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Årsplan 2017-2019 og hovedprioriteringer for budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-

2021  

Årsplanen for 2017-2019 bygger på årsplanen for 2016-2018 og status for denne pr 2. tertial, samt 

UiOs årsplan. Hovedområder, hovedprioriteringer og tiltak legges frem for styret til behandling i 

denne sak. Øvrig detaljering av planen i form av aktiviteter, milepæler, resultatmål m.m. legges 

frem for styret til orientering i desember. I forhold til inneværende årsplan foreslås det følgende 

endringer i hovedprioriteringer og tiltak: 

Hovedområde Undervisning: 

 I hovedprioritering Læringsmiljø foreslås det  

o Nytt tiltak i 2017: Endre gjennomføring av eksamen 

o Nytt tiltak i 2017: Optimalisere ressursbruk i forhold til undervisning 

o Nytt tiltak i 2017: «Bedre oppfølging av undervisningskvaliteten gjennom digital 

evaluering» 

o Ta ut tiltaket «sikre og videreutvikle god undervisningskvalitet og ivaretakelse av lærere» 

o Flytte/integrere tiltaket likestilling og mangfold i andre under læringsmiljø 

Hovedprioritering Etikk: tas ut fra planen i 2017  

Hovedområde Forskning: 

Hovedprioritering Faglige prioriteringer: aktivitetene som står i gjeldende plan avsluttes i 2016, og  

tas ut fra planen i 2017. 

Hovedprioritering Rekruttering foreslås som ny hovedprioritering i 2017 med nye tiltak:  

 «rekrutteringsprosessene ved fakultetet skal forbedres»  

 «styrke enkeltfag ved stipendiatutlysninger» 

Hovedprioritering Ekstern finansiering: 

o Endret tekst i tiltaket «Fakultetet skal ha en betydelig økning i finansiering fra Horisont 

2020» 
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o Nytt tiltak i 2017: «Innføring av Klarspråk» 

Hovedprioritering Toppforskning: foreslås som ny hovedprioritering i 2017 med 3 nye tiltak: 

o Medvirke i tverrfaglige satsninger 

o Styrke internasjonalt samarbeid 

o Strukturere forskningsledelse ved fakultetet 

Hovedområde Organisasjon og støttefunksjoner: 

Hovedprioritering Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen: avsluttes i 2016 og tas ut fra planen i 

2017 

Hovedprioritering Areal og samlokalisering videreføres. 

Hovedprioritering Organisasjonsutvikling: foreslås som ny hovedprioritering i 2017 med 2 nye 

tiltak: 

o Forbedre ressursutnyttelse i organisasjonen 

o Sikre bedre beredskap 

Hovedprioritering Oppfølging av SAB: tas ut av planen for 2017 

Hovedområde Samfunnskontakt: 

o Ny tekst i tiltaket «Fakultetet skal utarbeide kommunikasjonstiltak basert på UiOs 

kommunikasjonsstrategi» 

o Nytt tiltak i 2017: «Fakultetet skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte 

innsatsområder for innovasjon» 

Ta ut tiltakene  

o Fakultetet skal profesjonalisere de kommunikasjonsfaglige støttefunksjoner ytterligere, og 

øke forståelsen i organisasjonen for nytten av planmessig og strategisk kommunikasjon 

o Øke ansattes tilstedeværelse på etablerte debattarenaer, og skape egne arenaer der ansatte 

kan gi faglige kommentarer og debatterer dagsaktuelle spørsmål 

Forslag til hovedprioriteringer og hovedområder kan dermed oppsummeres slik: 
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Hovedområde Utdanning Forskning Samfunnskontakt Organisasjon og 

støttefunksjoner 

Hovedprioriteringer 

Læringsmiljø Rekruttering 

 

Samfunnskontakt, 

innovasjon og 

formidling 

Areal og 

samlokalisering 

 Toppforskning 

 

 Organisasjons-

utvikling 

 Ekstern 

finansiering 

  

 

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

Årsplan med tiltakene presenteres i vedlegg 1. UiOs årsplan ble vedtatt i universitetsstyret 21. juni, 

og angir forventninger som fakultetene skal følge opp. Dette er delvis innarbeidet i vedlagt forslag, 

og vil bli ytterligere tilpasset i endelig årsplan som skal ferdigstilles innen 15.desember.  

 

BUDSJETT 2017 - INNTEKTSRAMME 

Universitetsstyret behandlet 21. juni «Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017». Fakultetet er tildelt 

en ramme for 2017 på 258 205 000 kr. Dette er en nominell reduksjon på 1,875 mill. kr fra 2016, og 

en reell reduksjon på ca 9 mill kr fra 2016, og samlet 12 mill kr fra 2015. Reduksjonen består i 

hovedsak av ca 3 mill til avbyråkratisering og effektivisering, ca 5 mill kr til generelt rammekutt for 

å finansiere sentrale satsninger ved UiO. Disse reduksjonene gjelder for alle fakulteter ved UiO. I 

tillegg er det bortfall av midlertidig satsning på SMR med 1,5 mill kr, og 0,92 mill kr til driftsmidler 

til USIT for å dekke drifting av digital eksamen.   Inndekning av reduksjonene ble behandlet av 

fakultetsstyret 13. juni i sak om «Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 - prinsipper for rammer og intern 

fordeling».  

Inndekningstiltak  som ble vedtatt i saken fordeler seg slik: 

1. Innsparingstiltak 2,8 mill. kr jf side 2 i notatet (administrative stillinger, 

stipendiatstillinger, driftskostnader i fakultetsadministrasjonen):  

2. Omfordelinger, 4,8 mill. kr jfr side 2 og 3 i notatet (mellom institutt- og fakultetsnivå):  

3. Sjablonmessige justeringer, 4,3 mill. kr, jfr side 4 i notatet:  
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Netto total beløp av tiltakene er på 11,9 mill. kr, og tilsvarer omtrentlig reduksjonen i fakultetets 

ramme for 2017. 

Spesifikasjon av bevilgning 2016 fremgår av vedlegg 5 «Foreløpig disponeringsskriv for 2017». 

Fordeling av rammen 

Fakultetets fordelingsmodell fordeler rammen mellom enhetene på fakultetet. Fordelingen bygger 

videre på fakultetsstyrets vedtak 13. juni 2016 i sak «Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 – prinsipper for 

rammer og intern fordeling».  Enhetene er informert om fordelingen gjennom skriv om inntektsrammer 

av august i år. Den del av fordelingen som gjelder driftsmidler vil bli justert med oppdaterte 

årsverkstall i november. Oversikt over fordelte inntektsrammer for 2017 (tall i 1000 kr) 

Institutt for offentlig rett -42 321 

Institutt for privatrett -48 373 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi -20 524 

Nordisk institutt for sjørett -17 405 

Senter for menneskerettigheter -21 629 

Sum viderefordelt til enheter -150 254 

 

HOVEDPRIORITERINGER I BUDSJETT 

Hovedprioriteringene i budsjett skal bygge på årsplanen, og budsjettiltakene som foreslås skal 

bidra til at resultatmålene i årsplanen nås. 

1. STILLINGSPLAN  

Sak om stillingsplan er diskutert i instituttledermøter i juni, august og september. Enhetene har 

kommet med innspill til planen, i forkant av styremøtet. Dekanatet vil foreta vedtak om fordeling 

av stillinger mellom enheter og fagområder. I denne sak foreslås antall stillinger som opprettes de 

neste 3 år: 

Det foreslås at det lyses ut 5 vitenskapelige stillinger med tilsetting høsten 2017, 4 stillinger med tilsetting i 

2018 og 2 tilsettinger i 2019. Videre foreslås det at dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer i 

antallet vitenskapelige tilsettinger etter styrets behandling, i lys av videre økonomisk utvikling og 

søknadsprosesser. 
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2. EKSAMENSKOSTNADER 

Nye evalueringsformer (hjemmeeksamen, semesteroppgave, og muntlig eksamen) innføres høsten 

2016 og utvides høsten 2017 med full drift fra og med 2018. Dette medfører varige, økte kostnader. 

Det forventes flere endringer for 2. studieår som kan gi ytterligere økte kostnader. Dette er 

imidlertid ikke klart ennå. Kostnadsøkningen er foreløpig beregnet til 1,2 mill kr ved full drift, 

sammenlignet med 2016.  Det foreslås å sette av 0,6 mill kr i 2017 og 1,2 mill kr i 2018 til økte 

sensurkostnader.  

UIO har fra 2016 tatt i bruk nye eksamenslokaler i Silurveien, og i løpet av 2017 vil dette også 

gjelde for JUS. Det er imidlertid ikke avgjort ennå i hvilket omfang JUS benytter eksamenslokalene 

i 2017, og budsjettet for eksamensvakter og studentrepresentanter er derfor pr d.d. uendret, For 

fakultetet betyr dette at budsjettrammen reduseres gjennom at det trekkes inn midler til 

samfinansiering av digital eksamen, samtidig som fakultetets kostnader til administrasjon av 

eksamen (eksamensvakter, IT-infrastruktur) gradvis reduseres. I langtidsbudsjettet forutsettes det 

at dette balanserer. 

I bevilgningen for 2017 er det trukket inn kr 920 000.- fra juridisk fakultet til finansiering av 

driftsmidler til USIT for å dekke drifting av digital eksamen.  Det er foreløpig usikkert om det vil 

ble tilsvarende beløp for 2018. I langtidsbudsjettet forutsettes det foreløpig at dette bortfaller når 

all eksamensavvikling er flyttet. 

 

3. ØVRIGE ÅRSPLANTILTAK 

Øvrige tiltak i årsplanen er ikke kostnadsberegnet og det forutsettes at tiltakene i hovedsak kan 

gjennomføres innen gjeldende budsjettramme. Det kan likevel bli nødvendig å sette av noe midler 

til fremtidige tiltak. F.eks. kan det mot slutten av langtidsperioden være behov for avsetning til 

følgekostnader i forbindelse med areal og samlokalisering.  

Til dekning av øvrige tiltak utenfor rammen foreslås det at: 

 Det settes av 1 mill. kr årlig for perioden 2017-2018 til tiltak innen hovedprioriteringene i 

årsplanen, som disponeres av dekanen 

1. Det settes av 1 mill. kr årlig for perioden 2019-2021 til Areal og samlokalisering, som 

disponeres av dekanen 

 

4. SJABLONMESSIGE JUSTERINGER 

I budsjettet for 2016 ble 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. På grunnlag av regnskapet pr 1. tertial  ble disse vedtatt 

videreført for 2017, jfr sak om «Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 – prinsipper for rammer og intern 
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fordeling» fra fakultetsstyret 13. juni. Regnskapet pr 2. tertial viser at det er grunnlag for å videreføre 

disse og det foreslås budsjettert med sjablonmessige justeringer årlig på 4,3 mill kr i 

langtidsperioden. 

Prognosen for årsresultat i 2016 er noe forbedret etter 2. tertial, jfr egen sak om regnskap pr 2. 
tertial. Dette gir noe økt handlingsrom i langtidsbudsjettet til  å gjennomføre ovennevnte tiltak. Det 
foreslås at eventuell økning i ubrukte midler settes av til ytterligere tiltak som bidrar til økt 
studiekvalitet, og primært til ytterligere styrking av stillingsplanen. 
 

 

Resultatutvikling langtidsbudsjett - prognose 

(Tall i mill. kr, negative tall = overskudd) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gjeldende langtids-

budsjett, vedtatt 

desember 2015 

Årsresultat 5,9 1,8 4,6 8,2 4,3 4,3* 

Akkumulert 

resultat 

-32,0 -30,2 -25,6 -17,4 -13,1 -8,8 

Prognose pr 2. 

tertial 2016 

Akkumulert 

resultat 

-38,5      

Rammereduksjon 

2017 

  12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Inndekningstiltak 

2017 

  -11,9 -11,9 -11,9 -11,9 -11,9 

Avsetning til nye 

hovedprioriteringer 

Eksamen 

Areal 

Øvrige årsplantiltak 

   

 

1,5 

 

1 

 

 

1,2 

 

1 

 

 

1,2 

1 

 

 

1,2 

1 

 

 

1,2 

1 

Forventet langtids-

budsjett med 

forslag i pkt. 1, 2 og 

3 under 

hovedprioriteringer 

Årsresultat  4,4 6,9 10,5 6,6 6,6 

Akkumulert 

resultat 

-38,5 -34,1 -27,2 -16,7 -10,1 -3,5 

*2021 er ikke budsjettert i gjeldende langtidsbudsjett. Antatt årsresultat forutsatt samme nivå som 2020. 

 

Tallene i forventet langtidsbudsjett forutsetter at ubrukte akkumulerte midler som i dag disponeres 

av instituttene kan disponeres til fakultetets felles tiltak.  
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Som det fremgår av tabellen er det i forventet langtidsbudsjett en negativ utvikling i årsresultat, 
med underskudd fra og med 2017, og økende årlige underskudd i etterfølgende år. Endringen 
skyldes i hovedsak økte kostnader gjennom stillingsplanen. Bevilgningen fra UiO til fakultetet er 
redusert i 2017, og det forventes en videreføring av denne reduksjonen for etterfølgende år.  
 
Årsresultatet for 2021 vil være 6,6 mill. kroner i underskudd, og akkumulerte midler vil være 
redusert fra 38,5 mill i 2016 til 3,5 mill i 2021. I løpet av få år etter dette vil vi måtte bringe 
budsjettet i balanse. Det beste er om dette oppnås gjennom inntektsvekst blant annet gjennom 
bidrag fra eksternfinansiert virksomhet.  Alternativt kan vi bli tvunget til å reversere veksten i faste 
vitenskapelige stillinger.  Dette kan også bli nødvendig dersom det blir en ytterligere reduksjon i 
rammen fra og med 2018. 
 
Handlingsrommet i form av avganger ved 70 år i perioden 2021 - 2025 utgjør 17 stillinger, fordelt 
slik: 

 2021: 5  

 2022:3  

 2023:2  

 2024:3  

 2025:4   
Økt pensjonsalder kan bety at dette forskyves noe i tid, men samlet sett har vi mulighet for å 
redusere kostnadsnivået relativt mye dersom det skulle bli nødvendig.   
 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar årsplanen for 2017-2019 med hovedprioriteringer og tiltak, som fremlagt, 

med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre 

endringer. 

2. Styret vedtar hovedprioriteringer i budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021, med 

budsjettiltak som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet innen: 

a.  Stillingsplan  

b. Eksamenskostnader  

c. Øvrige årsplantiltak 

d. Sjablonmessige justeringer 

e. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer i antall vitenskapelige 

tilsettinger 

 

Vedlegg:  

1. Årsplan 2017-2019 for juridisk fakultet 

2. Årsplan 2017-2019 for Universitetet i Oslo 

3. Status for årsplan 2016-2018 pr 2. tertial 2016 

4. Resultatindikatorer 

5. Disponeringsskriv for juridisk fakultet for 2017 

6. Sak om «Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for 

fakultetets institutter og sentre», fakultetsstyret 19.oktober 2015 
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7. Sak om «Budsjett 2017 - prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling», fakultetsstyret 

13. juni 2016 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 



Hoved-

prioritering

Årsplan tiltak Referanse til 

UiOs årsplan

Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2017 Resultatmål 2019 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. Ha en dialog med 

mino.jur i forbindelse med fadderuken for 

minoritetsstudenter. 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. EU

Gjennomføring av en 

undersøkelse blant studentene i 

2018

Inkludering av studenter i fagmiljøene, herunder å 

redusere avstand mellom studenter og lærere

Tiltak 1 Videreføre studentenes spørretime på 1.-4. 

studieår, og invitere studenter til faglige 

arrangementer på instituttene i større grad.  

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 

Fortsette samarbeid med pedagogisk 

forskningsinstitutt (FUP). Avholde to 

undervisningsseminarer for interne og 

eksterne lærere. Arbeide med å dele god 

undervisningspraksis. 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.

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Avholdt 

undervisningsseminarer. 

Kvalitetssikre tilbakemeldinger 

på kurs- og fakultetsoppgaver

Implementert nye 

vurderingsformer ihht. Vedtak 

H15. 

Imlementere nye vurderingsformer i 

rettsstudiet.

Vedtak fattet innen 31.01.2017?31.12.2017

Seksjonsleder 

eksamenseksjonen og 

studiedekan

Nye vurderingsformer for 2. 

studieår iverksettes fra og med 

høst 2017. 

Et forbedret rettstudiet, med 

flere og varierte 

vurderingsformer. 

Forbedre gjennomstrømming i studieprogrammer 

utenom rettsstudiet

Tiltak 1 IKRS:  Identifisere faktorer som kan 

forbedre gjennomstrømningen på Ba 

kriminologi. Ekstra oppfølging av 

førsteårsstudenter Ba kriminologi, blant 

annet ved å prøve ut Studentenes 

spørretime. Etablere et eget metodeemne 

på IKRS.

AFIN: bruke pågående programevaluering 

til å identifisere faktorer som kan forbedre 

gjennomstrømmingen

Gjennomgang av øvrige studieprogrammer

Følge med på 31.12.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

IKRS: Øke 

undervisningsmengden på Ba 

kriminologi. Oppnådd bedre 

gjennomstrømming.

Oppnådd bedre 

gjennomstrømming, eller 

studieprogram vurdert nedlagt 

dersom ikke økt 

gjennomstrømming

Bedre oppfølging av undervisningskvaliteten 

gjennom digital evaluering

Utvide bruk av digitale læringsmidler i 

evalueringsformer.  Tilrettelegge for 

oppfølging av den enkelte lærer med tanke 

på utvikling av undervisning

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Nytt tiltak i 2017

Endre gjennomføring av eksamen Nye eksamenslokaler i Silurveien for UIO. 

Det juridiske fakultet skal fra høst 2017 

gjennomføre skoleeksamener i de nye 

lokalene.

Beslutning om hvilke emner 

som flyttes til Silurveien, 

innen 15.02.17.

Seksjonsleder 

eksamenseksjonen og 

studiedekan

Gjennomgang og beslutning om 

hvilke eksamener som 

gjennomføres i Silurveien, og 

faglige konsekvenser av 

beslutningene som fattes. 

Høsten 2017 gjennomføres 

deler av skoleeksamener i 

Silurveien. 

Endringene av 

eksamenslokalene er 

implementert.

Nytt tiltak i 2017

Utvide bruk av digitale læringsmidler i 

undervisningen

Tiltak 2 Utvide bruk av filming i undervisningen. 

Teste bruk av studio i utvalgte fagområder.  

Mer aktiv bruk av digitale plattformer for 

kommunikasjon mellom lærere og 

studenter.  

Mandat for prøveprosjekt på plass innen 30.06

31.12.2017

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

Tiltak for å øke studentaktivitet i undervisningen. Tiltak 2 Bruke kartlegging fra H2016 til å vurdere 

tiltak for  å øke studentaktiviteten i 

kursundervisningen. Vurdere bruke av 

obligatoriske elementer  undervisningen.   

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.

Optimalisere ressursbruk i forhold til undervisning Tiltak 2 Større gjennomgang av valgemneportefølje 

med mål om å undersøke hvor mange 

Oppstart i løpet av 2016, arbeidsgruppen arbeider våren 2017.

30.06.2017

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

Vedta helhetlig strategi for 

valgemneporteføljen. Bedre 

Implementere endringer i 

valgeemneporteføljen 

Nytt tiltak i 2017 - ført inn av Kristin 

Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet 

ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like 

muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og 

funksjonsevne.

*Følge fakultetets Likestillings- og 

mangfoldsutvalget (LiMU) handlingslan 

2015-2017.                                                          

*Vurdere tiltak for oppfølging av 

Minoritetsundersøkelsens rapport.

31.12.2017 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

dekan

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

Integrer tiltaket i andre tiltak innen læringsmiljø der 

det er relevant

Undervisningskvalitet: varierte læringsformer Tiltak 2

Læringsmiljø



Rekrutteringsprosessene ved fakultetet skal 

forbedres

Tiltak 4 *Ferdigstille kartlegging av tidsbruk i 

rekrutteringsprosesser                                   

*Tydeliggjøre retningslinjer for 

vitenskapelige tilsettinger gjennom skriftlige 

rutiner for bedømmelseskomiteer og 

intervjuguider

31.12.2017 Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Styrke enkeltfag ved  stipendiatutlysninger Målrettet rekruttering av stipendiater med 

utangspunkt i rødlisten.

31.12.2018 Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til 

rettsvitenskapelig forskning nasjonalt

*Utvikle Rettens transformasjoner 

(Rettstrans) i samarbeid med NFR

*Forbedre søknader gjennom kurs, 

administrativ støtte og evalueringer

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Økte bevilgninger til 

rettsvitenskapelig forskning 

nasjonalt

Ny aktivitet i 2017: rettstrans

Fakultetet skal ha en betydelig økning i 

finansiering fra Horisont 2020 (ERC- og 

koordinatorprosjekter)

tiltak 3 *Involvere Forum for forskningsledelse i 

satsning på søknader til H2020                                             

*Forbedre søknader gjennom kurs, 

administrativ støtte og evalueringer

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Bedre søknader til H2020 Økt innhenting av EU-midler. Nye aktiviteter i 2017

Innføring av Klarspråk Seksjonsleder 

studieseksjonen og dekan

Medvirke i tverrfaglige satsninger Tiltak 5

Tiltak 6

Deltakelse i satsning "Energi"

Deltakelse i satsning "Nordområder"

Deltakelse i satsning "UiO Norden"

Deltakelse i satsning "Livsvitenskap"

Forskningsdekan Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Styrke internasjonalt samarbeid Øke kontakt med forskningsmiljøer fra 

andre universiteter.

Styrke nord-sør samarbeid

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Strukturere forskningsledelse ved fakultetet *Utpeke forskningsledere på hver 

grunnenhet                                                          

*Opprette Forum for forskningsledere

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Prosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet Detaljprosjektering av ansatt og 

studentarealer ihht framdriftsplan fra Entra

* Reguleringsplanen vedtatt 

av Oslo kommune    *  

Endelig 

innplasseringsbeslutning   * 

Flytteplan for fakutetets 

enheter foreligger   

31.12.2017 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

Tilpasning av eksisterende bygningsmasse for 

videre bruk av fakultetets enheter og studenter

Avklare budsjett, prosess og gjennomføring 

i samarbeide med fakultetes enheter og 

eiendomsavdelingen. 

* En endelig 

innplasseringsbeslutning * 

Enhetenes behov for 

tilrettelegging i de 

eksisterende bygningene er 

kartlagt                                * 

En prosjektplan foreligger                                

* Budsjettforslag foreligger 

før vårens dialogmøte med 

EA             * Flytteplan for 

fakultetets enheter 

foreligger

31.12.2017 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

Fakultetets leveranser følger 

UiO  sin prosjektplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO sin prosjektplan

Gjennomgang av administrative tjenester for bedre 

og mer hensiktsmessig organisering, og identifisere 

og planlegge for mulige endringer.

Undersøke om enkelte administrative 

tjenester kan organiseres på en bedre måte 

i nytt bygg og ny bruk av eksisterende bygg.

31.12.2018 Seksjonsleder 

Adminstrasjonsseksjonen og 

dekan

Gjennomgang av organisering av  

forskningsadminstrasjon

Kompetanseutvikling i administrasjon

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Organisering av eksamensvakter. Nye 

lokaler i Silurveien (se tiltak under 

Læringsmiljø). 

Administrasjon av 

eksamensvakter 

sentraliseres (til UIO) i 2017 

(nærmere info om 

tidspunkt)

Seksjonsleder 

eksamensseksjonen og 

studiedekan

Økt ressursutnyttelse for UIO 

samlet. Forbedret 

tilgjengelighet av lesesalene til 

studentene i 

eksamensperioden. Fordeler 

ved flytting til nye lokaler (KAG).

Enklere i fht Nye lokaler i KAG 

Gjennomgang av Regler for godskrivning og 

uttak av undervisnings- og 

eksamensbanken  

Arbeidsgruppen 

gjennomfører møter høsten 

2016/tidlig 2017. 

Høringsrunder og forslag til 

fakultetsstyret i løpet av 

våren 2017.   

30.06.2017 Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

Studiedekan (leder 

arbeidsgruppen) 

Økt ressursutnyttelse av faglige 

interne. Forbedret lesbarhet av 

reglement.

Revidert reglement 

implementert innen 01.01.2018

Nytt tiltak i 2017 - ført inn av Kristin 

Forbedre ressursutnyttelse i organisasjonen

Areal og 

samlokalisering

Toppforskning

Ekstern finansiering

Rekruttering

Organisasjons-

utvikling



Sikre bedre beredskap Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Fakultetet skal utarbeide kommunikasjonstiltak 

basert på UiOs kommunikasjonsstrategi

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Følge opp tiltak fra UiOs 

Kommunikasjonsnettverks fellesprosjekt for 

forskningskommunikasjon                                   

2. Følge opp tiltak fra fakultetets 

formidlingsutvalg

1. Ihht. gjennomføringsplan                           

2. Løpende gjennom 2017                   

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen 

og kontorsjefer

  Aktiviteter, milepæler og resultatmål utarbeides i 

løpet av høsten 2016

Fakultetet skal utarbeide konkrete tiltak innen 

prioriterte innsatsområder for innovasjon

Tiltak 5

Tiltak 6

Klarspråk ? Nytt tiltak i 2017

Samfunnskontakt, 

innovasjon og 

formidling

Organisasjons-

utvikling
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Forord
Om årsplanen 
Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å 
realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er 
rullerende, med årlig oppdatering. Årsplanen omfatter kun 
de områdene der det er viktig å oppnå endring. 
 UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriter- 
inger og skal samtidig gi stort rom for lokale tiltak. Planen 
skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill 
og gi føringer til fakulteter, museer og sentre. 
 
Samfunnsoppdraget
UiO skal gi høyere utdanning som er basert på det fremste 
innen forskning. Vi skal legge til rette for at forskning kan  
gi grobunn for innovasjon. UiO ønsker også å ta et tydelig- 
ere ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer. For 
å nå disse målene skal vi bygge videre på vår kultur for 
tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med 
næringslivet. 
 Forskning kjenner ingen landegrenser. UiO har som 
mål å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet. Gjennom satsingen UiO:Horisont 
skal vi legge til rette for en fortsatt vekst i deltakelsen i 
verdens største forskningsprogram, EUs Horisont2020.  
 UiO skal etablere et verdensledende utdannings-  
og forskningsmiljø for livsvitenskap. Satsingen bringer  
sammen spisskompetanse fra biologi, fysikk, kjemi,  
farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke 
andre fag. Prosjekteringen av det nye bygget for livs- 
vitenskap, som skal stå ferdig ved utløpet av 2022, er i 
rute. Sammen med nytt bygg for odontologi utgjør  
dette kjernen i arbeidet for å etablere en klynge for livs- 

vitenskap i Gaustadbekkdalen og området rundt.   
 UiO har også valgt ut to andre tverrfaglige satsings- 
områder, UiO:Energi og UiO:Norden, som begge belyser 
viktige samfunnsutfordringer og bidrar til en spissere profil 
på forskningsaktiviteten vår. Som oppfølging av regjering- 
ens satsing på verdensledende miljøer, har UiO utpekt 
fem miljøer som har potensial til å flytte forskningsfronten 
innenfor sine respektive områder. Fagmiljøene kommer fra 
medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, 
psykologi og språkfag.
 Universitetsmuseene representerer en unik plattform 
for tverrfaglig forskningssamarbeid og kommunikasjon 
med samfunnet. UiO er svært glad for at vi nå er et skritt 
nærmere et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi ser 
frem til videre utvikling av våre museumsbygninger på  
Tøyen og i Oslo sentrum. 
 “Strategi 2020 understreker at organisasjonen skal 
preges av kollegial medvirkning og en ledelse som tar  
ansvar. UiO ser viktigheten av ivaretakelsen av tjeneste- 
mannsorganisasjonenes medbestemmelsesrett i henhold 
til hovedavtalen og verneombudenes rett til medvirkning 
etter arbeidsmiljøloven i arbeidsmiljøspørsmål.”
 
Satsinger for å initiere endring
Oppfølging av SAB-panelet og de påfølgende arbeids-
gruppene er et sentralt og gjennomgående grep i plan- 
perioden, og forslagene fra gruppene tas inn i årsplanen 
der de tematisk hører hjemme. Den varslede stortings- 
meldingen om kvalitet i høyere utdanning gir ekstra 
drivkraft til å fortsette arbeidet med styrket utdannings- 
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kvalitet i kjølvannet av SAB-prosessen.
 UiO prioriterer tiltak som skal gi et løft for utdannings- 
kvaliteten, og studentenes læring skal stå i fokus. Student- 
ene skal nyte godt av oppdatert teknologi i utdanningen, 
og det er stor satsing på digital eksamen. UiO vil ha et 
særlig fokus på bedre koordinering av støtteressursene 
for utdanning, og slik sett spisse vår satsing for bedre 
utdanningskvalitet. 
 Arbeidet med tverrfaglighet er også gjennomgående 
i årsplanen. Ambisjonen er at UiO skal videreutvikle mer 
ambisiøs og dypere integrert tverrfaglighet. Dette reali- 
seres især innen de tre tverrfakultære satsingene som er 
prioritert innen både utdanning, forskning og formidling/
innovasjon. UiO skal også gjøre det enklere og mer attrak-
tivt for ansatte og studenter å engasjere seg i tverrfaglig 
virksomhet ved at identifiserte systemiske og organisator-
iske hindringer skal bygges ned.
 IT-infrastruktur vil være en vesentlig faktor i arbeidet 
for å nå målene i universitetets strategi. Prioriteringene 
knyttet til IT-infrastruktur skal bidra til å skape flere og 
bedre resultater innen forsknings- og utdanningsvirksom-
heten, samt å effektivisere administrative rutiner.
 

Miljøet studenter og ansatte ferdes i daglig påvirker kvali- 
teten på læring og forskning. UiOs bygningsmasse skal 
bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner om et moderne 
lærings- og arbeidsmiljø. I dag er mange av bygningene 
nedslitt og utidsmessig. Masterplanen for UiOs eiendom- 
mer gir føringer for arbeidet med modernisering av eien-
dommene. 
 Innovasjonsaktivitetene ved UiO har økt betydelig det 
siste tiåret, men det er fremdeles stort potensial for å  
styrke institusjonens innsats innenfor innovasjon og kom-
mersialisering. Det er også behov for å profilere aktivi- 
tetene bedre. UiOs Innovasjonsløft skal sikre et helhetlig 
grep om dette arbeidet. 
 Internasjonal forskermobilitet er viktig for kvalitet i 
forskning og styrket EU-finansiering. UiO må være en 
konkurransedyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det 
skal legges til rette for effektiv internasjonal rekruttering av 
vitenskapelige ansatte, og en helhetlig karrierepolitikk. UiO 
har klare ambisjoner om sterk vekst i den eksterne finansi- 
eringen og vil videreutvikle støtteapparatet for forskerne.

Oslo 21. juni 2016

Ole Petter Ottersen
rektor       
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
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UiO skal forvalte sine samlede ressurser slik at de 
understøtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for å 
skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og 
læringsmiljø for studenter og ansatte. Kulturen  
skal preges av åpenhet, samarbeid og involvering  
av studenter, ansatte, deres tillitsvalgte og verne- 
organisasjonen. 

For organisasjonen som helhet er det definert  
sentrale virksomhetsovergripende tiltak.  
Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid 
mellom alle nivåene i organisasjonen. 

Tiltak som skal gjennomføres i organisa- 
sjonen i 2017 (i alfabetisk rekkefølge): 

•	 Arbeidsmiljøutvikling
 Videreføre arbeidet med systematisk og struk- 
 turert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK,  
 Arbeids- og klimaundersøkelse.

•		 Innovasjonsløftet
 Legge til rette for gjennomføring av innovasjons- 
 løftet, etablere ambisjoner for innovasjons- 
 arbeidet og prioritere tiltak. 

•		 Karrierepolitikk
 Etablere et mer systematisk og helhetlig grep  
 om karrierepolitikk og karriereutvikling ved  
 egen institusjon, herunder karriereveiledning  
 for ph.d.-kandidater.

•	 Læringsmiljø	og	utdanningskvalitet
 Koordinere og samordne støtteressurser for  
 utdanningsvirksomheten og utvikling av delings- 
 kultur. 

•	 Masterplan	for	eiendommer
 Arbeide videre med en langsiktig finansierings- 
 plan for modernisering av eksisterende  
 bygningsmasse i nært samspill med  
 Kunnskapsdepartementet. 

•	 Plattform	for	universitetsledelse
 Fullføre arbeidet med en plattform for  
 universitetsledelse på alle nivåer.  

•		 IT-infrastruktur	for	forskning	og	
	 utdanning
 Investere i IT-infrastruktur for å understøtte  
 primæraktivteten. IT-infrastruktur er en vesent- 
 lig faktor i alle utviklings- og endringsprosesser 
 som kreves for å nå målene i universitetets  
 strategi. 

Virksomhetsovergripende tiltak
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Utdanning
Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert ut-
danning på høyt internasjonalt nivå som tiltrekker  
seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonali- 
sering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i ut-
danningene. Studentene skal møte et godt lærings- 
miljø og få god oppfølging fra studiestart og videre i 
utdanningen. 

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten 
kan UiO utnytte både faglig, administrativ og tekn-
isk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede 
lærings- og vurderingsformer. Etablering av gode 
samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet 
skal bidra til å styrke utdanningenes arbeidslivs- 
relevans. 

Det vil være et særlig fokus på etablering av studie- 
tilbud innenfor de tverrfakultære satsingene  
UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden. 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1:

Tiltak	1:	
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i 
fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:													
 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg  
 og mottak. 
 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og 
 spredning av god praksis. 

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:													
 Frafallet etter to semester er redusert. 
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i  
 programevalueringene. 
 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter  
 som gjennomfører på normert tid. 

Tiltak	2:
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og student- 
aktive lærings- og vurderingsformer for å styrke 
studentenes læringsutbytte og utdanningenes  
arbeidslivsrelevans. 

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:								
 Økt andel digital eksamen.

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:										
 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeids- 
 livsrelevans.

1Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og 
tilsvarende enheter.
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Forskning
UiO skal fremme grensesprengende forskning og 
være en etterspurt internasjonal samarbeidspart-
ner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO 
konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale 
arenaer. 

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge 
fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å 
være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar 
aktivt i internasjonale nettverk. Dette krever at  
UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av  
internasjonalt ledende forskere, samt tilrettelegger 
for god oppfølging og skaper gode karriereveier  
for ph.d-kandidater og postdoktorer. 

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser  
og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hen-
siktsmessig organisering av det administrative 
støtteapparatet for forskningsmiljøene. 

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de  
tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap,  
UiO:Energi og UiO:Norden. 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak	3:	
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finans-
iering fra EU-systemet. 

Forventede	resultater	for	
perioden	2017-2019:										
  Årlig økning i antall søknader og gjennomslag  
 innenfor de tematiske områder i Horisont 2020. 
  Økning i antall søknader og gjennomslag innen- 
 for European Research Council i Horisont 2020. 

Tiltak	4:	
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 

Forventede	resultater		
innen	1.	april	2017:											
 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for  
 vitenskapelige stillinger.  

Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2017:								
 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer  
 raskere tilsetting. 
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergrip- 
 ende hindringer for en forbedret rekrutterings-
 prosess. 
 
Forventede	resultater	ved	
utgangen	av	2019:									
 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for 
  rekruttering av vitenskapelig tilsatte, samt  
 skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for  
 å nå dette målet. 
 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs  
 rekrutteringsstrategi. 
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Samfunnskontakt, formidling  
og innovasjon

Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at 
forskningsbasert kunnskap preger samfunnet og 
møter det 21. århundrets store samfunnsutford- 
ringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt 
gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr 
blant annet å kommunisere våre strategiske tverr- 
faglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forsk-
ningsbaserte utdanninger.

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innova- 
sjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og innova- 
sjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et 
felles begrepsapparat, og legge til rette for bedre 
samspill mellom relevante satsinger og aktører. 
Konkrete tiltak skal utarbeides for økt innovasjon 
innen forskning, utdanning og formidling. 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak	5:	
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen 
prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre 
hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs 
tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer. 

Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2017:																																												
 En bred institusjonell forståelse av hvordan  
 innovasjon oppstår og kan utnyttes i de for- 
 skjellige fagene. 

Forventede	resultater	ved	
utgangen	av	2019:																																												
 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre 
 målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter.
 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny  
 kunnskap fra UiO i form av produkter, aktivi-
 teter og tjenester. 
 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensi- 
 ale og økt verdiskaping.
 Styrket utdanningstilbud både som særskilte  
 tilbud i innovasjon og entreprenørskap og inte- 
 grert i øvrige utdanninger. 

Tiltak	6:	
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres 
for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte 
målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljø- 
er skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og sam-
funnskontakt.
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Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2017:																																				
 UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som  
 attraktive og innovative for relevante forskere. 
 Nettsidene til UiOs satsinger og toppforsknings- 
 miljøer skal holde god kvalitet og være tilpasset  
 norske og internasjonale målgrupper.
 Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å  
 kommunisere kunnskap og innsikt fra egne  
 toppforskningsmiljøer.

Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2019:																																				
 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes  
 som den ledende leverandøren av relevant og  
 ny kunnskap om energi, Norden og livsviten- 
 skap.
 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes  
 som Norges ledende universitet på grunnforsk- 
 ning av fremragende kvalitet, og forsknings- 
 basert utdanning.
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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 OK Kontinuerlig arbeid med å forbedre studiestart, 

gjennomført møte med studentforeningene, bidratt 

til JSUs kampanje mot negativt karakterpress V16 

og videreført denne H16. 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 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 delvis ok Gjennomført undervisningsdag 19.5 i samarbeid 

med FUP. Det planlegges et nytt seminar H16. Det 

er satt i gang en endring på JUS4211 der 

forelesninger og kurs undervises i parallelle løp og 

med en tettere konbling mellom de to 

undervisningsformene. 

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 delvis ok Det jobbes med å forbedre informasjon på nett. 

Antall forelesninger er økt fra 6-8 dobbelttimer på 

de to teoriemnene i begge gradene.

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 utvide 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 delvis ok Pilot med evaluering av ett fag på hvert av de 4 

første årene i rettsvitenskap er satt i gang høst 

2016.

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 delvis ok Dekanatet har behandlet sak om midler til innkjøp 

av opptaksutstyr 25.5, tas sikte på å starte opp i 

utvalgte emner H16. Undersøkelser  vedr. 

elektronisk underveisevaluering er i gang, og følges 

videre opp H16. Det er installert opptaksmuligheter 

i to aud. Det er en pilot for filming av undervisning i 

gang høst 2016, med positive tilbakemeldinger fra 

studentene.

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 delvis ok Kartlegging av kursdeltakelse er i gang H16 

Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet 

ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like 

muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og 

funksjonsevne.

Tiltakene fremgår 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 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 delvis ok På 2. studieår er det økt fokus på etikk i exfac, og 

fagmiljøet er i gang med å integrere mer etikk i 

forvaltningsrett. På 3. år er det integrert en 

forelesning i etikk i selskapsrett, og etikk planlegges 

mer integrert i det obligatoriske kurset. Etikk er 

allerede et eget emne på ph.d.

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 delvis ok Arbeidsgruppen har levert en delrapport med 

forslag til endringer i rettskildefaget på 1. studieår, 

og endringene gjennomføres V2016. Ny delrapport 

vedr. endringer i metode og  etikk på JUS4111 

leveres H16.

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 delvis ok Prøves nå på 2 førsteamanuensisstillinger ved IOR 

og IFP som er under tilsetting

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 delvis ok Endringer i administrasjonsreglemtet vedtatt av 

fakultetsstyret (juni) og godkjent av rektor (august). 

Rutinebeskrivelser er under utarbeiding.

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 delvis ok Rettstrans-møter i august 2016, startet opp 

samarbeid med NFR.

Faglige 

prioriteringer

Ekstern finansiering

Forskning

Læringsmiljø



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 ikke ok Ikke påbegynt, men må sees i sammenheng med 

opprettelse av forum for forskningsledere med 

oppstart 1.1.2017.

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 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 delvis ok Gjennomført en  oppdatert telling av de enkelte 

enheter ved fakultetet. Første prosjektmøte med 

prosjektleder fra EA for høsten 2016 er avtalt.

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 delvis ok Lokalt prosjekt om forskerstøtte igangsatt.

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 delvis ok Ledere har fylt ut faktaark II. LAMU skal orienteres 

om status i oktober.

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 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 delvis ok Må sees i sammenheng med lokalt prosjekt om 

forskerstøtte. Evaluering av avsluttede store 

prosesser ikke påbegynt, men bør gjennomføre ila. 

høsten 2016.

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 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 delvis ok Påbegynt august 2016, planlegger lokal 

beredskapsøvelse før nyttår.

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

for Forskningsdagene                                      2. Tatt i 

bruk                                                                                           

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

som del av akademisk dugnad V16

2. Iverksettes H16                                                                         

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

Ekstern finansiering

Forskning

Oppfølging av SAB 

(Strategic Advisory 

Board)

Organisasjon og 

støttefunksjoner



 

Resultatindikatorer med ambisjoner 
 

Resultatindikatorer med 
ambisjoner 

 

Resultater Ambisjoner 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017  2018  

 
Nye studiepoeng per 
heltidsekvivalent 39,2 46,3 44,7 45,6 43,9 

 
 

43,8 45,5 45,5 

 
Gj.snittlig gj.føringstid ph.d. 

3,6 3,3 3,4 3,5 3,5 

 
 

3,4 3,5 3,3 
 
Studentmob. - Andel 
utvekslingsstud. 5,50 % 5,00 % 5,94 % 7,15 % 7,54% 

 
 

7,27% 8,00% 8,12% 

 
 
Publikasjonspoeng per vit. årsverk 1,63 1,88 1,62 1,86 1,62 

 
 

1,86 2,00 2,00 

 
EU-tildeling - volum 

14 10 466 950 9 567 8 838 

 
 
6 472 8 000 9 000 

 
NFR-tildeling - volum 

20 480 23 256 21 412 20 926 25 390 

 
 

22 491 25 000 25 000 

 
Link til resultater og definisjoner: https://styringskart.uio.no 

 
 

Grunnlagsdata for resultatindikatorene 
 

Grunnlagsdata for 
resultatindikatorer 

Resultater Ambisjoner 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2017  2018 
forslag 

Antall 
publikasjonspoeng 

234,5 272,30 256,20 302,60 256,30 

 
 

310,7  344 344 

Antall vit. årsverk 
inkl. stipendiater   

143,87 144,07 158,15 163,00 158,20 

 
 

166,65  172 172 

Antall 
utvekslingsstudenter 

253 218 253 300 315 

 
 

309  335 340 

Antall nye 
studiepoeng  

2 788,0 2 994,0 2 742,0 2 748,5 2 679 

 
 

2 703  2 750 2 750 

Antall 
heltidsekvivalenter 
(høsttall) 4 332,0 3 681,1 3 723,7 3 610,8 3 657,40 

 
 

3 704  3 685 3 685 

 
For grunnlagsdata for oppnådde resultater 2009-2014 og ytterligere presisering av definisjoner 
for den enkelte enhet henvises det til Styringskartet: https://styringskart.uio.no. 

https://styringskart.uio.no/
https://styringskart.uio.no/
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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

 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.
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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. 
Flatt kutt kan vurderes

Iverksette 
15 % flatt kutt 
på tildeling

1 240 000

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 
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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 
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 
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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.

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.



5

 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

Læringsmiljø Faglige 
prioriteringer

Tiltak i tillegg til 
fakultetets vedtatte 
hovedprioriteringer i 
gjeldende årsplan

Areal og 
samlokalisering

Etikk Ekstern 
finansiering

Oppfølging av

Arbeidsmiljø-
undersøkelsen

Fakultetets 
hovedprioriteringer

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
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