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Dekanvedtak: Oppnevning og mandat for Formidlingsutvalget

Det nedsettes et utvalg som skal kartlegge samfunnskontakt- og  
forskningskommunikasjonsaktiviteter ved fakultetet.  Utvalget skal foreslå tiltak som bedrer 
fakultetets måloppnåelse på området, og bidra til å skape entusiasme og motivasjon, samt inspirere 
fakultetets ansatte  til å være aktive i kommunikasjonen av fakultetets forskning.

Utvalgets medlemmer

 Instituttleder Heidi Mork Lomell, leder
 Professor Jo Stigen, Institutt for offentlig rett
 Førsteamanuensis Catherine Banet, Nordisk institutt for sjørett
 Postdoktor Tone Wærstad, Institutt for privatrett
 Postdoktor Anine Kierulf, Norsk senter for menneskerettigheter
 Stipendiat Olaf Rønning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 Seksjonssjef Steinar Hafto Myre, Fakultetsadministrasjonen
 Rådgiver Jorunn Kanestrøm, Fakultetsadministrasjonen (sekretær)

Mandat for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om kommunikasjon av forskning til 
allmennheten blant våre ansatte. Den skal bidra til å skape entusiasme, inspirasjon og motivasjon 
til å være aktive i kommunikasjonen av fakultetets forskning hos våre ansatte. Videre skal 
arbeidsgruppen fremme konkrete forslag som bidrar til realisere fakultetets kommunikasjonsmål, 
og derigjennom til å nå UiOs kommunikasjonsmål. 

Gruppen skal og bidra til at forskere fra ulike miljøer kommuniserer om forskningen fra ulike 
perspektiver og ståsteder

Arbeidsgruppen bes om å

1. Kartlegge og beskrive fakultetets, enhetenes og fagmiljøenes samfunnskontakt- og 
forskningskommunikasjonsaktiviteter.

2. Kartlegge og beskrive ansvarsforhold og oppgaveutførelse på de enkelte enheter, og 
forholdet mellom enheter og fakultet

3. Foreslå konkrete samfunnskontakt- og kommunikasjonstiltak som bidrar til at fakultetet 
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a. bidrar til å belyse rettslige- og samfunnsvitenskapelige perspektiver ved de store 
samfunnsutfordringene. 

b. bidrar til at kunnskap fra våre forskningsfelt preger debatten om 
samfunnsutviklingen. 

c. bidrar til å formidle UiOs kjerneverdier, og sentrale verdier i rettsstaten som 
demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

4. Foreslå opplæringstiltak for faglig- og administrativt tilsatte

5. Foreslå aktiviteter som bidrar til å øke interessen og engasjementet for samfunnskontakt og 
forskningskommunikasjon blant fakultetets ansatte

6. Foreslå endringer i ansvarsforhold, organisering og oppgaveutførelse

Arbeidsgruppens forslag må avstemmes med fellesprosjekter ved UiO i regi av 
kommunikasjonsnettverket.

Dag Michalsen
dekan


