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Dekanvedtak - JF - utlysning av seks vitenskapelige stillinger i 2017

1. Innledning

Etter fornyet økonomisk gjennomgang viser det seg å være rom for å lyse ut seks stillinger. Dette 
vil bli lagt inn i budsjettet for 2017 og legges til grunn for vedtaket.

Vedtaket bygger i all hovedsak på Dekanvedtak - JF - 2016/11 - saksbehandling for 
stillingsplanarbeid fra 1.1. 2017, så langt det har vært praktisk mulig. Til grunn for behandlingen på 
fakultetet har vært dekanatnotat av 25.05 2016 og dekanatnotat om arbeidet med stillingsutlysninger 
for 2017 av 25.08. 2016. Begge notatene har vært fremlagt for I-ledere og andre organer. Det 
sistnevnte notatet har vært på høring ved fakultetet. Med forankring i I-ledermøtet har dekanatet i 
ettertid tatt kontakt med flere av fagmiljøene for å få spesifikke innspill til utlysningstekster til de 
stillingene som var foreslått for 2017. 

Videre er dekanatnotatet av 25.8 2016 og de føringer som der ble fremholdt, derunder de seks 
kriterier som nye stillinger ved fakultetet må sees i lys av, lagt til grunn. Her er det tilstrekkelig å 
nevne at alle stillinger som lyses ut for tilsetting i 2017 må knyttes helt eller delvis til 
undervisningsplikt på den obligatoriske delen av Master i rettsvitenskap. Bakgrunn og årsak 
fremgår av den situasjon som Master i rettsvitenskap befinner seg i ved fakultetet, særlig det mye 
omtalte forholdstallet mellom lærer og student ved dette studieprogrammet. Vi viser her til de 
nærmere grunner som er anført i de to dekanatnotatene. Dekanatet ser det imidlertid også som en 
viktig oppgave i stillingsarbeidet å kombinere hensynet til undervisningsbehovet i masterstudiet 
rettsvitenskap med å opprette stillinger som kan gi bidrag til grunnleggende langsiktige 
forskningsbehov. Vedtak om stillingsutlysninger for 2017 reflekterer disse to hensyn. 

2.  Vurdering av instituttenes og programrådenes innspill 

I instituttenes og programrådenes innspill til dekanatnotatet var det tilslutning til fakultetets nye 
saksbehandling for stillingsplanarbeid. Det var også tilslutning fra flere av instituttene til forslagene 
om konkrete stillinger. I det følgende berører vi en del av temaene som ble tatt opp i høringsrunden. 
For øvrig henvises det til vedleggene der alle innspill er gjengitt. 
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Av de generelle innvendinger eller overveielser nevnes først det som angår fakultetets 
instituttstruktur. IKRS, SMR og NIFS har anført at stillingsutviklingen ved fakultetet også må 
komme mindre institutter til gode hvis den eksisterende instituttstruktur skal kunne opprettholdes. 
Fra IOR og IFP var det ingen ønsker om en annen utvikling. Dekanatet er av samme oppfatning. 
Selv om det kan være grunn til å drøfte fakultetets instituttstruktur i løpet av en viss tid, bl.a. i lys av 
den kommende flyttingen, spiller dette for øyeblikket ingen rolle i det fortløpende 
stillingsplanarbeidet. Dessuten er det viktig å konstatere at IKRS, SMR og NIFS relativt sett ikke 
har hatt noen særlig annen utvikling enn de to store instituttene i antall stillinger. Dekanatet ser 
derfor ingen umiddelbare problemer i fordelingen mellom de to store og de tre mindre instituttene. I 
overensstemmelse med dekanvedtakets premisser understreker Dekanatet uansett at 
instituttfordeling ikke er en avgjørende faktor i den fremtidige stillingsutvikling. 

Det er foreslått at enkelte stillinger godt kan deles mellom to institutter, og dekanatet mener at det er 
flere grunner til å vurdere dette: Dels arbeider instituttene med overlappede fagfelt, dels kan 
koblingsstillinger fremme de på-tvers-prosesser som både UiO og fakultetet tilstreber, dels vil dette 
være en måte å fordele fakultetets knappe ressurser. I all hovedsak var det oppslutning om å gjøre 
bruk av slike stillinger, selv om det også ble nevnt at dette kunne medføre unødige praktiske 
vansker der det uansett var et svært godt samarbeid (som mellom IFP og NIFS). Dekanatet har 
registrert noe ulike oppfatninger om tiltaket og vil neppe fremme flere forslag til doble stillinger 
enn nødvendig. 

Et generelt tema har vært om det er mulig å etablere en større forutsigbarhet for stillingsutviklingen 
fremover, altså for 2018 og videre. Vi viser til at den nye saksbehandlingen erstatter den 
automatfordeling som fantes mellom instituttene der en avgang ga en ny stilling. Selv om den 
tidligere ordningen ga et visst grunnlag for forutsigbarhet i instituttenes stillingsutvikling førte det 
til at redusert mulighet for å ta faglige strategiske grep i stillingsarbeidet, det være seg av hensyn til 
studie eller forskning. Forutsigbarhet må nå bygge på det sett av kriterier som er nevnt i 
dekanvedtaket. Vi viser til den utførlige begrunnelsen for endringen gitt i dekanatnotatet av 25.5. 
2016. 

Et særlig omtalt tema var dekanatnotatenes skille mellom stillinger etter bakgrunn og oppgaver: Av 
fakultetets 88 fast vitenskapelige stillinger har 69 juridisk bakgrunn og oppgaver mens 19 stillinger 
har hum-sam bakgrunn eller oppgaver. Etter dekanatets oppfatning er det viktig å gjøre 
oppmerksom på dette store innslag av hum-sam kompetanse ved fakultetet fordi det viser til 
fakultetets særlig karakter blant de nordiske juridiske fakultetene. Dette følger dels av at fakultetet 
huser særskilte studieprogram i bl.a. kriminologi, dels SMRs tverrfaglige karakter og dels at 
fakultetet gjennom fagutvikling har tilsatt forskere med annen bakgrunn enn juss. Slik sett har 
fakultetet en flerfaglig og et stykke på vei tverrfaglig profil. At dette har vært og fortsatt vil kunne 
være en ressurs som er unik for fakultetet er åpenbart. Men det er også viktig å nevne at ideer om 
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tverrfaglighet ikke er det samme som tverrfaglig praksis, og per i dag foregår det utstrakt 
parallelforskning som nok gjerne kunne ha vært utført i større samvirke. 

Etter fakultetets måltall har alle andre studieprogrammer vesentlig bedre forholdstall mellom lærer 
og student enn Master i rettsvitenskap. Vi konstaterer at dette er et strukturelt problem som ikke 
bare kan løses gjennom målrettet stillingsutvikling. Til det er forskjellene alt for store. Flere av 
innspillene peker på at fakultetet også må se hen til andre tiltak for å avhjelpe 
forholdstallsproblemene. Dette er åpenbart og er fortløpende prioritert av fakultetet. Fakultetet har 
f.eks. nettopp satt i gang et større arbeid med valgfagsporteføljen. Men dekanatet kan ikke legge en 
stillingsutvikling til grunn som ikke aktivt gjør noe med forholdstallet mellom lærer og student på 
Master i rettsvitenskap. Dette er også en forutsetning for UiO-avtalen 2009 som er vesentlig for 
fakultetets økonomi, og som etter sitt innhold utelukkende skulle styrke nettopp master i 
rettsvitenskap. Fakultetet er for tiden i samtaler med UiO om oppfyllelsen av avtalen. 

I sitt innspill har IKRS fremholdt en alternativ måte å beregne forholdstallet mellom lærer og 
student idet måltallet skal bygge på de samlede undervisningsressursene på studieprogrammet, altså 
slik at eksterne lærerkrefter iberegnes. Dette kan dekanatet ikke følge. Dels vil en slik 
beregningsmåte virke kontraproduktivt for behovet for å styrke juridisk forskning, dels vil det 
motvirke arbeidet med å heve studiekvaliteten på juss-utdanningen. Forventningene om 
forskningsbasert undervisning vil dermed ikke kunne oppfylles. NOKUT måler fakultetet på 
forskningsbasert undervisning (som nå er nede i 37 % på Master i rettsvitenskap, noe som er helt på 
kanten av det tillatte etter NOKUTs måltall). Dekanatet vil derfor i det videre arbeid med 
stillingsplanen bygge på forholdstallsmodellen og vurdere studieprogrammenes stilling etter dette. 

Flere innspill peker på at fagområder som ikke har forankring på den obligatoriske delen i Master i 
rettsvitenskap vil kunne få vansker når fakultetet legger avgjørende vekt å styrke jussutdannelsens 
forholdstall. NIFS nevner bl.a. sjørett og petroleumsrett. Dette er et stykke på vei riktig. Dekanatet 
vil likevel fremheve at det i denne utlysningsrunden har satset på to fagområder (migrasjonsrett og 
europarett) som ikke først og fremst er del av obligatoriske fag nettopp fordi utlysningene for 2017 
er resultat av både hensyn til master i rettsvitenskap og forskningsstrategiske satsinger. Uansett vil 
vi oppfordre de fagområdene som neppe vil kunne bli dekket av umiddelbare fremtidige utlysninger 
å ta aktiv kontakt med eksterne aktører, enten departementer, andre akademiske institusjoner eller 
private aktører, for slik å styrke fagenes kontaktnett. Vi viser her til arbeidsrettens ARFA-prosjekt 
som har tilført vesentlige eksterne ressurser til dette faget. 
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3. Vedtak om de enkelte utlysninger 

Fakultetet vil for 2017 utlyse stillingene fagspesifikt. Samtidig må utlysningene kombinere det mer 
spesifikke fagområdet med et uttrykkelig omtalt bredere fagområde, særlig med tanke på 
undervisningsbehovet. Selv om stillingen er knyttet til et relativt begrenset fagområde («plikt til å 
undervise i osv.») vil det tillegges generell undervisningsplikt til stillingen. Behovet for 
undervisning på Master i rettsvitenskap skal omtales i alle utlysninger. 

Hvis den utlyste stillingen ikke har søkere eller ikke blir besatt avgjør fakultetet om stillingene 
enten skal lyses ut på nytt i samme fagfelt eller utlyses i et annet fagfelt som har vært begrunnet i 
2017-saksbehandlingen som et prioritert felt, eller at stillingen inngår i neste års fordeling. 
Hensynet til fakultetets budsjett vil her være viktig. 

Etter fakultetets saksbehandling konkluderer dekanatet med at følgende stillinger skal utlyses i 
2017. 

(1) Professor/1. amanuensis i rettsvitenskap - fagområde sivilprosessrett 

(Foreløpig utkast til stillingsbeskrivelse): 

Ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som professor/ 
førsteamanuensis innenfor fagområdet sivilprosess. 

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst doktorgradsnivå eller 
tilsvarende i rettsvitenskap. 

Ett stort arbeid må dokumentere kompetanse innen sivilprosessrett. 

Ett større arbeid må gi en grundig behandling av et rettsdogmatisk emne på grunnlag av norske 
rettskilder eller folkerettslig eller komparativt materiale som er relevant for norske forhold.

Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne 
undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, 
svensk) innenfor norsk sivilprosess, samt ett eller flere av rettsstudiets obligatoriske fag. Det vises 
til studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap; se særlig informasjon om semester 3, 4, 7 og 8. 

http://www.uio.no/studier/program/jus/
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/
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(2) Professor/1. amanuensis i kommersiell privatrett med hovedvekt på privatrettslige 
relasjoner

(Foreløpig utkast til stillingsbeskrivelse): 

Ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som professor/ 
førsteamanuensis innenfor fagområdet kommersiell privatrett/forretningsjus med hovedvekt på 
privatrettslige relasjoner. Med «kommersiell privatrett/forretningsjus» menes rettsområder som har 
betydning for forretningslivet, herunder kommersiell kontraktsrett (f.eks. lån/finansiering, 
anskaffelse, tjenesteytelser, forsikring), selskapsrett, og finans- og verdipapirhandelsrett, herunder 
børsrett.  Stillingen medfører ansvar for å bygge opp kompetanse og fagmiljø i kommersielle 
privatrettslige spørsmål, fortrinnsvis i samarbeid med næringen.  

Søkere må dokumentere norsk/nordisk kompetanse innenfor kommersiell kontraktsrett, som for 
eksempel i CISG og UNIDROIT-prinsippene og internasjonal handelssedvane og voldgiftspraksis.

Det vil være en fordel med kunnskap om komparativ rett, samspillet mellom norsk/nordisk og 
overnasjonale/internasjonale reguleringsregimer og privat avtalepraksis.

Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne 
undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, 
svensk) i rettsstudiets obligatoriske fag, slik som privatrett 3111 og 3211. Det vises til studieplan 
for masterstudiet i rettsvitenskap; se særlig informasjon om semester 5 og 6.

(3) Professor/1. amanuensis i kommersiell privatrett med hovedvekt på 
reguleringsperspektivet  

(Foreløpig utkast til stillingsbeskrivelse): 

Ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som professor/ 
førsteamanuensis innenfor fagområdet kommersiell privatrett/forretningsjus med hovedvekt på 
reguleringsperspektivet. Med «kommersiell privatrett/forretningsjus» menes rettsområder som har 
betydning for forretningslivet, herunder kommersiell kontraktsrett, selskapsrett, finans- og 
verdipapirhandelsrett, børsrett og finansreguleringsrett. Stillingen medfører bl.a. ansvar for å bygge 
opp kompetanse og fagmiljø i reguleringsrettslige spørsmål knyttet til finans- og kapitalmarkedene, 
fortrinnsvis i samarbeid med næringen. 

Søkere må dokumentere kompetanse innenfor norsk/nordisk og europeisk bank- og finansrett, 
børsrett, verdipapirrett, verdipapirhandelsrett og/eller regnskaps- og revisjonsrett, derunder 
utviklingen internasjonalt med bruk av finansielle instrumenter, selskapsrettslige og kontraktuelle 

http://www.uio.no/studier/program/jus/
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/
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konstruksjoner. Kunnskap om samspillet mellom offentlig regulering og privat regulering gjennom 
standarder og retningslinjer (for eksempel internasjonale regnskaps- og revisjonsstandarder) samt 
internasjonale investeringstraktater vil være en fordel.

Det vil også være en fordel med kunnskap om komparativ rett, samspillet mellom norsk/nordisk og 
overnasjonale/internasjonale reguleringsregimer og privat avtalepraksis.

Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne 
undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, 
svensk) i rettsstudiets obligatoriske fag, slik som privatrett 3111 og 3211. Det vises til studieplan 
for masterstudiet i rettsvitenskap; se særlig informasjon om semester 5 og 6.

(4) Professor/1. amanuensis i rettsvitenskap – fagområde Migrasjonsrett 

(Foreløpig utkast til stillingsbeskrivelse): 

Ved Det juridiske fakultet er det ledig én fast stilling som professor/førsteamanuensis i 
rettsvitenskap – fagområde migrasjonsrett. 
Med migrasjonsrett menes her de rettsområdene som angår rettsstillingen til ulike grupper 
migranter, slik som utlendingsrett, asyl- og flyktningrett, og statsborgerrett, med linjer til øvrige 
internasjonale rettsområder som folkerett, menneskerettigheter, og EU-/EØS-rett, samt til øvrige 
nasjonale rettsområder som barne- og familierett, kvinnerett, forvaltningsrett, strafferett, og 
arbeidsrett. Den som tilsettes vil få et særlig ansvar for å utvikle migrasjonsrett som et selvstendig 
fagområde.
Minst ett større arbeid må dokumentere kompetanse innen utlendingsrett, asylrett eller flyktningrett. 
Minst ett av de mer omfattende arbeidene må gi en grundig behandling av et rettsdogmatisk emne 
på grunnlag av norske rettskilder eller folkerettslig eller komparativt materiale som er relevante for 
norske forhold. 
Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne 
undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, 
svensk) i rettsstudiets obligatoriske fag, med særlig plikt til å undervise i utlendingsrett og øvrige 
migrasjonsrettslige emner. 

http://www.uio.no/studier/program/jus/
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/
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(5) Professor i rettsvitenskap – fagområde Europarett 

(Foreløpig utkast til stillingsbeskrivelse): 

Ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det ledig et professorat med særlig plikt til å 
arbeide med EU- og EØS-rettslige spørsmål. Søkere må dokumentere rettsvitenskapelig 
kompetanse innen EU-rett i sin alminnelighet og EUs institusjonelle og konstitusjonelle rett i 
særdeleshet. Kompetanse om ulike grader av integrasjon som medlemskap, assosieringsavtaler, 
nabolandsavtaler og andre tredjelandsrelasjoner vil bli tillagt særlig vekt ved bedømmelsen. Minst 
ett arbeid må gi en dyptgående analyse av EU-rettslige spørsmål som EUs assosierings- og 
samarbeidsavtaler med tredjeland reiser. Arbeider som behandler spørsmål om medlemskap i og 
utvidelse av EU (herunder vilkår for å bli medlem) og utmeldelse (for eksempel Brexit) vil bli 
tillagt særlig vekt. 

Søkere bør være internasjonalt anerkjent. De bør ha de forutsetninger som er nødvendige for å bidra 
til at nivået på EU- og EØS-rettsforskningen ved fakultetet høynes ytterligere, og til å trekke 
eksterne forskningsmidler til fagområdet europarett.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på rettsvitenskapelig kompetanse, publikasjoner i 
internasjonale tidsskrifter, annen internasjonal formidlings- og publiseringsvirksomhet, deltakelse i 
internasjonalt forskerfellesskap og undervisningserfaring.

Dersom flere søkere anses å ha like kvalifikasjoner etter at så vel de vitenskapelige, faglige, 
pedagogiske, og andre kvalifikasjoner er vurdert, vil en kvinnelig søker bli stilt foran en mannlig.

Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne 
undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, 
svensk) i rettsstudiets obligatoriske fag. 

(6) Professor/1. amanuensis i Statsrett og menneskerettigheter 

(Foreløpig utkast til stillingsbeskrivelse): 

Ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som 
professor/førsteamanuensis innenfor fagområdet Statsrett og menneskerettigheter.

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst doktorgradsnivå eller 
tilsvarende i rettsvitenskap. 
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Søkere må i dokumentere følgende:

Minst ett større arbeid i norsk statsforfatningsrett. Alternativt minst ett større arbeid i 
forvaltningsrett eller i internasjonale menneskerettigheter. For begge disse kreves det klart uttrykte 
linjer inn i norsk statsforfatningsrett. 

Minst ett av de større arbeidene må gi en grundig behandling av et rettsdogmatisk emne på grunnlag 
av norske rettskilder eller på grunnlag av folkerettslig, europarettslig eller komparativrettslig 
materiale med relevans for norske forhold.

Minst ett av arbeidene må behandle et norsk statsforfatningsrettslig emne som ikke bare utgjør en 
rettsdogmatisk fremstilling av enkeltrettigheter.

Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne 
undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, 
svensk) i rettsstudiets obligatoriske fag, særlig i statsforfatningsrett, alminnelig forvaltningsrett og 
menneskerettigheter, samt delta i eksamenssensur på det semesteret hvor disse fagene inngår som 
ett av flere obligatoriske fag til eksamen i rettsstudiet. Det vises til studieplan for masterstudiet i 
rettsvitenskap; se særlig informasjon om semester 2, 3, 4,7 og 8. 

Felles for alle stillingene

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå 
(doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap innenfor de områder som er beskrevet under hver 
enkelt stilling. Søkere må også dokumentere fullverdig juridisk grunnutdanning (norsk 5-årig 
mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende).

Til stillingene ligger vanlig undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne undervise, veilede 
og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk) i  rettsstudiets 
obligatoriske fag.

Endelig og fullstendig utlysningstekst, samt plassering av stillingene ved ett eller flere institutter vil 
dekanatet komme tilbake til senere.

Med hilsen

Dag Michalsen
dekan

Benedicte Rustad
Fakultetsdirektør

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

http://www.uio.no/studier/program/jus/
http://www.uio.no/studier/program/jus/
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/
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