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Budsjett og årsplan 2017 – prinsipper for behandling av budsjettrammer og 
internfordeling  

I forbindelse med oppstart av arbeidet med budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021 er det 
behov for å avklare prinsipper for arbeidet, i lys av signaler fra universitetsledelsen om endrede 
rammebetingelser og mulige rammereduksjoner  

Oppsummert er tiltakene som foreslås for universitetsstyret: 

Tiltak Anslått effekt for jus 

Flatt kutt -Ca. 5 mill. kr 

Avbyråkratisering -5,8 mill. kr (2,8 mill. kr iverksatt i 2016) 

Reduserte forskningsinsentiver -Ca. 0,9 mill. kr 

Driftskostnader digital eksamen -0,4 mill. kr + 

Endret internhusleie Ingen effekt i 2017, senere effekt uvisst 

Sum beregnede reduksjoner - Ca 12 mill. kr (herav ca. 9 mill. kr nye i 2017) 

Satsninger (antatt andel av positive effekter for jur.fak.) + ca. 5 mill. kr 

Sum beregnet netto endring - Ca. 7 mill. kr 

 

PROSESSAVKLARINGER: 

• Intern fordeling: det er lagt opp til at interne rammer fordeles gjennom skriv til instituttene 
i august. Dersom det skal gjøres endringer i prinsipper for intern fordeling bør dette 
avklares i fakultetsstyret i juni. Det er ikke ønskelig med endring av selve budsjettmodellen, 
men det er behov for og ønskelig med endringer av enkelte momenter som ligger utenfor 
selve modellen. Kort omtale/vurdering av de enkelte deler i fordelingen følger nedenfor 
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• Stillingsplan: denne er vesentlig i fakultetets budsjett og vil inngå i saken til fakultetsstyret i 
oktober om budsjett og årsplan. Det betyr at eventuelle vedtak som gjelder stillingsplan og 
som har budsjetteffekt for 2017 bør fattes senest i september. 

BUDSJETTILTAK FOR 2017 
Fakultetsledelsen ønsker på denne bakgrunn at det skal utredes mulige innsparingstiltak og 
omfordelinger 

Gjennomføring av innsparingstiltak vil øke handlingsrommet på fakultetet, både sentralt og på 
institutt, mens omfordelinger i rammen vil øke handlingsrommet sentralt og redusere 
handlingsrommet på instituttnivå. 

1. Mulige innsparingstiltak: 

Tiltak Effekt på 
handlingsrom 

Sannsynlighet for 
suksess  

Forslag til styret Anslag for 
effekt i beløp 
kr for 2017 

Administrative stillinger: gjennomføre 
gjennomgang av arbeidsprosesser og 
organisering med mål om å redusere samlet 
omfang av administrasjon med ca. 1 årsverk 
i 2017  

Høy Middels Iverksettes 750 000 

 

Stipendiatstillinger: tilpasse antall stillinger 
til måltall for basisfinansierte stillinger ved å 
redusere antall fremtidige utlysninger 

Høy Høy Iverksettes ved å 
ikke lyse ut 5 
planlagte stillinger 
våren 2017 

1 400 000 

Driftskostnader i fakultetsadministrasjonen: 
redusere aktivitet med mål om 15 % kutt i 
kostnader for 2017 

Liten Høy Iverksettes 675 000 

 

2. Mulige omfordelinger: 

Tiltak Beløp til institutt Administrasjonens 
kommentar/anbefaling 

Forslag til 
styret 

Anslag for 
effekt i 
beløp for 
2017 

Fastlønn vitenskapelige og 
stipendiater 

110 mill. kr styres gjennom stillingsplanen og kvote 
for antall stipendiater. Denne ønskes 
videreført på dagens nivå, med en 
justering for antall stipendiater til 
måltall, jfr. omtale under 
innsparingstiltak 

  

Driftsmidler ordinære 7,6 mill.  styres gjennom budsjettmodellen etter 
resultatkriterier. Bør i størst mulig grad 
skjermes for å opprettholde insentiver. 

Iverksette 
15 % flatt kutt 
på tildeling 

1 240 000 
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Flatt kutt kan vurderes 

Driftsmidler ekstraordinære  2,8 mill.  Engangsmidler i 2016. Bør ikke 
videreføres 

Ikke 
videreføre 

2 800 000 

Fastlønn administrative 15 mill.  tildeling etter historisk 
bemanningsplan. Eventuelle 
justeringer bør sees i sammenheng med 
gjennomgang av adm. stillinger på 
fakultetet, jfr. omtale under 
innsparingstiltak 

  

Internhusleie 17 mill. tildeling etter faktisk kostnad. Evt. 
justering bør sees i sammenheng med 
evt. endringer i UiOs sentrale modell 

  

Stimuleringsmidler midlertidig 
ordning 

650 000 kr Midlertidig ordning fra 2013 som er 
videreført. Bør vurderes; enten tas 
ut eller gjøres varig. 

Overføre til 
driftsmidler 
ordinære, og 
inngå i 15 % 
flatt kutt på 
denne post 

 

Instituttlederpakke 150 000  kan vurderes, men ta hensyn til 
effekt av insentiver for instituttledere 

  

Undervisning BA- og MA-studier 
ved IKRS 

260 000  Bør sees i sammenheng med 
økning i antall stillinger og ikke 
videreføres 

Ikke 
videreføre 

260 000 

Internasjonale MA-studier 280 000  Spesialordning for 
studieprogrammer unntatt 
jusstudiet. Bør vurderes 

  

EU-midler større prosjekter 800 000  to større prosjekter utgår i 2016 
(Crimmigration og Multirights). Et nytt 
prosjekt håndteres utenfor modellen. 

  

EU-midler mindre prosjekter 1,5 mill. kr insentivmidler viderefordeles i sin 
helhet til institutt. Omfordeling 
mellom institutt/fakultet kan 
vurderes 

Iverksette 
flatt kutt på 
15 % av 
tildeling 

225 000 

Stimuleringsmidler SFF 2 mill. insentivmidler viderefordeles i sin 
helhet til institutt. Omfordeling 
mellom institutt/fakultet kan 
vurderes 

Iverksette 
flatt kutt på 
15 % av 
tildeling 

300 000 

Forskergruppemidler 660 000 kr endret fom 2016   

 

I tillegg til ovennevnte er der en del enkeltstående tildelinger (midlertidige) som ligger utenfor 
modellen som er innvilget av dekanatet. Dette gjelder f.eks. underskuddsdekning Multirights, og 
egenandeler i div. prosjekter, mindre tildelinger til enkeltinstitutter. Disse vil utgå, men det er 
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sannsynlig at spørsmål om tilsvarende vil dukke opp i fremtiden. En mer restriktiv politikk fra 
dekanatet på dette området anbefales derfor. 

3. Sjablonmessige justeringer i budsjettet: 

I budsjettet for 2016 er det lagt inn noen sjablonmessige justeringer basert på historikk med ca. 7,5 
mill. kr. Det gjelder bl.a. vakansfaktor i fast lønn p.g.a. ledighet i stillinger, effektiviseringsfaktor i 
refusjoner p.g.a. reelle innsparinger på undervisning og administrasjon, ubruktfaktor 
driftskostnader m.m. Dette er gjort som engangstiltak for 2016, og på toppnivå for fakultetet som 
helhet, med motposter for tre ekstraordinære kostnadsposter i budsjettet for 2016. Dersom disse 
sjablonmessige justeringer videreføres i langtidsperioden vil det bidra til økt handlingsrom. En 
foreløpig analyse av regnskapet pr 1. tertial viser at det er grunnlag for videreføre flere av disse: 
 

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

• Effektiviseringsfaktor i refusjoner p.g.a. reelle innsparinger på undervisning og 
administrasjon med en økning i budsjetterte refusjoner på 1,8 % av fastlønnsmasse, 
tilsvarende ca. 2,7 mill. kr i 2017 

• Ubruktfaktor på 30 % reduksjon av totale driftskostnader for forskerutdanning, tilsv. ca. 0,7 
mill. kr 

• Ubruktfaktor på 15 % reduksjon av totale driftskostnader for annen faglig aktivitet, tilsv. ca. 
0,9 mill. kr 

• 40 % økning av totale investeringskostnader, tilsv. ca. 1 mill. kr. 
 

OPPSUMMERING AV FORSLAG TIL BUDSJETTILTAK FOR 2017 

1. Innsparingstiltak i henhold til tabell i pkt. 1: 2,8 mill. kr 

2. Omfordelinger i henhold til tabell i pkt. 2: 4,8 mill. kr 

3. Sjablonmessige justeringer i henhold til pkt. 3: 4,3 mill. kr 

Netto total beløp av forslagene er på 11,9 mill. kr. Dette tilsvarer omtrentlig forventet reduksjon 
i fakultetets ramme for 2017. 

 

ANDRE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2017 

Overføring av midler fra 2016 til 2017: 

Fakultetsstyret har vedtatt begrensning i instituttenes mulighet til å overføre midler. For 2017 
antas det at dette vil inntreffe for IFP og NIFS med en samlet effekt på ca. 3-4 mill. kr. Dette er 
innarbeidet i fakultetets langtidsbudsjett. 
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Kjente kostnadsøkninger som følge av nylig vedtatte tiltak: 

• Utlysning og tilsetting av 2 universitetslektorer. Dette bør sees i sammenheng med 
stillingsplanen og innarbeides i budsjett på samme måte som øvrige stillinger. 

• Nye evalueringsformer. Helårsvirkning og opptrapping fra og med 2017 medfører 
merkostnader på ca. 1,3 mill. årlig. Finansiering av dette er foreløpig ikke avklart. 

• Kontorsjefstilling NIFS. Vedtatt finansiering med fakultære midler fom 2017, ifm med 
bortfall av prosjektmidler fra NMR. Kostnad ca. 900 000 kr. Utsettelse av bortfall tilsier at 
fakultetsfinansiering også bør utsettes. 

 

Mulig inntektsreduksjon på grunn av bortfall av prosjekter: 

I langtidsbudsjettet er det lagt opp til en videreføring av dagens nivå, etter en reduksjon i 2017, 
som krever tilvekst av nye prosjekter av et større omfang enn det vi har oppnådd i 2015 og hittil i 
2016. 

Utvikling i langtidsbudsjett 2016-2020 

I langtidsbudsjettet planlegges det en nedbygging i akkumulerte midler frem mot 2020 for å 
iverksette stillingsplanen for vitenskapelige stillinger. Det er årlige underskudd hvert år i perioden. 
Prognosen for 2016 er noe forbedret etter 1. tertial og overførte midler fra 2016 til 2017 vil dermed 
bli noe større enn tidligere antatt.  

Tall i 1000 kr, tall fra fakultetsstyresak i desember 2015 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Årsresultat -5 918 -1 782 -4 585 -8 202 -4 162 

Akkumulert resultat 31 987 30 205 25 620 17 418 13 256 

 

Utvikling i stillingsplan, prognose  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Undervisnings- og 
forskerstillinger 

82,85 86,12 89,95 91,45 90,45 
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ÅRSPLAN 2017-2019 
Gjeldende årsplan for 2016-2018 ble behandlet i fakultetsstyret i juni 2015, og oktober 2015. 

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 i 
gjeldende årsplan 

Areal og 
samlokalisering 

Etikk Ekstern 
finansiering 

 Oppfølging av 

Arbeidsmiljø-
undersøkelsen 

   Oppfølging av SAB 

 
Det foreslås at hovedprioriteringene fra årsplan 2016-2018 videreføres og at det på grunnlag av 
denne utarbeides reviderte tiltak for årsplan 2017-2019. Denne vil bli fremmet for behandling i 
fakultetsstyret i oktober 2016.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling 

med budsjettiltak for 2017 som foreslått. Der det iverksettes flate kutt justeres disse 

dersom universitetsstyrets vedtak endrer reduksjonen for fakultetet. Dekanen gis 

fullmakt til å foreta mindre endringer. 
 

Vedlegg: 

1. Årsplan 2016-2018 status pr 1. tertial 2016 



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

OK Kontinuerlig arbeid med å forbedre studiestart, 

gjennomført møte med studentforeningene, bidratt 

til KJSUs kampanje mot negativt karakterpress vår 

16. Viderefører påmelding til kollokviegrupper 

underveis i studiet.

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 

delvis ok Spørretimer er gjennomført på  1.-4. studieår med 

to samlinger per studieår. Studentene inviteres til 

en del faglige arrangementer, dette følges opp 

videre.

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. 

delvis ok Gjennomført undervisningsdag 19.5 i samarbeid 

med FUP

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

delvis 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

delvis ok Dekanatet har behandlet sak om midler til innkjøp 

av opptaksutstyr 25.5, tas sikte på å starte opp i 

utvalgte emner H16. Undesøkelser  vedr. 

elektronisk underveisevaluering er i gang, og følges 

videre opp H16

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

Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet 

ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like 

muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og 

funksjonsevne.

Tiltakene fremgaår av fakultetets 

handlingsplan for likestilling og mangfold 

for 2015-2017 som er vedtatt av 

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU)

31.12.2017 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

dekan

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

delvis ok Gjøres fortløpende.

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

delvis ok Prøves nå på 2 kunngjøringer som førsteamanuensis 

(IOR og IFP)

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.

delvis ok Nye rutiner innarbeides i Administrasjonsreglemtet, 

styrebehandles i juni 2016

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 31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Større forståelse for behovet 

for finansiering av 

rettsvitenskapelig forskning

Økte bevilgninger til 

rettsvitenskapelig forskning 

nasjonalt

delvis ok Rettstrans-møter i juni og november 2016.

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

Faglige 

prioriteringer

Ekstern finansiering

Forskning

Læringsmiljø



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

ok Forprosjekt gjennomført og avsluttet 30/april. 

Prosjektet noe forsinket ift opprinnelig fremdrift. 

Våre leveranser er ihht. Bestillinger.

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

delvis ok Prosessen er startet opp, men er forsinket gr. 

sykdom hos prosjektleder i EA

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 Ikke igangsatt, men kan sees litt i sammenheng med 

forskerstøtteprosjektet.

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

delvis ok Gjennomføringsfase nærmer seg slutten, 

rapportering fra ledere med frist 17. juni (faktaark 

II)

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

OK Nye studieårsansvarlige lærere er på plass fra 

januar 2016, nye ansvarlige faglærere starter opp 

fra høst 16. 

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.

delvis ok Oddruns prosjekt - bør bytte adm. ansvarlig (hilsen 

Eirik)

Innføre nytt elektronisk system for bilagslønn Ta i bruk nytt bilagslønnsystem for 

undervisnings- og sensuroppdrag iht. UiOs 

utrullingsplan.

30.06.2016 Seksjonslederne 

administrasjons-, studie- og 

eksamensseksjonen

Elektonisk flyt av 

bilagslønnskontrakter for 

eksterne lærere og sensorer

Elektronisk flyt av alle 

bilagslønnskontrakter, avhengig 

av UiOs utrullingsplan.

OK

Oppdatere fakultetets beredskapsplan Oppdatere fakultetets beredskapsplan i 

tråd med den reviderte planen for hele UiO.

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

dekan

ikke ok Planlegger oppstart rundt sommeren 2016.

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          

delvis ok 1. Skilbrei deltok på UiO-festival, fire bidrag planlagt 

for Forskningsdagene                                      2. På vent                                                                                           

3. Kontinuerlig arbeid med økt produksjon                        

4. Følger prosjektetfremdrift

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

delvis ok 1.Publiseringsplan foreligger som dynamisk 

dokument 

2. Kommunikasjonsforeningens kurs og interne 

kurs/frokostmøter følges                                                       

3. Følger prosjektetfremdrift

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.

delvis ok 1.Gjennomført  tre foredrag i UiOs "På flukt"-serie 

som del av akademisk dugnad V16

2. Utredet, venter på iverksettelse                                                                         

3. Utredes av IT/studie i samarbeid med 

studiedekan. 

4.Gjennomført møte med dekanatet som har gitt 

føringer

Samfunnskontakt

tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioritering

er innenfor uios 

årsplan

Oppfølging av SAB 

(Strategic Advisory 

Board)

Organisasjon og 

støttefunksjoner
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