignaler? 

 I hvilken grad opplever styret at styringssignalene følges opp?  

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

Seksjonssjef 
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Vedlegg: 

1. Protokoll fra styremøtet 31.10.13 
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Forsiden UiO Det juridiske fakultet
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2013

130218

130422

130617

131216

Protokoll fra møte 4/2013 i fakultetsstyret
Torsdag 31.oktober, kl 0900-1600, Oslo Spiseforretning

Styreseminar - kl 0900-1300
Til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Marit
Halvorsen, Joanna Nicholson, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristin Steen Slåttå, Troels
Bjerre Leming, Anders Nitteberg Lie, Ørjan Skår, Alf Petter Høgberg, Siri Teigum, Per
Jørgen Ystehede, Arild Underdal (sak 1), Kirsten Ketscher (sak 2), Benedicte
Rudstad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver og Eirik Haakstad (referent)

 

Sak 1 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid
Arild Underdal innledet om styrearbeid ved Universitetet i Oslo.

Den påfølgende diskusjonen ledet frem til følgende oppfølgingspunkter:

Styret bør få flere saker til diskusjon, og til hvert møte bør styret få et notat med
de viktigste problemstillingene som ønskes diskutert.

Styrets arbeid bør rutinemessig gjennomgås ved utskifting av medlemmer.

Nye styremedlemmer bør få en pakke med de mest sentrale dokumentene når de
er valgt, samt et møte med styreleder før første styremøte.

Når styret fatter vedtak som "vedtas med de endringer som fremkom i møtet" eller
"dekanen gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet eller foreta mindre justeringer",
bør det endelige dokumentet sendes styret til orientering.

Diskusjoner fra Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) bør bringes inn i styret.

 

Sak 2 Scenario 2025
Kirsten Ketscher innledet til diskusjon om langtidsstrategi.

Styret diskuterte særlig organiseringen av studiet, herunder omfanget av
studietilbudet og forholdet mellom generalist- og spesialistutdanning, og forskningen,
herunder forskningsbasert undervisning og tilsettingspraksis. Fakultetet tar med
diskusjonene i styret videre til en fakultetskonferanse tidlig i 2014, og kommer tilbake
til styret med saken etter fakultetskonferansen.

 

Styremøte - kl 1400-1600
Styremedlemmer til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas
Rognstad, Marit Halvorsen, Joanna Nicholson, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristin
Steen Slåttå, Troels Bjerre Leming, Anders Nitteberg Lie og Ørjan Skår.

Andre til stede: Alf Petter Høgberg, Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange,
Jenny Graver (sak 1-4), Lars Botten (sak 1-4), Trond Skjeie (sak 1-4), Eivind Roll
(sak 1-4) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17. juni
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Arkivsaksnr. 2013/6

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap pr. 31. august
Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedtak:

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

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Årsplan for Det juridiske fakultet 2014-2006
Arkivsaksnr. 2013/2306

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2014-2016 med de endringer som fremkom i
møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018
Arkivsaksnr. 2013/12658

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett
2014, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta
mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Oppnevning av medredaktør til Tidsskrift for rettsvitenskap
Arkivsaksnr. 2013/12593

Vedtak:

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg oppnevnes som ny medredaktør i Tidsskrift for
rettsvitenskap.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

a) Plandialogmøte med universitetsledelsen. Arkivsaksnr. 2013/8841.

b) Instituttledervalg ved fakultetet høsten 2013. Arkivsaksnr. 2013/4235.

c) Brannvern i Domus Nova.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

a) Nasjonalt fakultetsmøte. Hans Petter Graver orienterte om det nasjonale
fakultetsmøtet i Bergen, 17. oktober.

b) Arealer. Hans Petter Graver orienterte om at UiO igjen er i dialog med Entra
om nye lokaler ved Tullinløkka.

 

Sak 8 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 11. juni at:

a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Søkeren tilstås ikke opprykk til
professor etter kompetanse. Han kan tidligst søke på ny om å bli bedømt for
opprykk til professor til fristen 15. september 2014.
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b) Ingunn Ikdahl, Christoffer C. Eriksen, Per Johan Petersson Boucht og Sverre
Blandol tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det
juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett.

c) Birgitte Hagland og Eirik Østerud tilsettes i faste stillinger som
førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.

d) Dersom disputas blir godkjent i løpet av september 2013 tilsettes Silje Aambø
Langvatn som postdoktor SKO 1352 (fagområde filosofi) ved Det juridiske fakultet,
PluriCourts, for en periode på tre år.  Dersom hun takker nei går saken tilbake til
bedømmelseskomiteen for innhenting av utvidet prosjektbeskrivelse fra Hans
Christian Siller, deretter til IVA og ITU.
Theresa Squatrito tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde statsvitenskap)
ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom hun takker
nei lyses stillingen ut på ny
Panos Merkouris tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde rettsvitenskap)
ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom han takker
nei lyses stillingen ut på ny.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 26. juni at:

a) Harald Irgens-Jensen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011
ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.

b) Marlene Wind og Steinar Andresen tilsettes som professor II SKO 8313 i 20 %
stilling for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts.

c) Tommy Tranvik tilsettes som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet,
Senter for rettsinformatikk, for en periode på to år.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 5. september at:

a) ITU mener det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på karakterer i rangeringen, og at
bedømmelsen ikke gir argumenter for sterkere vektlegging av andre faktorer. Sofie
Haugestøl og Sondre Torp Helmersen tilbys 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. Om noen av
disse takker nei går tilbudet videre til de andre innstilte i følgende rekkefølge:
Maria Paola Diamanti, Astrid Pleym Løseth, Ole Henrik B. Førland, Yilma K.
Desta, Zuzanna Godzimirska, Alexander Oliver Harris, Paula Linnea Bäcdén,
Daniel M. H Herde, Stephanie Schmöltzer, Asta Stefansdottir, Thea Sveen.

b) Marte Rua tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet,
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25 %
undervisningsplikt. Dersom hun takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i
den rekkefølgen de er innstilt.

c) ITU mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til karakterer, og at søkeren
innstilt som nummer en ikke fyller karakterkravene for opptak på ph. d-
programmet. Anniken Sørlie tilbys eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO
1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dekanen gis fullmakt til å
avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 %
undervisningsplikt.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

a) Dekanen fattet 05.06.13 vedtak om overbooking av studieplasser 2013/2014.
Arkivsaksnr. 2012/7018.

b) Dekanen fattet 18.06.13 vedak om tildeling av UNIFOR-legatet Det juridiske
fakultets reisefond av 1973. Arkivsaksnr. 2013/4392.

c) Dekanen fattet 01.07.13 vedtak om finansiering av Føllesdals 50 % stilling i
perioden 01.04.13-31.05.16. Arkivsaksnr. 2011/7688.

d) Dekanen fattet 05.07.13 vedtak om oppnevning av nestleder for forskergruppen
RIKS. Arkivsaksnr. 2011/15238.

e) Dekanen fattet 20.8.13 vedtak om endring i lønnsasts/honorar for eksterne
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veiledere og sensorer ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/8729.

f) Dekanen fattet 09.09.13 følgende vedtak: Student Kaja Reneflot Moe oppneves
som nytt medlem av fakultetets valgkomité med funksjonstid til 31.12.2013.

g) Dekanen fattet 26.09.13 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2014/2015.
Arkivsaksnr. 2013/12113.

h) Dekanen fattet 07.10.13 vedtak om honorering av studentrpresentanter i
fakultetsstyret, råd og utvalg. Arkivsaksnr. 2013/12392.

i) Dekanen fattet 07.10.13 følgende vedtak: Christine Skogrand Havgar oppnevnes
som fast representant for teknisk-administrativ ansatte til PMR med Marius
Fuglum som personlig ara med funksjonstid 01.10.13-31.12.15.
 

Sak 10 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
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Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
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Orienteringssak 8 a) 

 
Møtenr: 4/2015 

Møtedato: 10.12.15 

Dato: 03.12.2015 

 Saksnr..: 2015/9928 EIRIHAAK 

Valg til fakultetsstyret høsten 2015 

Høsten 2015 har det blitt gjennomført valg til fakultetsstyret for følgende ansattgrupper og 

perioder: 

 2 representanter med 4 rangerte vararepresentanter for vitenskapelig ansatte i faste 

stillinger for perioden 01.01.16-31.12.19 

 1 representant med 2 rangerte vararepresentanter for vitenskapelig ansatte i midlertdigi 

stillinger for perioden 01.01.16-31.12.16 

 1 representant med 2 rangerte vararepresentanter for teknisk-administrativt ansatte for 

perioden 01.01.16-31.12.19 

Valgoppslutningen var på 62,2 % for faste vitenskapelige, 25,6 % for midlertidig vitenskapelige og 

37,9 % for teknisk administrative. 

Fakultetsstyret har tidligere blitt orientert om valg av nytt dekanat bestående av professor Dag 

Michalsen (dekan), professor Erling Hjelmeng (studiedekan) og professor Alf Petter Høgberg 

(forskningsdekan). 

I tillegg gjenoppnevnes dages tre eksterne medlemmer, og fakultetet jobber for å finne et nytt 

eksternt varamedlem. 

Studentene velger selv sine representanter og melder fra til administrasjonen når disse er på plass. 

Med resultatene fra dekanat- og fakultetsstyrevalget, samt oppnevningen av de eksterne 

medlemmene, vil fakultetsstyret i 2016 ha følgende sammensetning: 

Faste representanter 

 Professor Dag Michalsen, dekan og styrets leder 

 Professor Erling Hjelmeng, prodekan for studier og dekanens stedfortreder 

 Professor Ole-Andreas Rognstad 

 Professor May-Len Skilbrei 

 Stipendiat Henriette N. Tøssebro 
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 Seniorkonsulent Ida Stabrun 

 Advokat Jan Einar Barbo 

 Lagmann Ellen Mo 

 Leder av Juridisk studentutvalg (JSU) 

 Student 

 Student 

Vararepresentanter for faste vitenskapelig tilsatte 

1. Professor Sverre Blandhol 

2. Professor Bård Anders Andreassen 

3. Professor Marit Halvorsen 

4. Førsteamanuensis Tarjei Bekkedal 

 

Professor Alf Petter Høgberg, prodekan for forskning, har møte- og talerett i fakultetsstyret, og er 

vararepresentant for dekanens stedfortreder. 

Vararepresentanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte 

1. Stipendiat Daniel Arnesson 

2. Stipendiat Johan Vorland Wibye 

Vararepresentanter for teknisk-administrativt tilsatte 

1. Senioringeniør Odd Erik Pedersen 

2. Avdelingsleder Elisabeth Ulleberg 

Vararepresentanter for eksterne representanter 

 Advokat Siri Teigum for Jan Einar Barbo 

 NN for Ellen Mo  

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

 

 



Fakultetsstyret 10.12.15 
Sak i møtet: Orienteringssak 8 a) 
Arkivsaksnr: 2014/10377 
 

Orientering om det nye Ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet, universitetet i Oslo. 

Fra 1. januar 2016 trer et nytt Ph.d.-program i kraft ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Programmet er bygget opp som et alminnelig studieprogram, bestående av en obligatorisk fellesdel 

på 18 studiepoeng og en valgdel på 12 studiepoeng.  

Fellesdelen består av følgende emner: 

Fellesemne I – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 sp.) 

Fellesemne II – Internasjonalisering, overnasjonal rett og komparasjon (5 sp.) 

Fellesemne III Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi (5 sp) 

Fellesemne IV Avhandlingsskriving og etikk (2 sp.) 

Fellesemne V Nasjonale doktorgradsseminarer i rettsvitenskap (2 sp.) 

Valgdelen består av følgende emner: 

Valgemne I – Internasjonale seminarer i rettsvitenskap (5 sp.) 

Valgemne II – Publiseringskral artikkel (7 sp.) 

De obligatoriske emnene er bygget opp som alminnelige emner i rettsstudiet i hht. 

kvalifikasjonsrammeverket, med angivelse av læringsmål og kunnskapskrav, samt et fast 

undervisningsopplegg og anbefalt innføringslitteratur, anbefalt hovedlitteratur og anbefalt 

fordypningslitteratur.  De enkelte delemner er tilpasset hverandre, samt i noen grad undervisningen 

på masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO. Alle emnene administreres av ansvarlige faglærere som 

også er medlem av PFF. Til hvert enkelt emne er det videre tilknyttet faglærere som deltar i 

undervisningen. Undervisningen avholdes til faste tider hvert år, og annethvert år på hhv. engelsk og 

norsk. 

Valgdelen består av deltakelse på internasjonale seminarer, samt ferdigstillelse av en publiseringsklar 

artikkel. PFF vil sørge for kvalitetssikring av det opplegg den enkelte følger, samt oppfølging og 

godkjenning av det skriftlige arbeide som ferdigstilles. 

Programet ble vedtatt i PFF’s møte den 26. oktober 2016, og erstatter de tre tidligere varianter eller 

linjer av Ph.d.-programmet (rettsvitenskap, menneskerettigheter og kriminologi/rettssosiologi). 

Programmet inneholder ingen elementer som ikke gjenfinnes i de tidligere varianter, og den enkelte 

vil således få godskrevet sin innsats på tidligere varianter dette fullt ut. Det vil derfor være en sømløs 

overgang til det nye programmet for samtlige deltakere på programmet, uten behov for 

overgangsordninger. 

 

Med vennlig hilsen 

Alf Petter Høgberg, forskningsdekan 
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Til:

Dato: 06.10.2015

Saksnr..: 2015/12571 RANDIRO

Dekanvedtak - JF - oppnevning av representant til De juridiske fakulteters 

publiseringsutvalg

Erik Røsæg gjenoppnevnes som fakultetets representant i De juridiske fakulteters 

publiseringsutvalg for den neste toårsperiode, 01.01 2016 til 31.12 2017.

Med hilsen

Hans Petter Graver (signering)

dekan

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

Saksbehandler:

Randi Rørlien

+4722851980, randi.rorlien@jus.uio.no



Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

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

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

Dato: 06.10.2015

Dekanvedtak – Opprettelse av nye valgemner våren/høsten 2015

Programrådet for Master i rettsvitenskap ønsket den 12. mars og 1. september 2015 å gå inn for 
opprettelse av følgende fire valgemner på 5. studieår som del av masterstudiet i rettsvitenskap, og 
programmet Theory and Practice of Human Rights ved Det juridiske
fakultet:

Offentlige anskaffelser, opprettes med oppstart høsten 2015
Human Rights in Asia, opprettes med oppstart våren 2016
Konlikthåndtering, opprettes med oppstart våren 2016

Law of the Sea, opprettes med oppstart våren 2016

Det vedtas herved at valgemnene opprettes etter PMRs innstilling.

Med hilsen

Hans Petter Graver
Dekan

Saksbehandler:
Eline Sørensen
22 84 57 74, e.t.s.sorensen@jus.uio.no
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Unntatt offentlighet: offl § 26.4Saksnr.: 2015/13545 HSKARV

Dekanvedtak om tilsetning av Matthew Saul i forbindelse med ERC StG 2016 søknad

I samband med behandling av sak om budsjett til ERC starting grant søknaden på dekanatmøte 28. 

oktober 2015 traff dekanen følgende vedtak:

Matthew William Saul kan ansettes i forskerstilling som prosjektleder for prosjektet 

«Domesticating International Monitoring of Human Rights: Enhanced Legitimacy and 

Effectiveness through a Parliaments Principle (ParliRights)» på eksterne midler dersom søknaden 

blir innvilget. Saul skal tilsettes i en 100% stilling som finansieres 60% av ERC og 40% av 

fakultetet. Saul vil i prosjektperioden bruke 80% av tiden sin som leder for ParliRights-prosjektet. 

Med hilsen

Hans Petter Graver (signering)

dekan

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

Saksbehandler:

Hanna Karv

+4722859413, hanna.karv@jus.uio.no
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