
Sakskart til møte 1/2017 i fakultetsstyret 

Onsdag 1. mars, kl. 1300-1600 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica 

V-SAK 1 Protokoll fra møtet 12. desember 2016

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra møtet 12. desember 2016

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen fra møtet 12. desember 2016.

O-SAK 1 Informasjonsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen 17. 

februar 2017

Vedlegg (pdf):

1. Referat fra informasjonsmøtet 17. februar 2017

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2016

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedlegg (pdf):

1. Ledelsesvurdering og økonomirapportering T3 utarbeidet for universitetsledelsen

2. Oppsummerende styrepresentasjon

3. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")

4. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

V-SAK 3 Kunngjøring av stilling som direktør ved Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2017/2492

Vedlegg (pdf):

UiO Det juridiske fakultet 
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1. Kunngjøringstekst – forslag fra dekanatet

2. Kunngjøringstekst – endelig forslag fra SMRs senterråd

3. Notat fra senterrådet til dekanatet, datert 14.02.17

4. Notat fra dekanatet til senterrådets leder, dater 24.01.17

5. Kunngjøringstekst – første forslag fra SMRs senterråd

6. Vedtekter for norsk senter for menneskerettigheter § 3-1

7. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 2

8. Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter § 7 og Veiledende kompetansekrav for 

dekaner og instituttledere del 2

Vedtaksforslag:

Vedtaket utformes i møtet.

O-SAK 2 Areal/nytt bygg

Vedlegg (pdf):

1. Dekanens forslag til innplassering av fakultetets enheter i forbindelse med samlet arealløsning for 

Det juridiske fakultet.

O-SAK 3 Studiekvalitet

Muntlig orientering.

O-SAK 4 Rapporten "Juss og kjønn" fra Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU)

Muntlig orientering.

O-SAK 5 Årsplan 2016-2018 juridisk fakultet - sluttrapport

Arkivsaksnr. 2015/6910

Vedlegg (pdf):

1. Sluttrapport

2. Årsplan 2016-2018 for Det juridiske fakultet

O-SAK 6 Studiebarometeret

Vedlegg (pdf):

1. Oppsummering av studiebarometeret 2017
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O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 15.12.16:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 01.02.17:

O-SAK 8 Fullmaktssaker

O-SAK 9 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

Worku Gedefa Urgessa og Luca Tosani tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske 

fakultet, Senter for rettsinformatikk. Dersom noen av disse takker nei, utlyses stillingen på nytt.

■

Bård Sverre Tuseth tilsettes som stipendiat SKO 1017 knyttet til prosjektet offentlighet og ytringsfrihet i 

Norden 1815-1900.

■

Sébastian Tutenges tilsettes som postdoktor SKO 13525 ved Det juridiske fakultet, Institutt for 

kriminologi og rettssosiologi for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid.

■

Geir Stenseth tilbys stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved institutt for privatrett. Dersom 

Stenseth takker nei, går tilbudet videre til Katrine Broch Hauge.

■

Julius Rumpf tilbys stilling som stipendiat SKO 1017, tilknyttet fagområde "Energy Law" ved Nordisk 

institutt for sjørett. Dersom Rumpf takker nei, går tilbudet til Henri Van Soest.

■

a) Dekanen fattet 13.12.16 vedtak om endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige 

faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, 

eksterne lærere og oppgaverettere (arkivsaksnr. 2016/15379). Vedlegg (pdf).

■

b) Dekanen fattet 14.12.16 vedtak om at utlysning som førsteamanuensis/professor ved 

PluriCourts trekkes (arkivsaksnr. 2016/11790). Vedlegg (pdf). 

■

c) Dekanen fattet 02.01.17 vedtak om egenandel på Det juridiske fakultets del av ITN-prosjektet 

Planet Lex (arkivsaksnr. 2016/15813). Vedlegg (pdf).

■

d) Dekanen fattet 03.02.17 vedtak om oppnevning av representant for midlertidig vitenskapelige 

ansatte til valgstyret for 2017 (arkivsaksnr. 2014/13939). Vedlegg (pdf).

■

e) Dekanen fattet 07.02.17 vedtak om mandat for arbeidsgruppe for å utarbeide fakultetets 

internasjonaliseringsstrategi på studiesiden (arkivsaksnr. 2017/2262). Vedlegg (pdf)

■

f) Dekanen fattet 08.02.17 vedtak om oppnevning av Det juridiske fakultets representant til UiO: 

Livsvitenskaps rådgivende ledergruppe (arkivsaksnr. 2016/8879). Vedlegg (pdf).

■
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Det juridiske fakultet, 23.02.17

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 23. feb. 2017 11:43 - Sist endra 23. feb. 2017 11:43 
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Fakultetsstyret 01.03.17 
O-SAK 1 
 

Referat fra IDF 17. februar 2017 

Til stede: Benedicte Rustad, Erling Hjelmeng, Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud), 

Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Christine Ødegaard Sten (Akademikerne), Frode 

Lyshaugen (NTL), Kari Hegerstrøm (Parat), Lars Botten og Eirik Haakstad (referent) 

Sak 1 Saker til fakultetsstyret 1. mars 2017 

Årsregnskap 2016 

Lars Botten presenterte årsregnskapet. Tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen hadde ikke 

spørsmål til dette. 

Kunngjøring av stilling som direktør ved SMR 

Erling Hjelmeng presenterte saken om kunngjøring av direktørstilling ved Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR). Hovedtrekkene her er senterrådet ved SMR og dekanatet har ulikt syn 

på om det skal rettsvitenskapelig fagbakgrunn i kunngjøringsteksten. Fakultetsstyret vil få fremlagt to 

alternative kunngjøringstekster til behandling 1. mars – et forslag fra SMRs senterråd og et forslag fra 

dekanatet. 

Kommentarene fra tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen dreide seg om to hovedpunkter: 

1. Ligger det noen tanker om omgjøring av SMR fra senter til institutt i saken? Dette ble 

avkreftet av dekanatet. Saken som presenteres for fakultetsstyret, handler kun om 

kompetansekravene i kunngjøringen av stilling som direktør for SMR. 

2. Hvorfor er det krav om rettsvitenskapelig fagbakgrunn for ny direktør når SMR er et 

tverrfaglig senter? Dekanatet mener at det er nødvendig å be om rettsvitenskapelig 

kompetanse når det er det de faktisk ønsker. Hvis fagbakgrunnen ikke presiseres i 

kunngjøringen, vil diskusjonen fortsette inn i vurderingen av søkerne og skape usikkerhet. 

Areal/nytt bygg  

Bystyret vedtok reguleringsplanen 1. februar. Fakultetet jobber nå med alternative innplasseringer i 

det nye bygget, og det vil også bli avholdt særmøter for å se på konkrete problemstillinger knyttet til 

og områder i bygget. 

Tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen var positive til den nye organiseringen i særgrupper, 

og presiserte viktigheten av å involvere dedikerte personer i prosessen. 

Fakultetet ble også roset for det omfattende arbeidet med å utrede alternative innplasseringer. 

Studiekvalitet:  

Fakultetet har hatt en prosess med universitetsledelsen om hvorvidt fakultetet har oppfylt 

forutsetningene i universitetsstyrets vedtak om redusert opptaksramme uten kutt i bevilgningene. 

Konklusjonen ble fakultetet har oppfylt forutsetningene, men at vi skal sende en rapport om tiltak 

som videreføres og hva som skal endres. 



Fakultetsstyret 01.03.17 
O-SAK 1 
 
 

LiMU-rapporten «Juss og kjønn»  

Fakultetet jobber med å avklare hvordan rapporten skal håndteres og følges opp. LiMU (Likestillings- 

og mangfoldsutvalget) er saksforberedende organ, men behandlingen i instituttledermøtet blitt 

utsatt til 1. mars.  

Tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen poengterte at rapporten er utarbeidet for at 

fakultetet skal bli bedre, og at god informasjon og behandling er viktigere enn å forhaste oss i 

behandlingen av rapporten. 

Status årsplan 

Dette er en skriftlig orientering til styret og ble ikke presentert i møtet. 

Studiebarometeret 

Dette er en skriftlig orientering til styret og ble ikke presentert i møtet. 

 

Sak 2 UD-avtalen SMR 

Benedicte Rustad orienterte kort om det endelig er kommet et konkret avtaleutkast for perioden 

2017-2019. 

 

Sak 3 Bemanningsplan SMR 

Benedicte Rustad orienterte kort om behovet for revidering av bemanningsplanen for administrative 

stillinger ved SMR. 

 



Protokoll fra møte 5/2016 i fakultetsstyret 

Mandag 12. desember, kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Protokollen må anses som foreløpig inntil den vedtas i styremøtet 13. februar 2017

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. 

Tøssebro, Odd Erik Pedresen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Maria Conradi og Andreas Slørdahl

Forfall: Gunnar Hiis og Anuschka Teresa Hager-Thoresen

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter, Trond Skjeie (V-sak 2), Lars Botten (v-sak 

2), Daniel Kjelling (o-sak 3) og Eirik Haakstad (referent)

Kommentarer til innkallingen/dagsorden

Maria Conradi hadde ikke fått innkallingen, administrasjonen ble bedt om påse at dette ikke skjer igjen.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. oktober

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

O-SAK 1 Presentasjon av Institutt for offentlig rett (IOR)

Instituttleder Ulf Stridbeck presenterte IOR.

V-SAK 2 Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 – med langtidsbudsjett 2017-2021

Arkivsaksnr. 2016/6501

Vedlegg (pdf):

1. Presentasjonen som ble vist i møtet

Trond Skjeie presenterte saken.

Styret reiste spørsmål knyttet til tre forhold:

UiO Det juridiske fakultet 
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1. Hvilken innvirkning har vedtaket om begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år 

til det neste for fakultetets institutter og sentre, som fakultetsstyret fattet i oktober 2015, på 

langtidsbudsjettet: Effekten av denne innstrammingen er foreløpig ikke synlig i budsjettene.

2. Hva slags usikkerhet er knyttet til budsjettet: Usikkerheten er først og fremst knyttet til revidert 

fordelingsmodell ved UiO som trer i kraft fra 2018.

3. Hvilke konsekvenser får langtidsbudsjettet for fremtidige utlysninger av faste vitenskapelige stillinger: 

Det er planlagt utlysninger hvert år i perioden, men hvor mange stillinger som lyses ut, vil variere fra 

noe år til år.

Vedtak:

Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis 

fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 3 Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i 

rettsvitenskap

Arkivsaksnr. 2016/14677

Dag Michalsen presenterte saken med vekt på at den fremlagte veiledningen er resultatet av et samarbeid 

mellom de juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i 

rettsvitenskap.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 4 Utlysning av direktørstilling ved SMR

Sakspapirene ikke ble klare før møtet, og saken utsettes derfor til styremøtet 13. februar. Dekanen 

orienterte om at ved tilsetting av direktør ved SMR er fakultetsstyret tilsettingsorgan og senterrådet ved 

SMR innstillingsorgan. Åremålet til dagens direktør utløper 31.12.17, og det ikke er anledning til å forlenge 

tilsettinger i åremålsstillinger.

Siden sist SMR tilsatte direktør, har både NI og NORDEM blitt skilt ut, og SMR har dermed beveget seg i 

retning av en mer ordinær grunnenhet ved UiO. I lys av dette bør det vurderes om endringene vil 

bli reflektert i kvalifikasjonskravene til stillingen. 

V-SAK 5 Utredning 3+2 modell

Arkivsaksnr. 2014/14552

Erling Hjelmeng presenterte saken. Den fremlagte utredningen er en oppfølging av et styrevedtak i oktober 

2015, der fakultetet ble bedt om å utrede mulighetene for bachelor-exit og suppleringsopptak.
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Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om:

(Enstemmig vedtatt)

D-SAK 1 Styreseminaret 13. februar 2017

Arkivsaksnr. 2016/564

Eirik Haakstad orienterte om rammene og foreløpige planer for seminarer, herunder følgende mulige 

temaer:

Styret kommenterte at studiemiljø bør være en naturlig del av saken om studiekvalitet.

O-SAK 2 Skriftlige orienteringssaker

O-SAK 3 Muntlige orienteringer

O-SAK 4 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. oktober at:

Ikke å innføre suppleringsopptak■

Ikke å innføre bachelor-exit (avstigningsmulighet etter 3 år)■

 studiekvalitet■

 likestillingsarbeidet i lys av rapport fra LiMU (Likestillings- og mangfoldsutvalget)■

 ekstern finansiering■

 areal/nytt bygg■

 prognosearbeid■

a) Statistikkpakke.■

a) Arbeidet med stillingsplan for vitenskapelige stillinger 2017. Dag Michalsen orienterte om ny rutine 

for saksbehandlingen ifm. stillingsplanen, og at fakultetet er i ferd med å ferdigstille kunngjøringene til 

seks faste vitenskapelige stillinger med felles søknadsfrist i månedsskriftet januar-februar 2017.

■

b) Status utskillelse av NORDEM. Daniel Kjelling orienterte kort om NORDEMs arbeid og om status i 

utskillelsen av NORDEM til Flyktninghjelpen fra 01.01.17.

■

c) Status nytt bygg. Dag Michalsen orienterte om at fakultetet ikke regner med nytt bygg før i 2020, og 

at fakultetet trenger tiden frem til det for å planlegge både flyttingen til nytt bygg og bruk at de 

eksisterende byggene.

■
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 17. oktober at:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 20. oktober at:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 28. oktober at:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. november at:

O-SAK 5 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)

Anine Kierulf tilsettes i ettårig forskerstilling SKO 1109. Stillingen finansieres av ubrukte 

postdoktormidler.

■

Angus Johnston tilsettes ved kallelse som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for 

sjørett, for en periode på fire år (arkivsaksr. 2016/6518).

■

Freya Baetens tilsettes som professor (SKO 1013), dersom Freya Baetens takker nei, går tilbud om 

stilling til Daniel Behn som førsteamanuensis (SKO 1011). ITU ber for fremtiden at 

bedømmelseskomiteers innstillinger fremstår som så formmessig omforent som mulig. Det skal ikke 

forekomme individualiserte omtaler fra enkeltmedlemmer i bedømmelseskomiteen såfremt dette ikke 

samtidig er særuttalelser.

■

Hanna Christina Ahlström tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Om 

Ahlstöm takker nei går tilbudet videre til Maksim Usynin (arkivsaksnr. 2016/2634).

■

Henrik Mikael Ringbom forlenges som professor II ved Nordisk institutt for sjørett i perioden 

02.09.2016-31.12.2017.

■

Jon Christian Fløysvik Nordrum og Mona Keiko Løken tilsettes som universitetslektor (1009). Dersom 

en eller begge skulle takke nei, er det ikke flere innstilte kandidater. ITU bemerker: I disse 

lektorstillingene har det vært holdt prøveforelesninger som ga svært nyttig og relevant innsikt i 

hvordan kandidaten egner seg som foreleser. ITU ønsker i framtiden at prøveforelesninger i stadig 

større grad benyttes (arkivsaksnr. 2016/4910).

■

a) Dekanen fattet 15.09.16 vedtak om oppnevning av og mandat for arbeidsgruppe som skal se på 

Det juridiske fakultets deltakelse i UiO:Livsvitenskap (arkivsaksnr. 2016/8879).

■

b) Dekanen fattet 30.09.16 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2017/2018 (arkivsaksnr. 

2013/12113).

■

c) Dekanen fattet 03.10.16 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske 

fakultet (arkivsaksnr. 2014/6871). 

■
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O-SAK 6 Eventuelt

En sak ble tatt opp under eventuelt.

Styret viste til oversikt over fakultetets eksternfinansierte prosjekter som ble sendt til medlemmene 

sommeren 2016, og ba om at denne oppdateres og sendes styret årlig. Oppdateringen kan gjerne angi 

hvilke prosjekter som er nye og hvilke som har utløpt siden sist. Fakultetsadministrasjonen utarbeider en 

oppdatert oversikt til styreseminaret 13. februar.

Det juridiske fakultet, 13. desember 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 2. jan. 2017 15:18 - Sist endra 2. jan. 2017 15:39 

d) Dekanen fattet 12.10.16 vedtak om oppnevning av medlem til styret i Lovdata (arkivsaksnr. 

2008/20371). 

■

e) Dekanen fattet 01.11.16vedtak om utlysning av vitenskapelige stillinger i 2017 (arkivsaksnr. 

2016/7162).

■

f) Dekanen fattet 07.11.16 vedtak om oppnevning av ansvarlige redaktører for Oslo Law Review i 

perioden 2017-2019 (arkivsaksnr. 2014/8977).

■

g) Dekanen fattet 07.11.16 vedtak om oppnevning av medlemmer til fagkomiteen for Den norske 

Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (arkivsaksnr. 2016/4491).

■

h) Dekanen fattet 22.11.16 vedtak om endring av Styrings- og administrasjonsreglementet - 

representasjon i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (arkivsaksnr. 2012/9418).

■

i) Dekanen fattet 22.11.16 vedtak om endring av senterleder PluriCourts, Senter for fremragende 

forskning (arkivsaksnr. 2011/7688).

■
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Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret  

 

Sak i møtet: V-sak 3 

 

Møtenr: 1/2017 

Møtedato: 01.03.17 

 

Dato: 23.02.2017 

 Saksnr..: 2017/2492 EIRIHAAK 

 

Kunngjøring av stilling som direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter 

(SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21 

Åremålet til dagens direktør ved SMR utløper 31.12.17. Det er ikke anledning til å forlenge 

tilsettinger i åremålsstillinger, og stillingen må derfor lyses ut på nytt. 

I henhold til Vedtekter for SMR, § 3-1 (vedlegg 6), og Styrings- og administrasjonsreglement for 

Det juridiske fakultet, § 2 pkt. 6, (vedlegg 7) er senterrådet ved SMR innstillingsorgan og 

fakultetsstyret tilsettingsorgan ved tilsetting av ny direktør. Dette innebærer at senterrådet skal 

foreslå kunngjøringstekst for fakultetsstyret som har kompetanse til å vedta teksten. 

Senterrådet behandlet forslag til kunngjøringstekst i møte 16.11.16 og på sirkulasjon med frist 

13.12.16 (vedlegg 5). Dekanatet gjennomgikk senterrådets forslag i møtet 11.01.17. Et enstemmig 

dekanat mente at senterrådets forslag måtte presiseres på flere punkter. Særlig gjaldt dette: 

1. Kompetansekravet til menneskerettigheter 

I det første forslaget var kravet «gode kunnskaper i menneskerettigheter». Dekanatet mente at 

dette kravet burde skjerpes slik at det kreves den samme faglige kompetansen og kunnskapsbasen 

av direktøren som av SMRs øvrige vitenskapelige ansatte. Følgelig mente dekanatet at det burde 

kreves formell kompetanse innen menneskerettigheter i kunngjøringen.  

2. Stillingsnivået 

I det første forslaget til kunngjøring krevdes det førstestillingskompetanse. Dette er ikke i tråd med 

Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter, § 7, herunder Veiledende 

kompetansekrav for dekaner og instituttleder (vedlegg 8) der det fastsettes at tilsette instituttledere 

normalt bør ha professorkompetanse. 

3. Fagbakgrunn 

I det første forslaget var det ikke angitt fagretning for direktørstillingen, mens dekanatet mente at 

den nye direktøren burde være jurist. Dekanatet er av den oppfatning tverrfaglighet ved Det 

juridiske fakultet må ha sitt tyngdepunkt i rettsvitenskap og inkludere andre fagområder. SMRs 

tverrfaglighet oppfylles, etter dekanatets mening, ved at flertallet av de fast vitenskapelige ansatte 

ved SMR, har andre fagbakgrunner enn rettsvitenskap.  En direktør med rettsvitenskapelig 
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bakgrunn vil kunne bidra til å knytte SMRs forskning tettere til fakultetets øvrige forskning på og 

undervisning i nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. I dette ligger at en direktør med 

rettsvitenskapelig bakgrunn kan evne å heve den rettsvitenskapelige bevisstheten, definere 

rettsvitenskapelige problemstillinger og i større grad gjøre SMR til et tyngdepunkt for tverrfaglig 

rettsvitenskapelig forskning og undervisning i menneskerettigheter. 

Dekanatet sendte derfor et notat til senterrådets leder (vedlegg 4) og ba om at senterrådet reviderte 

teksten i lys av dekanatets forventninger til direktørstillingen. Senterrådet behandlet 

kunngjøringsteksten på nytt i møte 08.02.17 med påfølgende sirkulasjonsbehandling. 

Fakultetsadministrasjonen mottok senterrådets endelig forslag til kunngjøringstekst og 

begrunnelse for teksten tirsdag 14.02.17 (vedlegg 2 og 3). 

Det siste forslaget fra senterrådet har nærmet seg dekanatets forventninger med at stillingsnivået 

er hevet til krav om professorkompetanse og at kunnskapskravet om menneskerettigheter er 

skjerpet. Forslaget møter derimot ikke dekanatets forventning om at det skal kreves 

professorkompetanse i rettsvitenskap. 

Kravet om rettsvitenskapelig professorkompetanse er imidlertid, etter dekanatets syn, så viktig for 

denne stillingen at dekanatet velger å fremme en alternativ kunngjøringstekst for fakultetsstyret. 

Til styrebehandlingen 1. mars fremlegges derfor kunngjøringstekst foreslått av senterrådet ved 

SMR (vedlegg 2) og kunngjøringstekst foreslått av dekanatet (vedlegg 1). Hovedforskjellen mellom 

disse to alternativene er at senterrådets forslag krever professorkompetanse uten definert 

fagområde, mens dekanatets forslag krever professorkompetanse innenfor rettsvitenskap. Begge 

alternativene krever inngående eller omfattende kompetanse i menneskerettigheter. De aktuelle 

punktene er markert med rød skrift i vedlegg 1 og 2. 

Vedtaksforslag: 

Vedtaket utformes i møtet. 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

 

Vedlegg: 

1. Kunngjøringstekst – forslag fra dekanatet 

2. Kunngjøringstekst – endelig forslag fra SMRs senterråd 

3. Notat fra senterrådet til dekanatet, datert 14.02.17 
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4. Notat fra dekanatet til senterrådets leder, dater 24.01.17 

5. Kunngjøringstekst – første forslag fra SMRs senterråd 

6. Vedtekter for norsk senter for menneskerettigheter § 3-1 

7. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 2 

8. Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter § 7 og Veiledende 

kompetansekrav for dekaner og instituttledere del 2 

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

 

 

 
 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 
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UTLYSNINGSTEKST DIREKTØR SMR 2018-2021 

Dato: 23.02.17. 

Versjon: Dekanatets forslag til kunngjøringstekst. 

Saksnr.: 2017/2492. 

Teksten i denne rammen kan evt brukes til «lokketekst» i annonser el.l. Teksten 

nedenfor rammen er fulltekstversjon som brukes i websøkeverktøy m.m. 

Overskrift: Direktør Norsk senter for menneskerettigheter 

Brødtekst: Norsk senter for menneskerettigheter er Norges fremste menneskerettsfaglige 

miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder med faglige 

og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskning, utdanning og anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. 

Info-bokser med standardtekster: Om UiO, JUS og SMR (revidert pr jan 2017). 

 

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet 

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for 

fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet 

utlysning. Vi søker etter en motivert og dyktig leder. 

 

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 

Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet. Senteret har som formål å drive forskning, 

utdanning, formidling og anvendt prosjektvirksomhet om menneskerettigheter, og legger vekt 

på sammenhengen mellom disse virksomhetene. Miljøet er tverr- og flerfaglig og skal fremme 

menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. Forskere ved SMR deltar i en rekke 

forskningsgrupper og senteret har en internasjonal avdeling med anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. En betydelig del av virksomheten er eksternt finansiert. 

Senteret har et bredt internasjonalt samarbeid. I tillegg til å bidra til undervisning på 

masterstudiet i rettsvitenskap har senteret også et eget internasjonalt mastergradsprogram, et 

eget bibliotek og utgir tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights. Senteret har et råd med 

representanter for ansatte, studenter og eksterne. Senterrådets drøftinger er rådgivende for 

direktøren. 

 

Hovedoppgaven for direktøren vil være å videreutvikle senteret som det sentrale forsknings- 

og utdanningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge. Det legges vekt på at direktøren må ha 

store faglige og strategiske ambisjoner på vegne av senteret.  Direktøren forventes å bidra til 

og utvikle et innovativt og tverr-/flerfaglig forskningsmiljø, samt styrke samarbeidet med 

forskningsgrupper ved fakultet og universitet. Direktøren har ansvar for å fremme eksternt 

finansierte prosjekter og for utadrettet nettverksbygging.  

 

Det legges stor vekt på ledelseserfaring, personlig egnethet, deriblant kommunikasjons- og 

samarbeidsevner, samt evne til å virke samlende og motiverende. Det må påregnes noe 

reising.  
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SMR har for tiden drøyt 40 ansatte og har et budsjett på ca 50 millioner kroner. SMR holder 

til i Vika, men vil om noen år samlokaliseres med resten av Det juridiske fakultet rundt Karl 

Johansgate/Tullinløkka. For mer informasjon se hjemmeside: http://www.jus.uio.no/smr/ 

 

Krav til den som tilsettes: 

 Vitenskapelig kompetanse på professornivå i rettsvitenskap. 

 Omfattende rettsvitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter. 

 Relevant erfaring fra ledelse og administrasjon, samt gode lederegenskaper. 

 Personlig egnethet.  

 Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet 

skandinavisk språk. 

 Det er ønskelig med internasjonal erfaring. 

 

Vi tilbyr: 
 Lønn: kroner xx-xx (avhengig av kompetanse/ansiennitet). 

 Et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. 

 God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

 Stilling i en IA-virksomhet. 

 Gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden 

 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske registreringen: 

 Søknadsbrev. 

 CV hvor det gjøres rede for: Utdanning, tidligere stillinger, samt vitenskapelig, 

pedagogisk og administrativ erfaring. 

 Oversikt over vitenskapelig produksjonen og kort redegjørelse for inntil fem 

vitenskapelige arbeider som søkeren vil framheve. 

 Vitnemål og attester. 

 Oversikt over eventuelle øvrige dokumenterte kvalifikasjoner. 

 

Vitenskapelig produksjon sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. 

Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, 

svensk, dansk eller engelsk, med mindre senteret samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er 

skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med 

medforfattererklæring. 

Frist: (6 ukers annonsering) 

Referansenummer: xxxx/xxxx 

I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, 

uavhengige av kjønn og etnisitet. 

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av 

ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 

selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

http://www.jus.uio.no/smr/
https://www.spk.no/
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Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle søkere får skriftlig melding når 

tilsettingsprosessen er avsluttet.  

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i 

stillinger ved Universitetet i Oslo; se internett: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml. 

Nærmere opplysninger: Rådsleder Jan-Paul Brekke, mobil-tlf 918 79 903, epost 

j.p.brekke@samfunnsforskning.no, eller kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, 

mobil-tlf 900 85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.  

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml
mailto:t.d.kjelling@nchr.uio.no
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UTLYSNINGSTEKST DIREKTØR SMR 2018-2021 

Dato: 15.02.17. 

Versjon: Revidert etter senterrådsmøte 16.11.16, sirkulasjonsbehandling november-desember  

2016, senterrådsmøte 08.02.17 og sirkulasjonsbehandling februar 2017. 

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling, administrativ leder SMR. 

Saksnr.: 2017/2492. 

Teksten i denne rammen kan evt brukes til «lokketekst» i annonser el.l. Teksten 

nedenfor rammen er fulltekstversjon som brukes i websøkeverktøy m.m. 

Overskrift: Direktør Norsk senter for menneskerettigheter 

Brødtekst: Norsk senter for menneskerettigheter er Norges fremste menneskerettsfaglige 

miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder med faglige 

og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskning, utdanning og anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. 

Info-bokser med standardtekster: Om UiO, JUS og SMR (revidert pr jan 2017). 

 

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet 

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for 

fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet 

utlysning. Vi søker etter en motivert og dyktig leder. 

 

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 

Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet. Senteret har som formål å drive forskning, 

utdanning, formidling og anvendt prosjektvirksomhet om menneskerettigheter, og legger vekt 

på sammenhengen mellom disse virksomhetene. Miljøet er tverr- og flerfaglig og skal fremme 

menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. Forskere ved SMR deltar i en rekke 

forskningsgrupper og senteret har en internasjonal avdeling med anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. En betydelig del av virksomheten er eksternt finansiert. 

Senteret har et bredt internasjonalt samarbeid. I tillegg til å bidra til undervisning på 

masterstudiet i rettsvitenskap har senteret også et eget internasjonalt mastergradsprogram, et 

eget bibliotek og utgir tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights. Senteret har et råd med 

representanter for ansatte, studenter og eksterne. Senterrådets drøftinger er rådgivende for 

direktøren. 

 

Hovedoppgaven for direktøren vil være å videreutvikle senteret som det sentrale forsknings- 

og utdanningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge. Det legges vekt på at direktøren må ha 

store faglige og strategiske ambisjoner på vegne av senteret.  Direktøren forventes å bidra til 

og utvikle et innovativt og tverr-/flerfaglig forskningsmiljø, samt styrke samarbeidet med 

forskningsgrupper ved fakultet og universitet. Direktøren har ansvar for å fremme eksternt 

finansierte prosjekter og for utadrettet nettverksbygging.  
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Det legges stor vekt på ledelseserfaring, personlig egnethet, deriblant kommunikasjons- og 

samarbeidsevner, samt evne til å virke samlende og motiverende. Det må påregnes noe 

reising.  

 

SMR har for tiden drøyt 40 ansatte og har et budsjett på ca 50 millioner kroner. SMR holder 

til i Vika, men vil om noen år samlokaliseres med resten av Det juridiske fakultet rundt Karl 

Johansgate/Tullinløkka. For mer informasjon se hjemmeside: http://www.jus.uio.no/smr/ 

 

Krav til den som tilsettes: 

 Vitenskapelig basiskompetanse tilsvarende kravene for tilsetting som professor. 

 Dokumentert vitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter. 

 Dokumentert inngående kjennskap til rettsvitenskapelige problemstillinger knyttet til 

menneskerettigheter. 

 Relevant erfaring fra ledelse og administrasjon, samt gode lederegenskaper. 

 Personlig egnethet.  

 Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet 

skandinavisk språk. 

 Det er ønskelig med internasjonal erfaring. 

 

Vi tilbyr: 
 Lønn: kroner xx-xx (avhengig av kompetanse/ansiennitet). 

 Et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. 

 God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

 Stilling i en IA-virksomhet. 

 Gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden 

 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske registreringen: 

 Søknadsbrev. 

 CV hvor det gjøres rede for: Utdanning, tidligere stillinger, samt vitenskapelig, 

pedagogisk og administrativ erfaring. 

 Oversikt over vitenskapelig produksjonen og kort redegjørelse for inntil fem 

vitenskapelige arbeider som søkeren vil framheve. 

 Vitnemål og attester. 

 Oversikt over eventuelle øvrige dokumenterte kvalifikasjoner. 

 

Vitenskapelig produksjon sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. 

Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, 

svensk, dansk eller engelsk, med mindre senteret samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er 

skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med 

medforfattererklæring. 

Frist: (6 ukers annonsering) 

Referansenummer: xxxx/xxxx 

I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, 

uavhengige av kjønn og etnisitet. 

http://www.jus.uio.no/smr/
https://www.spk.no/
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UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av 

ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 

selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle søkere får skriftlig melding når 

tilsettingsprosessen er avsluttet.  

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i 

stillinger ved Universitetet i Oslo; se internett: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml. 

Nærmere opplysninger: Rådsleder Jan-Paul Brekke, mobil-tlf 918 79 903, epost 

j.p.brekke@samfunnsforskning.no, eller kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, 

mobil-tlf 900 85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.  

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml
mailto:t.d.kjelling@nchr.uio.no


V-sak 3, vedlegg 3 

 

Universitetet i Oslo 

Til Dekan ved Det juridiske fakultet 

Fra Rådsleder ved Norsk senter for menneskerettigheter 

  

Sakstype: Vedtakssak 

Møtesaksnr.:  

Møtenr. 1/2017 

Møtedato: 01.03.17 

Notatdato: 14.02.167 

Arkivsaksnr.: 2017/2492 

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling  

 

SAKSTITTEL: Rekruttering av ny direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter i perioden 2018-2021 

 

Hovedproblemstillinger i saken 

Bakgrunn: I henhold til vedtektene for SMR ansettes direktøren på åremål for fire år, 

med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode. Nåværende direktør er 

ansatt på åremål ut 2017. Senteradministrasjonen har konsultert med Universitets 

avdeling for personalsstøtte og det er avklart at den praksis som UiO har hatt med å 

forlenge åremål uten ordinær utlysning ikke er ihht lover og regler. Stilling som 

senterleder skal kunngjøres iht. tjenestemannsloven § 2 og dette gjelder også før 

eventuell forlengelse av stillingen. Direktørstillingen skal følgelig lyses ut for perioden 

2018-2021. Se vedlagt oversikt over relevante lover og regler samt prosessplan. 

 

Utlysningstekst: Det er senterrådet som foreslår utlysningstekst som så vedtas av 

fakultetsstyret ved JUS, og det er senterrådet som nedsetter et innstillingsutvalg, vurderer 

søkerne og innstiller til stillingen som så vedtas av fakultetsstyret ved JUS. 

Utlysningstekst ble behandlet på rådsmøte ved SMR 16.11.16, og etter at 

utlysningsteksten var oversendt til JUS mottok rådsleder et notat (datert 24.01.17) fra 

dekan for Det juridiske fakultet. Saken om utlysning ble så på nytt behandlet i rådsmøte 

08.02.17. Det var enighet i rådet om at følgende føringer legges til grunn for å revidere 

utlysningsteksten: 

 Det stilles krav om kompetanse på professornivå. 

 Det stilles krav om vitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter. 

 Det kreves inngående kjennskap til rettsvitenskapelige problemstillinger knyttet 

til menneskerettigheter. 

 

I SMRs vedtekter står det følgene om senterrådets mandat: «Senterrådet nominerer 

medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor fakultetsstyret 

ved tilsetting av direktør». Det grunnleggende premisset for en god prosess frem mot 

innstilling er å sikre et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Det er derfor i senterets og 

universitets interesse at kravene i utlysningen ikke utelukker gode kandidater. Samtidig 

vil kravene som stilles i utlysningen gjenspeile senterets fler- og tverrfaglige profil og 

ambisjoner. 

 

Senterrådet legger til grunn at dette også er et sentralt hensyn for dekanen, og videre at 

målsettingen om et sterkt Senter for menneskerettigheter reflekteres i den videre 

kommunikasjonen fra dekanatet.  
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Universitetet i Oslo 

 

Vedlagt følger senterrådets vedtatte forslag til utlysningstekst. 

 

Innstillingsutvalg: Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité/innstillingsutvalg 

for tilsetting av direktør, og innstiller overfor fakultetsstyret ved tilsetting av direktør. 

Innstillingsutvalgets sammensetning: Rådsleder (leder), en representant for de fast 

vitenskapelige fra JUS, en representant for de midlertidig vitenskapelige ved SMR, en 

representant for de administrativt ansatte ved SMR, fagforeningsrepresentant og 

administrativ leder (sekretær). Medlemmene for ansatte og studenter nominerer hver sin 

representant og melder dette til rådsleder som så foreslår samlet sammensetning overfor 

rådet. 

 

Normalt er det nødvendig at rådet aktivt identifiserer egnede kandidater til stillingen. Det 

kan være behov for ekstern assistanse fra konsulent for å sikre et godt søkergrunnlag. 

Rådsleder vil med støtte fra administrasjonen vurdere dette. 

 

Vedlegg 
- Utlysningstekst 

- Relevante lover og regler 

- Prosessplan 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
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Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Norsk senter for menneskerettigheter v/senterrådets leder 

 
 
 
Dato: 24.1.2017  

 

 

Rekruttering av ny direktør for Norsk senter for menneskerettigheter 2018-2021 

1. Det vises til utkast til fremleggsnotat fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) til 

utlysningstekst for ny direktør for SMR, datert 5.1.17. Etter vedtekter for SMR av 2014 § 3 

(sammenholdt med fakultetets normalregler) forutsettes det at Senterrådet foreslår utlysningstekst 

til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet som så fatter vedtak i saken. 

2, SMR har gjennomgått store endringer siden forrige gang stillingen ble utlyst, og det vises 

spesielt til utskillelsen av Nasjonal institusjon og NORDEM. SMR er blitt en vesentlig mindre 

virksomhet og den ligner nå på et ordinært universitetsinstitutt der forskning, undervisning, 

tilknyttede eksterne prosjekter samt formidling utgjør de sentrale delene av driften. Det eneste 

større eksterne prosjektet er finansiert av UD (ca 20 mill på årsbasis), den såkalte internasjonale 

avdeling som finansieres av landprogrammene, et prosjekt som imidlertid også er blitt noe mindre 

de siste årene.  

3. Vi legger stor vekt på at SMRs forskning og undervisning i menneskerettigheter må sees i 

sammenheng med Det juridiske fakultets øvrige omfattende menneskerettighetsforskning. 

Fakultetet har over tid pekt på at det foregår for lite samvirke mellom de ulike delene av fakultetets 

menneskerettighetsforskning – og undervisning, derunder mellom SMR og andre deler av 

fakultetet. For å etablere en sterk menneskerettighetsforskning på et internasjonalt nivå må 

fakultetets menneskerettighetsforskning dessuten skje i større samvirke med fakultetets forskning 

på internasjonal rett generelt. Vi mener at SMR ikke alene kan makte å utvikle seg til å bli en 

internasjonal aktør innen menneskerettighetsforskning uten en vesentlig bedre samordning med 

fakultetets øvrige forskning og undervisning.  

4. I SMRs reglement står det at «Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget 

som akademisk arbeidsfelt.» Dette betyr at forskning og undervisning på menneskerettigheter skal 

skje i et flerfaglig forskningsmiljø. Per dato er fordelingen av faste vitenskapelige stillinger denne: 

Av ni fast vitenskapelige stillinger er fem fra hum-sam fag og fire jurister.  I tillegg har den 

nåværende direktør hum-sam bakgrunn. Dette betyr at det ikke kan være tvil om at SMR formelt 

oppfyller kravet om tverrfaglighet i betydning at det det finnes forskere med ulik faglig bakgrunn. 

Tverrfaglighet ved Det juridiske fakultet må selvfølgelig ha sitt tyngdepunkt i rettsvitenskapen, 

men med åpenhet og inklusjon av andre faggrupperinger.   



 2 

 

5. SMR er involvert i fakultetets undervisning i menneskerettighetsfag på forskjellige måter. SMR 

er delaktig i undervisning ved master i rettsvitenskap (MiR)og ansvarlig faglæreransvaret ble bl.a. 

derfor plassert på SMR tidlig i 2016. SMR tilbyr dessuten mastergraden HUMR. Noen fag som 

inngår i graden er åpne for MiR, samtidig som graden inneholder fire valgemner der studentene 

kan velge valgemner fra MiR - forutsatt menneskerettsrelevans. Flere obligatoriske fag har 

overveiende juridisk innhold. HUMR-graden henger altså tett sammen med elementer i MiR. SMR 

driver menneskerettighetsopplæring flere steder i verden, også der det juridiske grunnlaget er 

viktig.  

6. I SMR/senterrådets innstilling legges det stor vekt på organisatoriske kvalifikasjoner til 

direktørstillingen. Derimot stilles det ikke vitenskapelige krav, hverken real- eller 

formalkompetanse i menneskerettigheter. Det kreves bare ‘gode kunnskaper i 

menneskerettigheter’. Vi mener at det må stilles vesentlig strengere krav. Den sentrale 

begrunnelsen for dette er at når SMR nå er blitt et tilnærmet ordinært universitetsinstitutt blir det 

et åpenbart misforhold i driften hvis direktøren ikke har samme faglige kompetanse og 

kunnskapsbase innen menneskerettigheter som de øvrige fast tilsatte forskere. SMR er nå er blitt 

en mindre enhet der det må forventes at direktøren inngår som en viktig del av den faglige driften 

og har samme formelle kompetanse i menneskerettigheter som øvrige vitenskapelige 

medarbeidere.  

7. I SMRs innstilling til utlysningstekst er et ikke angitt fagretning for direktørstillingen. Gitt at 

SMR er et tverrfaglig senter har det gode grunner for seg at direktøren kan ha ulik fagbakgrunn. I 

løpet av de siste 12 årene har de fleste direktører ved SMR hatt hum-sam bakgrunn. Senteret ble 

ved etableringen lagt til Det juridiske fakultet blant annet fordi intensjonen var å utvikle 

institusjonen som fakultetets tyngdepunkt for den rettslige forskning og undervisning i 

internasjonale og nasjonale menneskerettigheter. Dette er bare et stykke på vei blitt oppfylt.  

Vi mener at det er et sterkt behov for at SMRs forskning må kobles tettere til fakultetets øvrige 

forskning på menneskerettigheter og internasjonal rett generelt. For å oppnå dette må en direktør 

ved et institutt for menneskerettigheter ha grunnleggende rettslige innsikter i de omfattende og 

ekspansive menneskerettighetssystemene som nå preger all internasjonal 

menneskerettighetsforskning og undervisning. En direktør med rettsvitenskapelig bakgrunn vil 

dessuten evne å heve den rettsvitenskapelige bevissthet, definere rettsvitenskapelige 

problemstillinger som forskningsobjekter, og bringe nødvendig sikkerhet for at SMR kan 

gjennomføre sin grunnleggende oppgave: å være et tyngdepunkt for tverrfaglig rettsvitenskapelig 

forskning og undervisning i internasjonale og nasjonale menneskerettigheter.  

Vi nevner også at direktørene ved de store menneskerettighetsinstituttene i Danmark og Sverige 

begge er jurister med professorkompetanse.  

8. Vår anbefaling er at neste direktør ved SMR må være jurist med omfattende formell og reell 

kompetanse i menneskerettigheter/internasjonal rett. Fakultetsledelsen legger også til grunn at det 

må kreves professorkompetanse slik at vedkommende har en stor forskningsproduksjon og 
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innehar de øvrige sedvanlige kvalifikasjoner innen undervisning og formidling. Også det siste må 

ha stor betydning.   

 

Med hilsen 

 

Dag Michalsen, 

dekan 

 

 

 



Vedtatt versjon etter senterrådsmøte 16.11.16 og sirkulasjonsbehandling med frist 13.12.16. 

TDK. 

Tekst til «lokketekst» i annonse i finn.no, Aftenposten samt til bruk i andre medier: 

Overskrift: Direktør Norsk senter for menneskerettigheter 

Brødtekst: Norsk senter for menneskerettigheter er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med 

en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder med faglige og strategiske 

ambisjoner om å videreutvikle senterets forskningsmiljø, undervisning og eksternfinansierte 

programmer. 

Info-bokser med standardtekster: Om UiO, JUS og SMR. Sistnevnte vil bli revidert før utlysning. 

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet 

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for fire år, 

med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet utlysning. Vi søker etter 

en motivert og dyktig leder. 

 

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 

Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet. Senteret har som formål å drive forskning, utdanning, 

formidling og anvendt prosjektvirksomhet om menneskerettigheter, og legger vekt på sammenhengen 

mellom disse virksomhetene. Miljøet er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som 

akademisk arbeidsfelt. SMR er organisert i forskningsgrupper og har en internasjonal avdeling med 

anvendte menneskerettighetsprosjekter. En betydelig del av virksomheten er eksternt finansiert. 

Senteret har et bredt samarbeid med institusjoner internasjonalt. I tillegg til å bidra til undervisning på  

masterstudiet i rettsvitenskap har senteret også et eget internasjonalt mastergradsprogram, et eget 

bibliotek og utgir tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights. Senteret har et råd med representanter 

for ansatte, studenter og eksterne, og senterrådets drøftinger er rådgivende for direktøren. 

 

Hovedoppgaven for direktøren vil være å videreutvikle senteret som det sentrale forsknings- og 

utdanningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge. Det legges vekt på at direktøren må ha store 

faglige og strategiske ambisjoner på vegne av senteret.  Direktøren forventes å bidra til å videreutvikle 

det tverrfaglige og innovative forskningsmiljøet med utgangspunkt i senterets flerfaglige kompetanse, 

samt styrke samarbeidet med forskningsgrupper ved fakultet og universitet. Direktøren har ansvar for 

å fremme eksternt finansierte prosjekter og for utadrettet nettverksbygging.  

 

Det legges stor vekt på personlig egnethet, deriblant kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne 

til å virke samlende og motiverende. Det må påregnes noe reising.  

 

SMR har for tiden ca 40 ansatte og har et budsjett på ca 50 millioner kroner. SMR holder til i Vika, 

men vil om noen år samlokaliseres med resten av Det juridiske fakultet rundt Karl 

Johansgate/Tullinløkka. For mer informasjon se hjemmeside: http://www.jus.uio.no/smr/ 

 

Krav til den som tilsettes: 

 Vitenskapelig basiskompetanse tilsvarende kravene for tilsetting som førsteamanuensis. 

 Dokumentert gode kunnskaper om menneskerettigheter. 

 Dokumentert relevant ledererfaring og gode lederegenskaper. 

 Personlig egnethet.  

 Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet 

skandinavisk språk. 

 Det er ønskelig med internasjonal erfaring. 

 

http://www.jus.uio.no/smr/


Vi tilbyr: 
 Lønn: kroner xx-xx (avhengig av kompetanse/ansiennitet). 

 Et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. 

 God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

 Stilling i en IA-virksomhet. 

 Gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden 

 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske registreringen: 

 Søknadsbrev. 

 CV hvor det gjøres rede for: Utdanning, tidligere stillinger, samt vitenskapelig, pedagogisk og 

administrativ erfaring. 

 Oversikt over vitenskapelig produksjonen og kort redegjørelse for inntil fem vitenskapelige 

arbeider som søkeren vil framheve. 

 Vitnemål og attester. 

 Oversikt over eventuelle øvrige dokumenterte kvalifikasjoner. 

 

Vitenskapelig produksjon sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. Olavs plass, 

0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk eller 

engelsk, med mindre senteret samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, 

må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring. 

Frist: (6 ukers annonsering) 

Referansenummer: xxxx/xxxx 

I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, 

uavhengige av kjønn og etnisitet. 

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, 

herunder rettigheter til forskningsresultater. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 

søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle søkere får skriftlig melding når tilsettingsprosessen er 

avsluttet.  

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger ved 

Universitetet i Oslo; se internett: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml. 

Nærmere opplysninger: Rådsleder Jan-Paul Brekke, mobil-tlf 918 79 903, epost 

j.p.brekke@samfunnsforskning.no, eller kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, mobil-tlf 900 

85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.  

https://www.spk.no/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml
mailto:t.d.kjelling@nchr.uio.no


Vedlegg 6 

Vedtekter for norsk senter for menneskerettigheter 

§ 3-1 Saksområder for rådgivende organ 

Senterrådet skal uttale seg om følgende saker: 

1. Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten. 

2. Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling. 

3. Årsplan og budsjett. 

4. Intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av 

overordnet organ. 

5. Regnskap. 

6. Årsrapport. 

Senterrådet kan drøfte andre saker som direktør eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. 

Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor 

fakultetsstyret ved tilsetting av direktør. 

  



Vedlegg 7 

Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet 

§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver 

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede 

mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og 

regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret. 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 

1. overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, 

2. langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling 

3. årsplan og budsjett 

4. fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller 

tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt 

5. rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av disse 

6. kunngjøringstekst og tilsetting av leder av grunnenhet dersom denne skal ansettes. Det er 

adgang til mindretallsanke fra fakultetsstyret til universitetsstyret. 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom: 

1. godkjenning av regnskap 

2. godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling 

Fakultetsstyret påser at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn. 

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret. 

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget, jf. § 24. 

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret. 

Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt 

omfattet av dekanens myndighetsområde. 

Fakultetsstyret kan i saker av prinsipiell betydning be om redegjørelse fra de enkelte utvalg. 

  



Vedlegg 8 

Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter 

Del 3 Tilsetting av instituttleder 

§ 7 Kunngjøring 

Kunngjøring av stilling som instituttleder foretas av fakultetsstyret selv. 

Instituttstyret ved instituttet fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor 

fakultetsstyret. 

Stilling som instituttleder skal kunngjøres iht. tjenestemannsloven § 2 (lovdata.no). Dette gjelder 

også før eventuell forlengelse av stillingen. 

Se veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder, med momentlister som gir eksempler på 

formal- og realkompetanse. 

Normalregler for institutter gir en generell beskrivelse av instituttleders oppgaver. 

 

Veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder 

2. Instituttleder 

A. Formalkompetanse 

a. Vitenskapelig formalkompetanse 

Det skal normalt stilles krav om professorkompetanse. 

Bruken av ordet normalt innebærer at også personer uten professorkompetanse kan tilsettes. Det 

kreves minimum førsteamanuensiskompetanse, og i de tilfellene kravet om professorkompetanse 

fravikes bør det  begrunnes. 

B. Realkompetanse 

Momentlisten under er eksempler på kriterier som kandidatene kan velges/tilsettes ut fra. 

Hovedpunktene (alfabetisk nummerert) bør inngå i en samlet vurdering. Vektleggingen av de ulike 

kriteriene vil måtte foretas ut fra en konkret vurdering av det enkelte institutts situasjon og behov. I 

vektleggingen bør en videre kunne forutsette at instituttleder har støtte i en profesjonell 

administrasjon og derfor normalt vil ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. 

I vurderingen av kandidatenes kompetanse kan det være nyttig å skjelne mellom: 

 Relevant erfaring som skal dokumenteres. 

 Relevant kompetanse som må vurderes (også) på annet grunnlag enn dokumentert erfaring. 

 



For yngre kandidater bør kravene til dokumentert relevant erfaring kunne nedtones. 

Hovedområder som bør inngå i en kompetansevurdering i forhold til relevant erfaring og 

kompetanse: 

a. Politisk og strategisk ledelse 

Planlegging, prioriteringer av faglige mål, utadrettet profilering og kommunikasjon med eksterne 

fagmiljøer og "brukergrupper" og utvikling av gode samarbeidsrelasjoner. 

b. Forskningsledelse 

 Ledelse av forskningsvirksomhet, opplegg for forskningsformidling, erfaringer med forskning på et 

høyt internasjonalt nivå samt kjennskap til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. 

c. Studieledelse 

Strategisk planlegging og koordinering av utdanningsvirksomhet, deltakelse i nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid om undervisningsspørsmål og studentutveksling samt kjennskap til 

systemer for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. 

d. Personalledelse 

Personalledelse og ledelse av forskningsgrupper. 

e. Administrasjon 

Budsjettplanlegging, oppfølging, tilsyn og kontroll med bruk av ressurser og økonomirapportering. 

Kunnskap om HMS-spørsmål og relevant lov- og avtaleverk. 

f. Personlige egenskaper 

I vurderingen kan inngå elementer som arbeidskapasitet, evnen til entreprenørskap, kommunikasjon, 

samarbeid og lagbygging. 

Noen av disse faktorene - ikke minst det som her er kalt "personlige egenskaper" - vil kunne være 

vanskelig å vurdere objektivt. Det tilsier nøkternhet og forsiktighet. 

 



Universitetet i Oslo 
Det juridiske fakultet 
 

Postadresse: p.b. 6706 St. Olavs plass 
E-post: postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

	

 

Dato: 10. februar 2017 

Endelig innplassering av fakultetets enheter i forbindelse med 
samlet arealløsning for Det juridiske fakultet. 
 

Dekanen	fremmer	sitt	anbefalte	forslag	til	innplassering	av	fakultetets	enheter	i	samlet	arealløsning	for	
fakultetet	i	forbindelse	med	planlagt	overtagelse	av	nybygg	for	fakultetet	i	Kristian	Augusts	gate	i	2019.	

Forslaget	innebærer	følgende	innplassering	av	fakultetets	enheter	og	studenter	–	samt	Juridisk	bibliotek:	

Kristian	Augusts	gate	(nybygget)	 • Fakultetsadministrasjonen	
• Institutt	for	kriminologi	og	rettssosiologi	

(IKRS)	
• Juridisk	bibliotek	
• Senter	for	menneskerettigheter	(SMR)	
• PluriCourts/Folkerett		
• Studenter	og	undervisningsrom	

Domus	Biblioteca	(DB)	 • Institutt	for	offentlig	rett	(IOR)	(unntatt	
Pluricourts/folkerettsmiljøet)	

Domus	Media	(DM)	 • Institutt	for	privatrett	(IFP)	(unntatt	Senter	
for	rettsinformatikk	(SERI)/Avdeling	for	
forvaltningsinformatikk	(AFIN))	

• Nordisk	institutt	for	sjørett	(NIFS)	med	
Senter	for	Europarett	(EU-retten)	

Domus	Academica	(DA)	 • Senter	for	rettsinformatikk	(SERI)	
• Avdeling	for	forvaltningsinformatikk	(AFIN)	
• Undervisningsrom	
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Bakgrunn	
I	november	2014	fattet	dekan	Hans	Petter	Graver	en	beslutning	om	tentativ	innplassering	av	fakultetets	
enheter	(	http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/administrative-prosjekter/areallosning-
sentrum/aktuelt/beslutning-tentativ-innplassering.html	).		

Spørsmålet	om	endelig	innplassering	ble	drøftet	på	en	samling	for	dekanat	og	instituttledere	23.	november	
2016.	Ut	fra	diskusjonen	ble	det	formet	noen	supplerende	prinsipper	og	føringer	for	innplassering,	og	et	
alternativt	forslag.	Fakultetsadministrasjonen	ble	bedt	om	å	foreta	en	realitetsvurdering	av	alternativet	og	
innplasseringen	i	tentativ	beslutning	ut	fra	kapasiteten	i	eksisterende	bygninger.	

Fakultetsadministrasjonen	har	foretatt	en	slik	realitetsvurdering,	i	samråd	med	UiOs	eiendomsavdeling	og	
kontorsjefene	i	de	berørte	bygg,	for	å	få	vurdert	hva	som	er	realistisk	utnyttelse	av	lokalene.	Man	har	i	
denne	prosessen	vurdert	hvilke	ombyggingstiltak/tilrettelegging	dette	forutsetter,	dette	er	formidlet	til	
Eiendomsavdelingen	som	har	det	til	vurdering.		

I	løpet	av	prosessen	er	det	vurdert	ytterligere	alternativer	og	muligheter	basert	på	synspunkter	og	
konklusjoner	fra	instituttledersamlingen	i	november.	Dette	har	ledet	frem	til	dekanens	anbefalte	forslag	til	
innplassering.	

Forslag	til	innplassering	
Forslaget	er	presentert	i	tabellen	på	side	1.	

Om	forslaget	
Nybygget	

Forslaget	innebærer	at	den	opprinnelige	innplasseringen	av	Juridisk	bibliotek	og	fakultetsadministrasjonen	
videreføres.	Samlokalisering	av	fakultetsadministrasjonen	med	de	studentrettede	tjenestene	var	en	viktig	
forutsetning	for	å	oppnå	bedret	studiekvalitet	i	forbindelse	med	Universitetsstyrets	behandling	av	
leieavtalen.	

IKRS	innplasseres	med	sine	studieprogrammer,	noe	som	styrker	nybygget	som	læringsarena.	Videre	vil	SMR	
og	PluriCourts/folkerettsmiljøet	samlokaliseres	–	noe	som	åpner	for	et	tettere	faglig	samarbeid	enn	dagens	
fysiske	plassering	tillater.		

Domus	Bibliotheca	

Med	forslaget	blir	IOR	værende	i	DB.	Hele	bygget	vil	måtte	tas	i	bruk,	blant	annet	arbeidsplasser	i	1.	etg	
som	frigjøres	når	Juridisk	bibliotek	flytter	sin	virksomhet	over	i	nybygget.	Biblioteket	vil	fortsatt	ha	aktivitet	
i	DB	knyttet	til	de	historiske	samlingene,	men	arealbehovet	endrer	seg	og	bruken	av	lokalene	likeså.	(se	
eget	notat	om	planer	for	1.	etg	DM)	
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Domus	Media	

IFP	og	NIFS	forblir	i	DM,	og	SERI	og	AFIN	forslås	plassert	i	DA.	Studentene	flytter	ut	av	lesesaler	og	inntar	
nybygget,	slik	at	frigjorte	arealer	kan	bygges	om	til	stipendiatclustre	og	arbeidsplasser	for	vit.ass,	emeriti	og	
gjesteforskere.	Frigjorte	biblioteksarealer	benyttes	som	arbeidsplasser,	med	eller	uten	ombygging.	
Eiendomsavdelingens	arealbehov	i	DM	avklares	for	å	se	om	det	er	mulig	å	frigjøre	ytterligere	arealer	til	
faglig	virksomhet.	Arealene	i	DM	kan	med	effektiv	arealbruk	åpne	for	innplassering	ny	aktivitet	i	form	av	
prosjekter.	

Det	må	foretas	ombygginger	i	DM	–	Østfløyen	ved	at	lesesaler	gjøres	om	til	lokaler	for	stipendiater	
(stipendiatclustre)	og	møte-/seminarrom	og	eventuelt	at	bibliotekslokaler	i	underetasje	deles	av	til	
enekontorer.	Dette	er	begrensede	tiltak	som	kan	gjennomføres	mens	bygget	forøvrig	er	i	bruk,	og	er	en	
ombygging	som	må	gjøres	uansett	innplassering.	

Domus	Academica	

SERI/AFIN	innplasseres	i	bygget,	og	vil	få	nærhet	til	egne	studenter	da	det	fortsatt	skal	være	
undervisningsaktivitet	i	bygget.	Samtidig	vil	det	være	plass	for	arbeidsrettsprosjektet,	og/eller	andre	
prosjekter/forskergrupper	som	ønsker	å	samle	seg	for	en	periode.	Det	må	avklares	i	hvilken	grad	
Eiendomsavdelingen	har	behov	for	lokaler	i	dette	bygget	–	noe	det	vil	kunne	være	rom	for.	

Forslaget	og	tidligere	gitte	premisser	
I	fremlegget	til	universitetsstyrets	møte	i	mars	2014	ble	det	lagt	til	grunn	at	en	samlet	arealløsning	for	Det	
juridiske	fakultet	i	sentrum	skal	gi	følgende	gevinster:	

o Mer	kompakt	campus	i	sentrum	med	gode	sosiale	og	faglige	møtesteder	

o Bedre	studiehverdag,	økt	studiekvalitet	og	godt	læringsmiljø	i	fokus		

o Moderne	fleksible	undervisningslokaler	samlet	i	ett	bygg	

o Samling	av	studentrettede	tjenester	

o Samlet	bibliotek	i	nybygget	

o Samling	av	enhetene	–	grunnenheter	og	fakultetsadministrasjonen	

Disse	forutsetningene	ble	supplert	av	de	valgte	lederne	ved	fakultetet	i	juni	2014	i	forbindelse	med	høring	
om	tentativ	innplassering:	

o Alle	enheter	skal	samles	

o IFP	og	NIFS	plasseres	i	samme	bygg		

o IOR	og	PluriCourts	plasseres	i	samme	bygg	
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o Færrest	mulig	enheter	skal	flytte	

o Førstestillinger	skal	ha	enekontor	

o Ansatte	i	fast	eller	langvarig	arbeidsforhold	skal	ha	fast	arbeidsplass,	i	enekontor	eller	fler-
personskontor	

o Det	skal,	så	langt	praktisk	mulig,	være	likeverdige	arbeidsforhold	for	ansatte	uavhengig	om	de	sitter	
i	nybygg	eller	eksisterende	bygg	

I	behandling	på	Instituttledersamlingen	på	Lysebu	i	november	2016,	ble	disse	bl.a.	supplert	med	

o Enheter	under	institutter	kan	flyttes	på		

o Det	vil	da	være	snakk	om	samlokalisering	og	ikke	instituttdelinger	

o Hver	bygning	fakultetet	har	til	rådighet	må	ha	en	viss	kjernevirksomhet	

o Fakultetet	disponerer	alle	ledige	lokaler	som	er	ledige,	uansett	i	bygg	

o Likebehandling	innebærer	at	ingen	eier	det	kontoret	de	sitter	på	nå	

	

Dekanens	forslag	møter	i	all	hovedsak	disse	premissene,	bortsett	fra	punktet	om	at	enheter	skal	samles:	

Styrker	ved	foreslåtte	løsning:	
• Forslaget	innebærer	færre	flyttinger	enn	den	tentative	innplasseringen	ved	at	både	IOR,	IFP	og	NIFS	

forblir	i	sine	nåværende	bygninger.	Dette	reduserer	kostnader	og	belastning	på	organisasjonen	og	
den	enkelte	ansatte	ved	disse	enhetene.		

• Det	er	ikke	nødvendig	med	ombygginger	på	grunn	av	innplasseringen	i	DA	og	DB,	noe	som	sparer	
penger	for	Eiendomsavdelingen	sammenlignet	med	den	tentative	innplasseringen	som	forutsetter	
en	økning	av	enekontorer	i	DA	fra	dagens	7	til	minst	12.	En	ombygging	vil	gi	følgekostnader	ved	at	
de	som	skal	innplasseres	må	ha	midlertidig	tilhold	i	andre	lokaler.	

• DA	vil	ha	kapasitet	til	å	ta	i	mot	prosjekter/forskergrupper	som	har	behov	for	samhandlingsarenaer	
uten	videre	ombygging.	

• Leide	lokaler	i	Cort	Adelers	gate	og	St.	Olavs	gate	23	frigjøres	tidligere	enn	i	tentativ	innplassering	
da	det	ikke	er	behov	for	”mellomlagring”	av	enheter	i	påvente	av	bygningsarbeider	i	eksisterende	
bygninger.	

• Eiendomsavdelingen	får	mindre	ombyggingskostnader	og	andre	leide	lokaler	frigjøres	tidligere,	noe	
som	reduserer	følgekostnadene	ved	nybygget.	

• Løsningen	muliggjør	samlokalisering	av	prosjekter	i	flere	bygg.	
• Løsningen	muliggjør	stipendiatclustre	i	flere	bygg.	
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Svakheter:	

• Løsningen	innebærer,	som	nevnt,	deling	av	enheter,	IOR	samlokaliseres	ikke	med	
PluriCourts/folkerettsmiljøet	og	IFP	samlokaliseres	ikke	med	SERI/AFIN	(og	eventuelt	ARFA).	

• Det	blir	mindre	synlig	tilstedeværelse	av	de	to	store	rettsvitenskapelige	instituttene	i	nybygget.	

Øvrige	forslag	som	er	vurdert	
1. Tentativ	innplassering	

a. Den	tentative	innplasseringen	er	redegjort	for	i	høringsprosessen,	og	flyttelogistikken	
fremgår	av	vedlegg.	

b. Det	er	gjort	en	vurdering	av	dette	alternativet	opp	mot	innplasseringsmuligheter	i	
eksisterende	bygningsmasse,	og	konklusjonene	er	at	den	er	gjennomførbar	under	den	
forutsetning	at	Eiendomsavdelingen	og	vernemyndighetene	samtykker	til	ombygginger	i	DA	
og	DM.		
Ombyggingene	i	DA	vil	dreie	seg	om	inndeling	av	enkelte	store	rom	til	enekontorer,	noe	
som	allerede	er	gjort	i	1.	et.	i	bygningen.	
Ombygging	i	DM	vil	dreie	seg	om	å	innplassere	stipendiatarbeidsplasser	i	lesesaler	i	1.	og	2.	
et	–	med	stillerom,	og	omgjøring	av	lesesaler	i	3.	et.	til	møte-/seminarrom.	

2. Lysebuforslaget	
a. På	Lysebu	ble	det	fremmet	et	forslag	som	innebar	følende	innplassering:	

i. DB	
1. SMR	
2. Folkerettsmiljøet	(IOR)	
3. EU-retten	
4. Rettshistoriemiljøet	(IOR)	

ii. DM	
1. IFP	(minus	SERI/AFIN)	
2. NIFS	(minus	EU-retten)	

iii. DA	
1. SERI/AFIN	
2. PluriCourts	

iv. Nybygget	
1. IOR	(minus	folkerett	og	rettshistorie)	
2. Fakultetsadministrasjonen	
3. Juridisk	bibliotek	

b. Dette	forslaget	er	vurdert	opp	mot	innplasseringsmuligheter	i	eksisterende	bygningsmasse,	
og	konklusjonene	er	at	den	ikke	er	gjennomførbar	fordi	kapasiteten	i	DB	er	for	liten.	I	tillegg	
vil	det	være	krevende	å	få	til	en	hensiktsmessig	samling	av	fagmiljøene	i	DA	med	dette	
alternativet.	
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(Se	eget	vedlegg	med	realitetsorientering	av	de	ulike	alternativene)	

Dekanens	anbefaling	
Dekanen	mener	at	ut	fra	en	totalvurdering	så	er	det	anbefalte	innplasseringsalternativet	det	beste	for	
fakultetet	slik	det	fremstår	i	dag.	Med	dette	forslaget	blir	det	færrest	mulig	flyttinger;	UiO	påføres	færre	
tid-	og	kostnadskrevende	ombygginger;	studentene	samles	i	større	grad	i	det	bygget	som	skal	bidra	til	
bedre	læringsmiljø	og	–omgivelser;	det	legges	til	rette	for	faglig	samhandling	mellom	miljøer	som	har	sittet	
fysisk	adskilt	og	fakultetet	får	rom	for	ny	prosjektaktivitet	uten	at	det	innebærer	store	ombyggings-	eller	
leiekostnader.		

Videre	behandling	og	beslutning	
Detaljprosjekteringsfasen	for	nybygget	er	i	gang,	og	brukermedvirkningsprosessen	starter	medio	februar.	
Det	haster	med	andre	ord	å	få	på	plass	et	vedtak	om	endelig	innplassering	slik	at	ansattrepresentanter	for	
de	som	flytter	inn	i	nybygget	kan	være	med	å	påvirke	utformingen	av	lokalene.	

Dekanen	ønsker	instituttenes	innspill	på	Instituttledermøtet	15.	februar	2017,	og	ber	om	skriftlige	innspill	
innen	mandag	20.	februar	2017.			

Dekanen	vil	deretter	fatte	en	beslutning	om	endelig	innplassering,	og	be	fakultetsadministrasjonen	
fortsette	sitt	arbeid	i	brukermedvirkningsprosess	for	nybygget	og	tilrettelegging	av	eksisterende	bygninger	
med	utgangspunkt	i	denne	beslutningen.	

 

Saksbehandlere: Tor Inge Rosvoll, Oddrun Rangsæter, Steinar Hafto Myre. 
 
 
Vedlegg: 

- Realitetsorientering innplasseringsalternativer 
- Universitetsbibliotekets innspill om fremtidig bruk av 1. etasje DB 



En	realitetsvurdering	av	ulike	innplasseringsalternativer	

Bakgrunn	
I	november	2014	fattet	dekan	Hans	Petter	Graver	en	beslutning	om	tentativ	innplassering	av	
fakultetets	enheter	(	http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/administrative-
prosjekter/areallosning-sentrum/aktuelt/beslutning-tentativ-innplassering.html	).		

Med	utgangspunkt	i	denne	beslutningen	ble	hovedbrukergruppen	for	fakultetets	nybygg	ved	
Tullinløkka	satt	sammen	slik	at	representanter	for	de	enheter	som	var	tenkt	inn	i	nybygget	deltok	i	
arbeidet.	Hovedbrukergruppen	var	virksom	i	2015	og	våren	2016,	og	leverte	innspill	til	plassering	av	
hovedfunksjoner	i	bygget,	og	i	forprosjektfasen	der	flere	overordnede	anbefalinger	for	bygget	ble	gitt.	

Detaljprosjektfasen	av	byggeprosjektet	ble	varslet	høsten	2016,	med	oppstart	for	
brukermedvirkningsprosess	januar/februar	2017.	I	den	forbindelse	anmodet	leder	av	
hovedbrukergruppen,	seksjonssjef	Tor	Inge	Rosvoll	om	at	fakultetet	tok	stilling	til	om	den	tentative	
innplasseringsbeslutningen	fortsatt	skulle	legges	til	grunn	i	hovedbrukergruppens	videre	arbeid.	

Spørsmålet	ble	drøftet	på	en	samling	for	dekanat	og	instituttledere	23.	november	2016,	og	
fakultetsadministrasjonen	ble	bedt	om	å	foreta	en	realitetsvurdering	av	innplasseringen	ihht.	tentativ	
beslutning	i	eksisterende	bygninger,	samt	et	alternativt	forslag	som	ble	fremmet	av	instituttleder	Ulf	
Stridbeck	(IOR).	

Fakultetsadministrasjonen	har	foretatt	en	slik	realitetsvurdering	i	samråd	med	UiOs	
eiendomsavdeling	og	i	samråd	med	kontorsjefene	som	kjenner	lokalene,	for	å	få	vurdert	hva	som	er	
realistisk	utnyttelse	av	lokalene.	I	de	gamle	byggene	har	en	sett	på	hvilke	ombyggingstiltak	som	må	
gjennomføres	–	samt	realismen	i	disse	ut	fra	økonomisk	og	antikvariske	hensyn.	

I	løpet	av	prosessen,	er	det	vurdert	ytterligere	alternativer	og	muligheter	ut	fra	synspunkter	som	er	
fremmet,	og	i	dette	dokumentet	har	vi	foretatt	en	realitetsvurdering	av	de	ulike	alternativene.	
Alternativene	er	fargekodet	med	grønt	dersom	OK,	gult	dersom	det	går	med	nød	og	neppe	og	rødt	
dersom	det	ikke	går.	Dekanens	forslag	er	merket	med	lyseblått.	

DOMUS	BILIOTHECA	
	
Tentativ	innplassering:	SMR	 Plass	 Behov	
Stillinger	kategori	1	 11	 11	
Stillinger	kategori	2	 42	 30	
Stillinger	kategori	3	 21	 20	
Totalt	antall	plasser	 74	 61	
	
SMR	har	11	førstestillinger	(enekontorer).	Når	vi	reserverer	11	kontorer	til	disse	har	vi	i	tillegg	plass	til	
46	arbeidsplasser	i	kategori	2	og	16	arbeidsplasser	i	kategori	3.	SMR	vil	med	andre	ord	få	god	plass	i	
forhold	til	tentativ	innplassering.	Ingen	ombygging.	Det	vil	bli	plass	til	1-2	forskergrupper,	ellers	blir	
det	en	del	ubrukt	areal.	
	
Alternativt	forslag:	IOR	 Plass	 Behov	



Stillinger	kategori	1	 22	 22	
Stillinger	kategori	2	 30	 27	
Stillinger	kategori	3	 21	 25	
Totalt	antall	plasser	 73	 74	
	
IOR	har	behov	for	19	førstestillingskontorer	i	DB	2.	og	3.	etasje.	Et	er	og	plass	til	minst	30	plasser	for	
kategori	2	og	21	plasser	til	kategori	3.	Det	vil	med	andre	ord	være	mulig	å	la	IOR	bli	sittende	i	DB	slik	
størrelsen	er	i	dag.	Får	noen	av	miljøene	på	IOR	større	forskningsprosjekter	må	disse	plasseres	annet	
sted	(f.eks.	2.	etasje	i	DA).	I	tillegg	er	det	ledig	kontorplass	i	biblioteklokalene.	
	
Lysebuforslag:	SMR,	Europarett	
og	folkerett	

Plass	 Behov	

Stillinger	kategori	1	 20	 20	
Stillinger	kategori	2	 32	 37	
Stillinger	kategori	3	 21	 20	
Totalt	antall	plasser	 73	 77	
De	tre	fagmiljøene	SMR,	Europarett	og	folkerett	har	til	sammen	20	førstestillinger.	Når	vi	tar	med	
behovet	for	kategori	2	og	3	vil	det	bli	for	trangt.		

DOMUS	MEDIA	
I	alle	foreslåtte	alternativer	skal	NIFS	og	IFP	fortsette	å	være	i	Domus	Media.	Innplasseringen	
forutsetter	at	lesesaler	gjøres	om	til	kategori	2	og	kategori	3	plasser.	
	
NIFS	og	IFP	inkl.	Europaretten	 Plass	 Behov	
Stillinger	kategori	1	 62/40	 39	
Stillinger	kategori	2	 44/66	 59	
Stillinger	kategori	3	 58	 46	
Totalt	antall	plasser	 164	 144	
	
Dersom	en	gjør	om	lesesaler	til	såkalt	PhD-hubs	vil	IFP	og	NIFS	få	god	plass	i	DM,	både	med	og	uten	
EU-retten	og	SERI/AFIN.	Det	krever	ombygging	av	eksisterende	lesesaler,	og	det	vil	i	
ombyggingsperioden	være	forholdsvis	trangt	om	plassen.	

DOMUS	ACADEMICA	
	
Tentativ	innplassering:	IKRS	 Plass	 Behov	
Stillinger	kategori	1	 13	 12	
Stillinger	kategori	2	 34	 19	
Stillinger	kategori	3	 8	 18	
Totalt	antall	plasser	 55	 49	
	
Innplassering	vil	kreve	ombygging	for	å	få	nok	enekontorer,	men	ingen	storstilt	ombygging	ser	ut	til	å	
være	nødvendig.	Infosenteret	i	2.	etasje	må	bygges	om	til	enekontorer.	
	
Lysebu:	PluriCourts,	SERI/AFIN	 Plass	 Behov	
Stillinger	kategori	1	 13	 12	
Stillinger	kategori	2	 34	 27	
Stillinger	kategori	3	 8	 15	



Totalt	antall	plasser	 55	 49	
Innplassering	vil	kreve	ombygging	for	å	få	nok	enekontorer,	men	ingen	storstilt	ombygging	ser	ut	til	å	
være	nødvendig.	PluriCourts	må	i	denne	løsningen	fordele	seg	over	1.	og	2.	etasje	i	bygget.		
	
Mulighetsforslag:	SERI/AFIN	 Plass	 Behov	
Stillinger	kategori	1	 6	 4	
Stillinger	kategori	2	 34++	 9	
Stillinger	kategori	3	 8	 3	
Totalt	antall	plasser	 48	 16	
Dersom	en	plasserer	SERI/AFIN	i	1.	etasje	i	DA,	kan	arbeidsplassene	i	andre	etasje	bli	stående	slik	de	
er,	og	brukes	til	prosjektlokaler	for	større	prosjekter,	eksempelvis	ARFA,	eller	forskergrupper.	Denne	
løsningen	vil	ikke	kreve	ombygging	i	DA.	
	 	



KAG	7.	og	8.	etasje	
	
Tentativ:	IOR	og	PluriCourts	 Plass	 Behov	
Stillinger	kategori	1	 68/47	 32	
Stillinger	kategori	2	 66/103	 48	
Stillinger	kategori	3	 0	 37	
Totalt	antall	plasser	 134/150	 117	
	
IOR	og	PluriCourts	vil	få	god	plass	i	opprinnelig	plan.		
	
Lysebu:	IOR	og	IKRS	 Plass	 Behov	
Stillinger	kategori	1	 68/47	 36	
Stillinger	kategori	2	 66/103	 49	
Stillinger	kategori	3	 0	 43	
Totalt	antall	plasser	 134/150	 128	
	
IOR	og	IKRS	vil	fint	få	plass	i	KAG.	(Vurderes	færre	cellekontorer	vil	en	få	plass	til	flere	kat.	3	stillinger)	
	
	

	

	
SMR	og	IKRS	vil	fint	få	plass	i	KAG,	også	inkludert	Europaretten	og	folkerettsmiljøet.	
	
Alternativt	forslag:	SMR,	IKRS,	
PluriCourts/Folkerett	

Plass	 Behov	

Stillinger	kategori	1	 68/47	 31	
Stillinger	kategori	2	 66/103	 67	
Stillinger	kategori	3	 0	 50	
Totalt	antall	plasser	 134/150	 141	
	
Også	dette	alternativet	får	pass	i	KAG.	Vi	er	fremdeles	i	en	planleggingsfase	der	antall	cellekontorer	
kan	justeres	ned	fra	en	maksgrense	på	68.	I	tillegg	vil	det	frigjøres	med	plass	etter	hvert	som	
PluriCourts	trapper	ned	sin	aktivitet	fram	mot	2023.	

Alternativt	forslag:	SMR,	IKRS,	
Europarett	og	Folkerett	

Plass	 Behov	

Stillinger	kategori	1	 68/47	 32	
Stillinger	kategori	2	 66/103	 52	
Stillinger	kategori	3	 0	 46	
Totalt	antall	plasser	 134/150	 126	



Universitetsbiblioteket Notat 
Juridisk bibliotek 
 

 

 

Til:Eiendomsavdelingen 

 

 

 
Dato: 9. februar 2017 

 

Domus Bibliotheca 1. etasje – fremtidig arealbehov og strategisk arealbruk 
 

Å bruke Domus Bibliotheca som akademisk møteplass og debattarena vil kunne gi et viktig bidrag 

til at UiOs strategiske mål om formidling av kunnskap, dialog med et bredt publikum og økt 

synlighet av universitetets aktiviteter i Oslo sentrum.  

I tillegg vil lokalene kunne benyttes til representasjon og større arrangementer for hele 

universitetet, og samtidig fungere som en tverrfaglig forskningsarena og bibliotek/utstillingslokale 

for den unike og verdifulle eldre juridiske boksamlingen som er i universitetets eie. 

Denne saken fremmes av UB/Juridisk bibliotek og Det juridiske fakultet i fellesskap.  

Bakgrunn 
 
Domus Bibliotheca (DB) 1. etg. disponeres i dag av Juridisk bibliotek. Det samme gjelder kjelleren i 

DB, med unntak av tekniske rom som disponeres av Eiendomsavdelingen (EA). 

Når nybygget i Kristian Augustsgt. (KAG) blir ferdig i 2019/2020 skal Juridisk bibliotek etableres 

der som en del av det samlede læringsmiljøet ved Det juridiske fakultet.  

Den viktigste litteraturen for alle fakultetets fagområder vil flyttes til KAG, og de fleste av 

bibliotekets tjenester til studenter, forskere og eksterne vil lokaliseres her. Romprogrammet i KAG 

er imidlertid knapt, og inkluderer derfor ikke bibliotekets bok- og tidsskriftmagasiner i kjelleren i 

DB.  Bibliotekets samling av eldre, verdifull litteratur inngår heller ikke i romprogrammet for nytt 

bygg. Magasinene i kjelleren i DB skal derfor bestå, også etter flyttingen, og bibliotekets samling av 

eldre, verdifull litteratur skal bli værende i DB. 

 

I dette notatet beskrives bibliotekets og fakultetets rombehov i DB 1. etasje (+ bibliotekets 

magasinbehov), og mulighetene for en videreutvikling av lokalene til en akademisk møteplass og 

debattarena i kombinasjon med en tverrfaglig forskningsarena.  
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Bibliotekets magasiner i Domus Bibliotheca 

Arealet som er tildelt Juridisk bibliotek i nybygget er knapt, og det har hele tiden vært en 

forutsetning at biblioteket må beholde magasinene i DB. Deler av samlingen er mye brukt, og 

biblioteket vil trenge all tilgjengelig magasinplass i kjelleren for den store restsamlingen det ikke vil 

være plass til i nybygget. Biblioteket vil lage en tilbringertjeneste for dette materialet. Som et 

akademisk forskningsbibliotek må vi ta vare på den litteraturen som ikke er så mye brukt, men som 

er kjøpt inn over mange år. Tidsskriftmagasinet er også omfattende, og vi ser for oss økt 

magasinering av tidsskrifter frem mot innflytting i KAG. Noen av tidsskriftene er digitalt 

tilgjengelige, men mange serier er kun utgitt på papir.  

Den eldre, verdifulle samlingen  
 
Juridisk bibliotek har en stor og verdifull samling av eldre juridisk litteratur, samt en mengde 

grunntekster som også studeres innenfor samfunnsvitenskaplige og humanistiske fag. Den eldste 

delen av boksamlingen består av rundt 22. 000 bøker og 750 folianter, og utgjør en av de største 

eldre samlingene av juridiske tekster i Nord-Europa.  

Den eldste delen av samlingen stammer i hovedsak fra Universitetsbibliotekets opprinnelige 

samling av utenlandsk juridisk litteratur. Dette er bøker og folianter innkjøpt tidlig i universitetets 

historie, samt en mindre del av kong Frederiks gave til det nye universitetet i Christiania, deriblant 

en del dubletter fra Det Kongelige Bibliotek i København, i tillegg til senere tilvekst.  

Den eldste boksamlingen har både faglig og bokhistorisk verdi, og 

brukes aktivt i tverrfaglig orienterte prosjekter, med tematiske nedslagsfelt i emner som 

menneskerettigheter, majoritet/minoritet, demokratisk deltakelse, utenrikspolitikk, rettslig 

internasjonalisering vidt forstått, og forholdet til EU og EØS spesielt. 

Kun en mindre del av de eldste bøkene har tidligere vært registrert i den elektroniske 

bibliotekdatabasen, og det har ikke vært midler til nødvendig restaurering og konservering.  

Med virkning fra 2013 tildelte imidlertid Universitetsstyret 1 400 000 kr til å registrere samlingene 

i Bibsys.  Så langt er knapt halvparten av samlingen registrert i bibliotekssystemet og 

registreringsdelen av prosjektet har i 2016 hatt et opphold pga. overgang til nytt biblioteksystem. 

Biblioteket ønsker å fortsette registreringsarbeidet så snart dette lar seg gjøre.  

I 2013 fikk Juridisk bibliotek tildelt 600 000 kr fra stiftelsen Sat Sapienti til konservering, 

restaurering og pleie av den eldste delen av denne samlingen. Prosjektperioden for disse midlene er 

forlenget til ut 2017. Samtlige 685 hyllemeter er renset, støvsugd og preparert. Dessuten er de mest 

verdifulle bindene plukket ut for reparasjon.  

 

Når gjenstående midler er oppbrukt vil biblioteket søke eksterne finansieringskilder om ytterligere 
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midler til konserveringsarbeidet. Vi mener det er realistisk å kunne innhente eksterne midler til 

dette prosjektet, særlig dersom det kan kombineres med formidling av materialet i samlingene.  

Juridisk bibliotek ønsker å samle de delene av de beskrevne samlingene som ikke er spesielt 

sjeldne, gamle eller verdifulle, men som har stor forskningsmessig verdi i 1. etg. i DB, når 

biblioteket for øvrig flytter ut. De mest verdifulle bindene bør fortsatt oppbevares i nåværende 

sikringsmagasin, mens andre deler av den eldste samlingen kan stilles opp i den delen av 

biblioteket som vender mot nord (uten sollys).  

Bruk av bibliotekets lokaler til representasjon 
 

Dagens biblioteklokale brukes av universitetsledelsen til større mottakelser som en av ulike årsaker 

ønsker å ha i de historiske bygningene i sentrum, som for eksempel doktorkreeringer og 

prisutdelinger. Dette behovet vil utvilsomt bestå i framtiden og legger føringer for bruken av 

lokalene.  

 

Dessuten er det en klar økende etterspørsel etter å bruke biblioteket til mottakelser og faglige 

arrangementer fra andre enheter ved UiO, ofte i sammenheng med arrangementer i Gamle festsal 

og Aulaen. Nå som alle sentrumsbygningene er ferdig rehabilitert er inntrykket at det legges stadig 

flere arrangementer til sentrum. Vi ser det derfor som viktig at lokalene er fleksible og kan utnyttes 

til det beste for universitetets behov 

Akademisk møteplass og debattarena 
 
Det juridiske fakultet og Juridisk bibliotek tar nå i fellesskap initiativ til å etablere en fast 

akademisk møteplass og debattarena i DB’s 1 etasje. Det finnes allerede en viss praksis for dette, 

men målet er å gjøre dette om til et eget prosjekt i fakultetets og bibliotekets formidlingspolitikk. 

Lykkes vi med dette vil også resten av universitetet kunne benytte lokalene til tilsvarende 

aktiviteter  

I 2016 satte Eiendomsavdelingen etter initiativ fra biblioteket i gang et prosjekt for å utrede 

publikumsfunksjonene i biblioteket i DB. Tiltak som nå blir iverksatt som følge av dette prosjektet 

vil ha stor gjenbruksverdi for fremtidig bruk til andre utadrettede funksjoner. Dette gjelder 

fleksibel og hensiktsmessig innredning og møblering, installering av AV-utstyr, plassering av lerret, 

prosjektor, høyttalere i lampekronene, flytting av nåværende skrankefunksjon og etablering av en 

sosial sone. Riksantikvaren har vært involvert for å kvalitetssikre at de foreslåtte endringene er 

forenlige med byggets vernestatus. 

EA har varslet at de vil gjennomføre prosjektet i sommerferien 2017, og de foreslåtte tiltakene vil 

forbedre lokalets funksjonalitet for alle typer arrangementer. 
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Når så hovedaktiviteten i biblioteket flyttes til KAG, vil lokalene kunne tilpasses ytterligere ved at 

lesepultene i midtrommet fjernes, og vi anslår at det da er plass til 100 sitteplasser. 

Siden UiO-ledelsen og andre antas å ha behov for å bruke lokalet til store mottakelser også i 

fremtiden, ser vi muligheten for effektiv sambruk med andre formidlingsfunksjoner. UiO trenger 

en akademisk møteplass og debattarena i sentrum. Dette kan utvikles i det arealet som i dag brukes 

både til de store mottakelsene og til de arrangementene Juridisk bibliotek har i samarbeid med 

fagmiljøene. Vi ser det som realistisk at noen av de arrangementene som fakultetet og andre i dag 

leier lokaler til på Litteraturhuset vil kunne arrangeres her.  

Tverrfaglig forskningsarena 
 

Forskergruppen «Rett, samfunn og historisk endring» har bruk for tilgang til de historiske 

samlingene i sitt daglige virke. Fakultetet foreslår derfor at denne forskergruppen plasseres i 

kontorlokalene tilknyttet biblioteket, når de ansatte på Juridisk bibliotek flytter til KAG.  

Forskergruppen vil trenge 6 kontorer. I tillegg vil biblioteket ha behov for ett større kontor for sitt 

arbeid med samlingene. Det vil da stå ledige 5 kontorer, noen med potensiale for flere 

arbeidsplasser, som vi mener bør settes av til gjesteforskerplasser. Biblioteket besøkes jevnlig av 

gjesteforskere som arbeider med de eldste samlingene, og det må settes av egnede rom til arbeid 

med det eldste materialet. 

 

Lokalene vil også kunne tilby møterom, plass til seminarer og annen faglig aktivitet. Det må 

forventes at fagmiljøer ved Det juridiske fakultet vil bli involvert i flere tverrfaglige prosjekter 

innenfor HumSam-området som vil ha glede av dette.  

Anbefaling 

Bibliotekets behov knyttet til den eldre verdifulle samlingen og bibliotekets magasiner legger klare 

føringer for den videre bruken av 1. etasje i DB. Det samme gjør også UiOs behov for lokalene til 

store mottakelser, gjerne sett i sammenheng med de andre representative lokalene i sentrum. Ved 

å kombinere dette med en tverrfaglig forskningsarena og en akademisk møteplass og debattarena 

kan lokalene utnyttes til flere gode formål som vil gi en positiv synergieffekt.  

Deler av prosjektet er allerede realisert gjennom virksomhet beskrevet i dette notatet. De 

bygningsmessige konsekvensene for videre utvikling av foreslått virksomhet må utredes i 

samarbeid med Eiendomsavdelingen. Når det gjelder driften av de utadrettede funksjonene ser vi 

for oss at dette må bli et samarbeid mellom biblioteket, fakultetet og UiOs 

arrangementsorganisasjon. Vi antar det er gode muligheter for samarbeid også med eksterne 

aktører.  
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Prosjektet vil være en sterk og synlig bidragsyter i å nå UiOs strategiske mål om styrket dialog med 

samfunnet, formidling av kunnskap og en økt synlighet i Oslo sentrum. Domus Bibliotheca har en 

unik beliggenhet i aksen mellom Stortinget og Slottet, og bygningens opprinnelige formål som 

bibliotekbygning og formidling av kunnskap videreføres i et bredere perspektiv til nytte for UiO og 

samfunnet.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Randi Halveg Iversby    Dag Michalsen 

Overbibliotekar     Dekan 

Juridisk bibliotek    Det juridiske fakultet 
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 Saksnr..: 2015/6910 TRONSK 

Orienteringssak: Årsplan 2016-2018 juridisk fakultet - sluttrapport  

Årsplanen har bestått av 25 tiltak innen 8 hovedprioriteringer innenfor UiOs 4 hovedområder 

Utdanning, Forskning, Samfunnskontakt og Organisasjon og støttefunksjoner. 

Komplett sluttrapport med status for alle tiltak og aktiviteter er vist i vedlegg. Etter årets slutt er 15 

tiltak ansett å ha status ok, 7 delvis ok, og 1 ikke ok. 

Kort omtale av viktige enkelttiltak innenfor utvalgte hovedprioriteringer: 

Læringsmiljø 

Tiltak «Mottak av studenter og studentmiljø på alle studieprogram»: Et sentralt prosjekt har vært 

kampanje mot negativt karakterpress som er gjennomført i samarbeid med studentutvalget, 

Juristforbundet, karrieresenteret og med deltakelse fra SiO. Dette støtter opp om tiltak 1 i UiOs 

årsplan. 

Tiltak «Utvide bruk av digitale læringsmidler i undervisningen»: Digitalisering av undervisningen 

med innredning av studio og filming av forelesninger i noen utvalgte fag startet opp høsten 2016. 

Studentene gir positive tilbakemeldinger om dette supplementet til undervisningen. Dette støtter 

opp om tiltak 2 i UiOs årsplan. 

Faglige prioriteringer 

Tiltak «Mer fagspesifikke kunngjøringer…»: Omlegging og fornyelse av stillingsplanarbeidet ved 

fakultetet. Alle ledige vitenskapelige stillinger skal vurderes opp mot behovet for undervisning i de 

ulike fagområdene i masterstudiet i rettsvitenskap. Det vil styrke undervisningen, minske bruken 

av timelærere, og gi tettere bånd mellom undervisning og forskning. Dette støtter opp om tiltak 4 i 

UiOs årsplan. 

Ekstern finansiering 

Tiltak «Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til rettsvitenskapelig forskning nasjonalt»: 

Fakultetet fikk etablert et stort prosjekt om «Klarspråk», finansiert av Kommunal og 
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arbeidsdepartementet, med formål å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, 

forskningen og formidlingen. 

 

 

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 

Tiltak «Alle enheter ved fakultetet følger opp tiltakene»: Mange mindre tiltak er satt i verk som 

oppfølging av tilbakemeldinger i ARK. Av større tiltak er en kompetanseplan for administrativt 

ansatte ved fakultetet. Kompetanseplanen er ment som et rettledende verktøy i arbeidet med 

kompetanseutvikling for fakultetets administrative medarbeidere. 

Areal og samlokalisering 

Tiltak «Detaljprosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet»: Det ble inngått kontrakt mellom 

Entra og UiO om nytt JUS-bygg på Tullinløkka. Fakultetet har hatt et nært samarbeid med 

Eiendomsavdelingen, Entra og MAD arkitekter i et forprosjekt som arbeider med hvordan et nytt 

bygg best kan utformes. Brukergrupper for ansattearealer og studentarealer har vært svært aktive 

og gitt sine innspill til prosjektet. 

 

Omtale av alle øvrige tiltak med status og kommentarer følger i vedlegg. 

 

Vedlegg: 

1. Årsplan 2016-2018 for juridisk fakultet 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

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



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 OK Kontinuerlig arbeid med å forbedre studiestart, 

gjennomført møte med studentforeningene, bidratt 

til JSUs kampanje mot negativt karakterpress V16 og 

utviklet og gjennomført kampanje H16 i samarbeid 

med JSU, Juristforbundet, karrieresenteret og med 

deltakelse fra SiO. Gjennomfører 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 OK Spørretimer er gjennomført på  1.-4. studieår med to 

samlinger per studieår. Instituttene melder inn 

arrangementer på nettskjema, som gjør det enklere 

å synliggjøre hva som er relevant for studentene. 

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 OK Gjennomført undervisningsseminarer for lærere  

19.5 og 13.12 i samarbeid med FUP, og med DML. 

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. Undervist TULSA i utvalgte 

engelske emner H16. Innført skrivekurs for studenter 

som skriver masteroppgaver fom H16. 

Implementering av nye vurderingsformer er utsatt til 

høst 2017/vår 2018 grunnet større endringer i 

fagsammensetningen på 1. og 2. studieår.

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 delvis ok Informasjonen om programmene på nett er  

forbedret, og det er nedsatt to arbeidsgrupper som 

jobber med ytterligere forbedring av informasjon på 

nettsidene for bachelorprogrammet og de to 

masterprogrammene. En betydelig del av 

veiledningen til masteroppgaven er gruppebasert, 

med god erfaring. Instituttet vil derfor videreføre 

dette.

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 

undervisning og lærere på plass

ikke ok delvis ok OK Pilot med elektronisk underveisevaluering av ett fag 

på hvert av de 4 første årene i rettsvitenskap er satt i 

gang høst 2016, utvides i 2017.

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 OK Opptaksutstyr er installert i Storsalen og i Aud. 6 i 

DA, i tillegg til et studio H16. Det er igangsatt pilot 

med filming av utvalgt undervisning H16, både i aud. 

og i studio,  med positive tilbakemeldinger fra 

studentene. Piloten med filming av undervisning 

utvides ila 2017.

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 delvis ok Kartlegging av studentdeltakelse på kurs er i gang 

H16 og følges opp i 2017.

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 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 Etikk integrert i rettskildelære på 1. år, og tatt inn i 

exfac på 2. studieår. Fagmiljøet er i gang med å 

integrere mer etikk i erstatningsrett på 1. år, og i 

forvaltningsrett på 2. år. 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 to delrapporter; 1. med 

forslag til endringer i rettskildefaget på 1. studieår, 

der endringene er innført V2016, og 2. H16 der 

anbefalingen er  å vente med å gjøre endringer i 

metodefaget til ny litteratur foreligger. Det tas sikte 

på vedtak V17 og innføring av endringer i metode fra 

H17. 

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 delvis ok Prøves nå på 2 førsteamanuensisstillinger ved IOR og 

IFP som er under bedømmelse. Kartlegging av 

tidsbruk i vitenskapelige tilsetteringer er 

gjennomført.

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 ok Endringer i administrasjonsreglemtet vedtatt av 

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

Rutinebeskrivelser er utarbeidet, og vil bli publisert 

ifm. kartleggingen av tidsbruk i vitenskapelige 

tilsettinger.

Faglige prioriteringer

Forskning

Læringsmiljø



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 delvis ok Rettstrans-møter i august 2016 og startet opp 

samarbeid med NFR. Avtalte work shops er utsatt av 

NFR.
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 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 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 ok Enheters behov i de enkelte bygg er klarlagt. 

Prosessen løftes videre til EA for en 

realitetsbehandling av alternativer ifm tilpasninger i 

byggene i 2017

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 delvis ok Lokalt prosjekt om forskerstøtte avsluttet. 

Arbeidsgruppe for ås e på administrative tjenester 

samlet er opprettet.

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 ok Ledere har fylt ut faktaark II. LAMU ble orienteres 

om status i oktober, alle enheter følger opp 

planlagte tiltak.

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 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 ok Evaluering av avsluttet prosesser er ikke 

gjennomført. Gjennomgang av roller og ansvar er 

utført og nye rutiner er utviklet. Rutinene testes ut i 

2017. 

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 ok Fakultetet følger UIO´s utrullingsplan og har 

implementert bilagslønnssystemet for undervisnings- 

og sensuroppdrag. Avventer UIO for videre utrulling.

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 ok Beredskapsplanen er oppdatert, og lokal 

beredskapsøvelse ble gjennomført i desember.

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 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 med leveranser i 2017                                      

)

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 ok 1.Publiseringsplan foreligger som dynamisk 

dokument 

2. Kommunikasjonsforeningens kurs og interne 

kurs/frokostmøter følges                                                       

3. Følger prosjektetfremdrift med leveranser i 2017.

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

som del av akademisk dugnad V16. Forslaget følges 

opp av Formidlingsutvalget

2. Iverksettes i 2017                                                                        

3. Flere arrangementer er streamet, bruk av samme 

løsning som for undervisning vurderes når den er 

implementert. 

4.Gjennomført møte med dekanatet som har gitt 

føringer om følges.

Samfunnskontakt

tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioriteringe

r innenfor uios 

årsplan

Ekstern finansiering

Forskning

Oppfølging av SAB 

(Strategic Advisory 

Board)

Organisasjon og 

støttefunksjoner
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1. Om studiebarometeret 

Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. 
studieår. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om studentenes oppfatninger av kvalitet på 
sitt studieprogram. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2013. Det er NOKUT som er 
ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Resultatene er publisert på nettsiden www.studiebarometeret.no, der søkere og studenter enkelt kan 
søke etter informasjon om og kan sammenlikne resultater fra ulike studieprogram. NOKUT og KD 
beskriver portalen som et naturlig sted å søke informasjon om studiekvalitet i Norge.   
En viktig endring ved årets Studiebarometer er at KD har fastsatt nye nasjonale styringsparametere 
på resultatområder som har særlig oppmerksomhet i styringen av sektoren. Gjennom 
Studiebarometeret vil vi bli målt på: 
 
• Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter 
• Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (overordnet tilfredshet) 
 
Nettportalen viser svardata på studieprogram som tilfredsstiller definerte terskelverdier for 
svarprosent og antall svarende. I tillegg har den enkelte utdanningsinstitusjon fått tilsendt rapporter 
per fakultet og studieprogram med noe mer informasjon og analyser av spørsmålene enn det som 
foreligger i nettportalen.  
 
 
2. Kort om resultater nasjonalt – alle studieprogram  
 
Det store bildet er at studenter i høyere utdanning i Norge er godt fornøyde med studieprogrammet 
de går på, og resultatene viser i stor grad samsvar fra undersøkelsene tidligere år. Det ble introdusert 
tre nye spørsmålskategorier i 2016-undersøkelsen: Forventninger (som studentene oppfattes rettet 
mot dem), internasjonalisering og bruk av digitale verktøy/medier, ellers er spørsmålene stort sett 
like som i tidligere undersøkelser.  
 
Svarprosenten var 45 % i 2016, dvs. 28 740 respondenter. Totalt svarer 77 % av studentene at de er 
tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet. Studentene er som i fjor mest fornøyde med 
kategorien yrkesrelevans og minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning.  
Når det gjelder det nasjonale styringsparametret tidsbruk blir studentene bedt om å oppgi hvor 
mange timer i uken de bruker på læringsaktiviteter, egenstudier og betalt arbeid. Tidsbruken sier 
noe om studentenes studieinnsats som anses som en viktig indikator for læring. I 2016 rapporterte 

http://www.studiebarometeret.no/
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studentene at de i snitt bruker 35,5 timer i uken på studieprogrammet. Resultatene er stabile fra 
tidligere år. Se fordelingen i figur 1 under.  
 

 
Figur 1: Tidsbruk for heltidsstudenter1 
 

 
Resultatet på spørsmål om overordnet tilfredshet er også stabilt fra tidligere år, med et gjennomsnitt 
på 4,1. Overordnet tilfredshet i utdanningstypene varierer fra 3,5 (grunnskole 5-årig) til 4,7 (politi). 1 
er dårligste score og 5 er best. Se fordelingen på utdanningstyper i figur 2 under. 
 

 
 
Figur 2: Overordnet tilfredshet (gjennomsnittsverdi) per utdanningstype 
 
 
                                                           
1 Kilde til figur 1 og 2: http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/2017/Studiebarometeret%202016_hovedtendenser.pdf 
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3. Oppsummering av resultater – Master i rettsvitenskap 

 
I denne oppsummeringen fremstilles de overordnede resultatene for Master i rettsvitenskap i 2016, 
det vises til utvikling i svarene fra tidligere år, samt en sammenlikning av resultater fra 
rettsvitenskapsstudiet i Oslo, Bergen og Tromsø. Vi har i år også sammenliknet resultatene mellom 
studenter på 2. år og 5. år og om det er variasjon i hvordan de to studentgruppene opplever 
studietilbudet. 

 
3.1 Generelt om resultatene for Master i rettsvitenskap UiO – indekser 

 
Det var i 2016 en svarprosent på 27 % (248 respondenter) blant studentene på Master i 
rettsvitenskap ved UiO. Resultatene for Master i rettsvitenskap er stort sett stabile fra tidligere år, 
som indikerer at resultatene representerer studentenes oppfatninger av studietilbudet selv om 
svarprosenten er forholdsvis lav.  

 
Resultatene gjengis som gjennomsnitt av de enkelte svarene, og viser dermed ikke fordelingen 
mellom svarkategoriene 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Fordelingen på skalaen på det enkelte 
spørsmål finnes på www.studiebarometeret.no eller i rapportene NOKUT har sendt til 
institusjonene. 
 
Studentene gir 4,6 på om dette er studieprogrammet de helst vil gå på og gir en score på 4,0 på alt-i-
alt-tilfredshet med studieprogrammet, som er likt som i 2015. Innen kategoriene arbeidslivsrevelans 
skårer studentene høyere enn snittet nasjonalt og UiO generelt. Vi ligger også litt over snittet 
nasjonalt når det gjelder engasjement og studieprogrammets evne til å inspirere.  Når det gjelder 
spørsmål om undervisning, studie- og læringsmiljø, forventninger, medvirkning og læringsutbytte er 
resultatene noe under snittet, og spørsmål om medvirkning kommer spesielt dårlig ut. Se figur 3 
under. 
 

 
Figur 3: Gjennomsnittlig indeksverdier – sammenliknet med 2015, med UiO og nasjonalt.2   
                                                           
2
 Fra NOKUTs studieprogramsrapport som er sendt til institusjonene 

http://www.studiebarometeret.no/
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3.2 Utvikling i resultater fra 2013-2016 for Master i rettsvitenskap UiO 
 
Hvis vi sammenlikner resultatene tilbake fra 2013, er resultatene forholdsvis stabile. Det er en liten 
nedgang fra 2015 til 2016 når det gjelder undervisning og medvirkning. Se figur 4 under.  
 

 

 

Figur 4: Utvikling indekser for Master i rettsvitenskap UiO 2013/2014/2015/20163 

 

3.3. Resultater fordelt på 2. og 5. år 

For å kunne bruke resultatene i kvalitetsarbeidet, er det hensiktsmessig å kunne skille mellom 

studentene som går på 2. og 5. studieår. Det var i årets undersøkelse 131 respondenter på 2. år og 117 

på 5. år. Uttrekket er tatt på kullet studentene tilhører, og det kan derfor være at enkelte studenter 

som har fått undersøkelsen er forsinket i studieløpet og dermed går på et annet studieår enn det som 

fremkommer i undersøkelsen, eksempelvis at de som står som 5. årsstudenter i realiteten tar emner 

på 4. studieår. Dette har vi ikke anledning til å finne ut av, så vi må ta det forbeholdet i behandlingen 

av dataene.   

                                                           
3 Kilde: http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV 
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Generelt er studentene på 2. året noe mer tilfreds enn studentene på 5. år. På spørsmålet om 

overordnet tilfredshet, oppgir studentene på 2. år et gjennomsnitt på 4,1, og studenter på 5. år 3,9. 

Der forskjellen er størst er på spørsmål om undervisning/veiledning, eksamen og forventninger 

(som studentene oppfattes rettes mot dem), der 2. studieår kommer best ut.  

 

Figur 5: Sammenlikning indeksverdier mellom 2. og 5. år 20164 

 

3.4. Sammenlikning av indekser mellom UiO, UiB og UiT.  

Av de tre studiestedene i Oslo, Bergen og Tromsø, kommer svarene for Oslo generelt dårligst ut på 
de fleste spørsmål. Kategoriene yrkesrelevans og eksamen er der vi ligger nærmest de to andre 
fakultetene. Dette samsvarer med tidligere år. Svarprosenten for rettsvitenskap var 50 % ved UiB og 
60 % ved UiT. Se figur 6 på neste side.  
 
 
 
 

 

                                                           
4
 Hentet fra rådatafil som er sendt til institusjonene.  
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Figur 6: Sammenlikning Rettsvitenskap UiB, UiT og UiO 2016.5 

 

3.5 Noen resultater fra enkeltspørsmål 
 
I rapportene som ble tilsendt institusjonene er en innledende analyse av enkeltspørsmål der 
studieprogrammet avviker mest fra det nasjonale snittet. Disse svarene kan gi oss indikasjoner på 
hva som er styrker og utfordringer (se figur 7 neste side).  Spørsmål som scorer spesielt lavt, er 
spørsmål som omhandler studiemiljø, samt opplevd læringsutbytte for samarbeidsevne og muntlig 
kommunikasjon.  Når det gjelder det siste om muntlig kommunikasjon, er det også interessant å se 
at studentene på 2. studieår opplever oppnådd læringsutbytte innen muntlig kommunikasjon 
betraktelig bedre enn for 5. studieår (2,8 mot 2,4), noe som man kunne forventet var motsatt.  Det 
studentene rangerer høyest sammenliknet med nasjonalt snitt, er yrkesrelevans og egen 
studieinnsats, og også tilfredshet med evne til skriftlig kommunikasjon.  
 
 
 
 

                                                           
5
 http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1120_MAJUR/1130_IMA-JUS/1110_JFM5-RV  

http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1120_MAJUR/1130_IMA-JUS/1110_JFM5-RV
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Figur 7: Enkeltspørsmål som blir vurdert høyest og lavest sammenliknet med nasjonalt snitt.  
 
 
4. Resultater fra øvrige studieprogram ved Det juridiske fakultet 
 
Her gjengis kun kort noen av hovedtendensene i resultatene fra øvrige studieprogram ved Det 
juridiske fakultet. For alle resultater per studieprogram, se www.studiebarometeret.no. Figur 8 
under viser indeksverdiene sammenliknet. 
 

 
Figur 8: Resultater for indekser per studieprogram Det juridiske fakultet6 

                                                           
6
 Fra NOKUTs fakultetsrapport som er sendt til institusjonene 

http://www.studiebarometeret.no/
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I resultatene for Bachelor i kriminologi (svarprosent: 30 %) oppgir studentene i stor grad at de går 
på det studieprogrammet de helst vil gå på (4,7), er motivert for studieinnsats og er tilfreds med 
studentmiljøet. Totalt gir studentene 4,2 på alt-i-alt-tilfredshet med studieprogrammet. Det som 
mange rangerer lavere er om de opplever at studieprogrammet gir gode jobbmuligheter (2,7), samt 
undervisning/veiledning (3,1) og medvirkning (3,0). 
 
Studenter på Master i kriminologi (svarprosent: 59 %) rangerer også jobbmuligheter lavt (2,5), men 
at studieprogrammet er faglig utfordrende og stimulerende. Alt-alt-tilfredshet ligger er på 4,2.  
 
Studenter på Master i rettssosiologi (svarprosent 73 %) gir høy score på at studieprogrammet er 
engasjerende og at de har høy studieinnsats, men vurderer jobbmuligheter (2,9) og samarbeid med 
yrkeslivet lavere. De gir 4,3 i alt-i-alt-tilfredshet. 
 
Studentene på masterprogrammet Public International Law (svarprosent: 48 %) er generelt 
tilfredse med studieprogrammet og skåren er generelt høyt i alle kategorier, til tross for en viss 
nedgang fra 2015. Spesielt høyt rangeres faglærernes evne til å gi tilbakemeldinger (4,7). Lavest 
rangerer studentene medvirkning og om studieprogrammet gir yrkes- og fagspesifikke ferdigheter. 
Studentene gir 4,2 i alt-i-alt-tilfredshet. 
 
På masterprogrammet The Theory and Practice of Human Rights (svarprosent: 45 %) rangeres 
studie- og læringsmiljø (4,4) og eksamensformer (4,4) høyt. Undervisning og veiledning rangeres 
også forholdsvis høyt (3,8) i forhold til snittet nasjonalt. Yrkesrelevans rangeres noe lavere (3,7), i 
tillegg til egen studieinnsats og om de er forberedt til undervisning. De gir 4,4 i alt-i-alt-tilfredshet.   
 
Svarene til studenter på masterprogrammet Information and Communication Technology Law 
(svarprosent: 29 %) ligger generelt noe høyere enn nasjonalt snitt på alle spørsmålskategorier 
(indekser), med unntak av forventninger. De scorer høyt på motivasjon, og noe lavere på det sosiale 
miljøet mellom studenter. Alt-i-alt-tilfredshet er på 4,3.  
 
For bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, Master i 
forvaltningsinformatikk og masterprogrammet Maritime Law var det for få respondenter for å 
kunne publisere tall for 2016, men resultatene slås sammen med 2015, så det vil fremkomme noen 
resultater i www.studiebarometeret.no.  
 
 
5. Videre oppfølgning av resultatene 
 
Resultatene er relativt stabile fra år til år, noe som gir større trygghet i at disse gjengir studentenes 

opplevelse av studietilbudet. Det synes ikke å være noen store overraskelser i resultatene da disse i 

stor grad samsvarer med andre undersøkelser. Rapporter på studieprogramnivå er sendt til 

programlederne som vil følge opp resultatene på sitt studieprogram.  

 

Fakultetet har iverksatt og planlegger en rekke tiltak knyttet til læringsmiljø og 

undervisningskvalitet, som sammenfaller godt med utfordringene som fremkommer i resultatene i 

studiebarometeret. For Master i rettsvitenskap er det ønske om å aktivisere studentene i større grad 

http://www.studiebarometeret.no/
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og gjøre undervisningen mer praksisnær, samt inkludere studentene i større grad i fagmiljøene og i 

arbeidet med studieprogrammet.  

Med utgangspunkt i resultatene fra Studiebarometeret kan også fakultetet vurdere å sette inn noen 

ytterligere tiltak for å møte studentene på temaer som er gjennomgående for flere studieprogram, for 

eksempel internasjonalisering, undervisning og medvirkning, der fakultetet rangeres spesielt lavt.  
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Instruks for studieårsansvarlige 
lærere, ansvarlige faglærere, 
faglærere, ansvarlig faglærer for 
masteroppgaver, fagkoordinatorer, 
profilansvarlige, eksterne lærere og 
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Innholdsfortegnelse 

 Studieårsansvarlige lærere

 Ansvarlige faglærere

 Faglærere

 Ansvarlig faglærer for masteroppgaver

 Fagkoordinatorer

 Profilansvarlige lærere

 Eksterne kurslærere 

 Oppgaverettere

Studieårsansvarlig lærer

1. Det skal oppnevnes en studieårsansvarlig lærer for 1.-5. studieår på 
Masterstudiet i rettsvitenskap. 

2. Oppnevnes av Dekanus.
3. Skal være fast ansatt og ha førstestillingskompetanse.
4. Er medlem av Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR)
5. Funksjonstiden følger oppnevningen av PMR, og er 4 år.
6. Kontaktperson mot besluttende organer og administrasjon i saker som 

vedkommer studieåret.
7. Ansvarlig for: kvalitetssikring av studieåret, se Kvalitetssystem ved Det 

juridiske fakultet.
a. påse at spørsmål tilknyttet sitt studieår fortløpende tas opp i PMR, og legge 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc1
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc3
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc4
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc5
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc6


opp til at PMR fatter vedtak om tiltak. 
c. å påse at vedtatte tiltak blir gjennomført på sitt studieår gjennom 
henholdsvis ansvarlige faglærere og andre lærere som underviser. 

8. Ansvar for lærersituasjonen:
a.  Innstille til oppnevning av ansvarlige faglærere i alle fag innenfor det 
enkelte studieår. Studieårsansvarlig for femte studieår skal avgi innstilling i 
sak om profilansvarlig lærer.
b. Overordnet ansvar for rekruttering av eksterne lærere.
c. Faglig ansvar for opplæring av interne og eksterne lærere i nye 
undervisnings- og vurderingsformer.

9.  Ansvar undervisning:
a. Overordnet ansvar for fordeling av undervisning på studieåret, basert på 
fakultetets ukeplaner, i samarbeid med undervisningsplanlegger. 
b. Koordinere undervisningsaktivitetene i studieåret i samarbeid med 
undervisningsplanlegger.
c. Vedta fordeling av undervisningstimer mellom fagene i studieåret i 
samarbeid med undervisningsplanlegger, basert på fakultetets vedtak om 
antall timer pr studiepoeng.
d. Vedta ukeplaner for undervisningsåret
e. Den studieårsansvarlige skal, i samråd med ansvarlige faglærere, sørge for 
at undervisningen på studieåret så langt som mulig skjer i samsvar med de 
prinsipper som er nedfelt i studieordningen;

- Basisgruppeundervisning på 1. og 3. studieår skal primært utføres av 
fakultetets lærere.
- I obligatoriske fag skal minst halvparten av forelesninger og 
kursundervisning utføres av fakultetets lærere.
- I PBL- og kursundervisning skal eksterne lærere prioriteres i PBL-
undervisning og interne lærere prioriteres i kursundervisning.
f. Overordnet ansvar for eventuelle obligatoriske øvelser på sitt studieår.
g. Følge opp reglement for omberamming av undervisning.

10.  Retningslinjer for fordeling av undervisning:
a. Ved fordeling av undervisning skal det normalt tas hensyn til de 
undervisningsønsker
den enkelte lærer har meldt inn, samt fakultetets oversikt over fagområder og 
undervisningsønsker.



b. Den studieårsansvarlige skal oppmuntre til, og legge forholdene til rette for, 
at kvinnelige lærere påtar seg auditoriumsforelesninger.
c.  Ved lengre forelesningsrekker skal det vurderes om rekken kan fordeles på 
flere lærere.
d.  Ved fordeling av undervisning skal det tas hensyn til de funksjoner den 
aktuelle undervisningsformen har.
e. Undervisningsfordelingen skal over tid gjøre det mulig for den enkelte lærer 
å ta ut forskningspermisjon uten at undervisningstilbudet blir skadelidende.
f. Studieårsansvarlig skal vurdere om to eller flere lærere kan alternere over 
flere semestre i samme undervisningsrekke.
g. Fakultetets egne ansatte skal som hovedregel prioriteres ved 
undervisningsfordelingen.

11.  Ansvar for faginnhold, eksamensoppgaver og fakultetsoppgaver:
a. Overordnet ansvar for fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler 
i studieårets fag, og kan ved behov fremme forslag til PMR om endring av 
disse. Forslag om endring skal forelegges ansvarlig faglærer før oversendelse 
til PMR. 
b. Er til stede på minst ett møte i oppgaveutvalget, der innholdet i 
eksamensoppgavene diskuteres, med ansvar for å sikre sammenheng 
mellom undervisning og eksamensoppgaver, samt at eksamensoppgavene 
utformes i tråd med forventet studieprogresjon.
c. Vurderer i forkant av hvert semester tilbudet av fakultetsoppgaver og 
sammenhengen mellom kursundervisning og fakultetsoppgaver.

 

Ansvarlig faglærer

1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra studieårsansvarlig.
2. Ansvarlig faglærer skal være fast ansatt og ha førstestillingskompetanse.
3. Funksjonstiden er 4 år. Ordinært skal ansvarlig faglærer på 1. -4. studieår 
maksimalt sitte to valgperioder etter hverandre. Det er ønskelig med rotasjon av 
vervet for fag der det er etablert en faglærerlærergruppe, og det er ønskelig med en 
god kjønnsmessig balanse blant de ansvarlige faglærerne ved fakultetet.
4. Ansvarlig for:
a. kvaliteten for det aktuelle faget, slik det inngår i studieåret. Informasjon om 
ansvaret for kvalitetssikring framgår av Rutinebeskrivelsen for fakultetets 



kvalitetsarbeid.
b. utviklingen av faget, i samarbeid med faglærergruppen.
c.i samarbeid med faglærergruppen sikre at fagets/emnets fagbeskrivelse, 
læringskrav, litteratur og hjelpemidler til enhver tid er oppdatert og har god innbyrdes 
sammenheng. Etter høring av faglærerne foreslå endringer i fagbeskrivelse, 
læringskrav, litteratur og hjelpemidler for PMR gjennom studieårsansvarlig lærer.

5. Ansvar for lærersituasjonen:
a. Avgi innstilling i sak om utnevning av faglærer.
b. Rekruttere faglærere, forelesere, kurslærere og sensorer i det aktuelle faget.

6. Ansvar undervisning:
a. I samarbeid med faglærere koordinere forelesninger, kurs, fakultetsoppgaver, 
utarbeidelse av standardiserte kursopplegg og eventuelle obligatoriske øvelser m.m.
b. I samarbeid med undervisningsplanlegger foreta fordeling av undervisningstimer 
mellom forelesninger, kurs, PBL, basisgrupper og oppgaver; basert på 
studieårsansvarlig lærers vedtak om antall undervisningstimer i faget. 
c. Ansvarlig for å involvere faglærere i undervisningsplanleggingen.
d. Arrangere lærermøter med faglærere, eksterne lærere og 
undervisningsplanlegger hvert semester i forkant av undervisningen.
e. Om mulig sette opp en lærer som kan overta forelesninger i obligatoriske fag ved 
sykdom og annet fravær, i samarbeid med undervisningsplanlegger.
f. Faglig oppfølging av kurslærere om undervisningsopplegg før kursstart.

7. Ansvar for faginnhold, eksamensoppgaver og fakultetsoppgaver:
a. Fremskaffe passende fakultets- og kursoppgaver og eventuelle obligatoriske 
oppgaver i sitt fag.
b. På forespørsel fra faglig eksamensleder eller eksamensadministrasjonen levere 
forslag til eksamensoppgaver og/eller forslag til sensorveiledning.
c. Kvalitetssikre sensorveiledning for eksamen der ens fag inngår.
d. På forespørsel fra faglig eksamensleder delta på oppgave- og sensormøter.

8. Annet:
a. Kontaktperson til faget for studenter, valgte organer og administrasjonen.
b. på forespørsel fra koordinatorene for masteroppgaver bistå med å oppnevne 
veiledere for avhandlingsskrivende studenter og i samarbeid med koordinatorene 
bistå studenter definere egnede avhandlingstema, herunder bidra til fakultetets 
emnebanker. 



c. Formidle viktig informasjon som kan være relevant for administrasjonen.
d. Holde seg oppdatert i endringer og relevante vedtak ved fakultetet.

 

Faglærer

1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra ansvarlig faglærer og/eller 
studieårsansvarlig lærer.
2. Faglærer skal være fast ansatt, ha førstestillingskompetanse, og arbeide med 
faget
3. Ansvar:
a. Bidra til at emne/fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler til enhver 
tid er oppdatert og har god innbyrdes sammenheng, samt god sammenheng med 
emnets beskrivelse og læringsmål.
b. Avgi uttalelse om endringer i fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler, 
så vel for faget og sammenhengen med andre fag innenfor emnet som for studieåret. 

c. På forespørsel fra ansvarlig faglærer levere forslag til fakultets- og kursoppgaver, 
obligatoriske oppgaver, eksamensoppgaver og/eller sensorveiledning.
 Besvare faglige spørsmål fra programstudentene. 
 
Ansvarlig faglærer for masteroppgaver

1. Oppnevnes av studiedekanen etter innstilling fra studieårsansvarlig for femte 
studieår.

2. Overordnet faglig ansvar for masteroppgavene i jusstudiet.
3. Faglig oppfølging, herunder veilederseminar(er) og andre faglige aktiviteter 

knyttet til masteroppgaver.
4. Arrangere semestervise informasjonsmøter for masteroppgaveskrivende 

studenter,
5. Kontaktperson ved klager på formelle feil og fuskesaker.
6. Vurdere søknader om tildeling av ny veileder ved sykdom, klage o.l.
7. Innstiller til oppnevning av fagkoordinator som godkjennes av studiedekanen.
8. Oppnevne veileder for temaer som faller utenfor fagkoordinatorenes 

fagområder.

Ansvarlig faglærer for masteroppgaver skal ha det overordnede ansvaret for:



a. at alle masteroppgaveskrivende har veileder til oppgaven
b. at alle masteroppgavene får tildelt sensorer, herunder klagesensorer, både 

sensor 1 og sensor 2.
c. kvalitetssikring av faglig nivå for veiledere og sensorer.
d. at fakultetets emnebanker oppdateres og vedlikeholdes

Fagkoordinator

1. Oppnevnes av studiedekanen etter innstilling fra ansvarlig faglærer for 
masteroppgaver.

2. Ansvarlig for å skaffe veiledere til oppgavene innen for sitt fagfelt.
3. Melder inn veilederne etter hvert som de er skaffet.
4. Ansvarlig for emnebank innen sitt fagfelt.
5. Godkjenne veilederne for sitt fagfelt.
6. Ansvarlig for å sikre at det er sensorer til alle oppgaver innen sitt fagfelt. 

Følger opp de sakene der administrasjonen trenger bistand.

Profilansvarlig lærer

1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra studieårsansvarlig for femte 
studieår.
2. Ansvar:
a. Koordinere innhold og aktiviteter innenfor en valgemneprofil. Profilansvarlig er ikke 
ansvarlig for de enkelte emnene, men har et overordnet ansvar for helheten i profilen. 
Merk at ett emne kan inngå i flere profiler. 
b. Kontaktperson mot administrasjonen og fakultetets organer, herunder også mot 
studieårsansvarlig for de studieårene emnene i profilen inngår i.
3. Påse at profilen oppfyller vilkårene for å være profil, vedtak gjøres i PMR.
4. Overordnet ansvar for profilens emnebank for masteroppgaver.
5. Sørge for nødvendig kontakt mellom ansvarlige faglærere for emnene innenfor 
profilen.
6. Håndtere henvendelser fra andre lærere vedrørende opptak av emner i profilen.
7. Foreta faglige vurderinger av søknader om godskriving av eksterne emner i 
profilen.
8. Skal uttale seg om forslag til endringer i emnebeskrivelser innenfor profil.
 



Eksterne kurslærere 

1. Rekrutteres av faglærere, ansvarlig faglærer og/eller studieårsansvarlig lærer.
2. For eksterne kurslærere gjelder samme minstekrav til karakterer som det som 
fremgår av Instruks for eksamen og sensur § 3-2, punkt 3 a).  I særskilte tilfeller kan 
studieårsansvarlig gjøre unntak fra minstekravet.
3. Delta i lærermøter så langt det lar seg gjøre.
4. Holde seg oppdatert i endringer i faget og sette seg inn i relevante vedtak ved 
fakultetet.
 

Oppgaveretter

1. Oppgaverettere som er ferdig utdannde jurister kan rette oppgaver fra 1.- 4. 
studieår. Karakterkravet for å bli godkjent som retter er et gjennomsnitt på B. I 
særskilte tilfeller kan studieårsansvarlig faglærer gjøre unntak fra karakterkravet. 
Oppgaverettere godkjennes av studieårsansvarlig på de(t) relevante studieår.
2. Studenter som er ansatt som vitenskapelige assistenter ved fakultetet kan 
godkjennes som rettere på alle fire studieår av studieårsansvarlig.
3. Oppgaverettere som er studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan kun rette 
oppgaver på 1. og 2. studieår. For å bli godkjent som retter er karakterkravet 
følgende: Avlagt 1. og 2. studieår/avdeling, minimum en A, og ikke dårligere enn en 
B på hvert studieår/avdeling.
4. Oppgaverettere (studenter) som skal rette oppgaver på 1. og 2. studieår 
godkjennes av administrasjonen ved oppfylling av karakterkrav.
5. Oppgaverettere skal gjøre seg kjent med og rette etter de retningslinjer som 
gjelder ved fakultetet.

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_for_eksamen_og_sensur.html


Instruks for studieårsansvarlige 
lærere, ansvarlige faglærere, 
faglærere, ansvarlig faglærer for 
masteroppgaver, fagkoordinatorer, 
profilansvarlige,  eksterne lærere og 
oppgaverettere 
Innholdsfortegnelse 

 Studieårsansvarlige lærere

 Ansvarlige faglærere

 Faglærere

 Ansvarlig faglærer for masteroppgaver

 Fagkoordinatorer

 Profilansvarlige lærere

 Eksterne kurslærere 

 Oppgaverettere

Studieårsansvarlig lærer

1. 1. Det skal oppnevnes en studieårsansvarlig lærer for 1.-5. studieår på 
Masterstudiet i rettsvitenskap. 

2. Oppnevnes av Ddekanus.
2. Skal være fast ansatt og ha førstestillingskompetanse.
3. Er medlem av Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR)
4. Funksjonstiden følger oppnevningen av PMR, og er 4 år.

5. Kontaktperson mot besluttende organer og administrasjon i saker som 
vedkommer studieåret.
65. Ansvarlig for: kvalitetssikring:
a. Kvalitetsansvarlig for kvalitetssikring av studieåret, sSe Kvalitetssystem ved Det 
juridiske fakultet Rutinebeskrivelsen for kvalitetssikring for mer utfyllende informasjon.

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc1
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc3
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc4
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc5
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc6


 og avdelingen.
b. Ansvar for at spørsmål tilknyttet sitt det enkelte studieår fortløpende tas opp i 
Programrådet
 for master i rettsvitenskapPMR, og for å legge opp til at programrådet PMR fatter 
vedtak om tiltak. Se Rutinebeskrivelsen for kvalitetssikring for mer utfyllende 
informasjon.
c. å Ppåse at vedtatte tiltak blir gjennomført på sittdetn enkelte avdeling studieår 
gjennom henholdsvis ansvarlige faglærere og andre lærere som underviser., 
d.  Kontaktperson mot besluttende organer og administrasjon i saker som 
vedkommer studieåret.

76. Ansvar for lærersituasjonen:
a.  Avgi innstilling i sakInnstille til om oppnevning av ansvarlige faglærere i alle fag 
innenfor det enkelte studieår. Studieårsansvarlig for femte studieår skal også avgi 
innstilling i sak om profilansvarlig lærer.
b. Overordnet ansvar for rekruttering av eksterne lærere.
c. Faglig ansvar for opplæring av interne og eksterne lærere i nye undervisnings- og 
vurderingsformer.

87. Ansvar undervisning:
a. Overordnet ansvar for fordeling av undervisning på studieåret, basert på 
fakultetets ukeplaner, i samarbeid med undervisningsplanlegger. 

b. Koordinere undervisningsaktivitetene i studieåret i samarbeid med 
undervisningsplanlegger.
cb. Vedta fordeling av undervisningstimer mellom fagene i studieåret i samarbeid 
med undervisningsplanlegger, basert på fakultetets vedtak om antall timer pr 
studiepoeng.
dc. Vedta ukeplaner for undervisningsåret
d.  Overordnet ansvar for fordeling av undervisning på studieåret, basert på 
fakultetets ukeplaner, i samarbeid med undervisningsplanlegger. 
e. Den studieårsansvarlige skal, i samråd med ansvarlige faglærere, sørge for at 
undervisningen på studieåret så langt som mulig skjer i samsvar med de prinsipper 
som er nedfelt i studieordningen;:

- Basisgruppeundervisning på 1. og 3. studieår skal primært utføres av 
fakultetets lærere.
- I obligatoriske fag skal minst halvparten av forelesninger og 



kursundervisning utføres av fakultetets lærere.
- I PBL- og kursundervisning skal eksterne lærere prioriteres i PBL-
undervisning og interne lærere prioriteres i kursundervisning.

f. Overordnet ansvar for eventuelle obligatoriske øvelser på sitt studieår.
g. Følge opp reglement for omberamming av undervisning.
 

98. Retningslinjer for fordeling av undervisning:
a. Ved fordeling av undervisning skal det normalt tas hensyn Fordelingen av 
undervisningen skal normalt skje under hensyntaken til de undervisningsønsker
den enkelte lærer har meldt inn, og samt fakultetets oversikt over fagområder og 
undervisningsønsker.
b. Den studieårsansvarlige skal oppmuntre til, og legge forholdene til rette for, at 
kvinnelige lærere påtar seg auditoriumsforelesninger.
c.  Ved lengre forelesningsrekker skal det vurderes om rekken kan fordeles på flere 
lærere.
d.  Ved Ffordeling av undervisning skal det tas hensyn tilskje under tilbørlig 
hensyntaken til de funksjoner den aktuelle undervisningsformen har.
e. Undervisningsfordelingen skal over tid gjøre det mulig for den enkelte lærer å ta ut 
forskningspermisjon uten at undervisningstilbudet blir skadelidende.
f. Studieårsansvarlig skal vurdere om to eller flere lærere kan alternere over flere 
semestre i samme undervisningsrekke.
g. Fakultetets egne ansatte skal som hovedregel, og under hensyntaken til den 
enkelte undervisningsforms funksjon, prioriteres ved undervisningsfordelingen.

109.  Ansvar for faginnhold, eksamensoppgaver og fakultetsoppgaver:
a. Overordnet ansvar for fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler i 
studieårets/avdelingens fag, og kan ved behov selv fremme forslag til PMR om 
endringoppdatering av fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler for fag 
som inngår i studieåretdisse, etter at det er forelagt ansvarlig faglærer. Forslag om 
endring skal forelegges ansvarlig faglærer før oversendelse til PMR. 
b. Er til stede på minst ett møte i oppgaveutvalget, der innholdet i 
eksamensoppgavene diskuteres, med ansvar for å sikre sammenheng mellom 
undervisning og eksamensoppgaver, samt at eksamensoppgavene utformes i tråd 
med forventet studieprogresjon.



c. Vurderer i forkant av hvert semester tilbudet av fakultetsoppgaver og 
sammenhengen mellom kursundervisning og fakultetsoppgaver.

 

Ansvarlig faglærer

1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra studieårsansvarlig.
2. Ansvarlig faglærer skal være fast ansatt og ha førstestillingskompetanse.
3. Funksjonstiden er 4 år. Ordinært skal ansvarlig faglærer på 1. -4. studieår 
maksimalt sitte to valgperioder etter hverandre. Det er ønskelig med rotasjon av 
vervet for fag der det er etablert en faglærerlærergruppe, og det er ønskelig med en 
god kjønnsmessig balanse blant de ansvarlige faglærerne ved fakultetet.
4. Ansvarlig for:
a. kKvaliteten sansvarlig for det aktuelle faget, slik det inngår i studieåret og 
avdelingen. Informasjon om ansvaret for kvalitetssikring framgår av 
Rutinebeskrivelsen for fakultetets kvalitetsarbeid.
b. Ansvar for utviklingen av faget, i samarbeid med faglærergruppen.
c. I i samarbeid med faglærergruppen sikre at fagets/emnets fagbeskrivelse, 
læringskrav, litteratur og hjelpemidler til enhver tid er oppdatert og har god innbyrdes 
sammenheng. Etter høring av faglærerne foreslå endringer i fagbeskrivelse, 
læringskrav, litteratur og hjelpemidler for PMR gjennom studieårsansvarlig lærer.

5. Ansvar for lærersituasjonen:
a. Avgi innstilling i sak om utnevning av faglærer.
b. Rekruttere faglærere, forelesere, kurslærere og sensorer i det aktuelle faget.

6. Ansvar undervisning:
a. I samarbeid med faglærere koordinere forelesninger, kurs, fakultetsoppgaver, 
utarbeidelse av standardiserte kursopplegg og eventuelle obligatoriske øvelser m.m.
b. I samarbeid med undervisningsplanlegger foreta fordeling av undervisningstimer 
mellom forelesninger, kurs, PBL, basisgrupper og oppgaver; basert på 
studieårsansvarlig lærers vedtak om antall undervisningstimer i faget. 
c. Ansvarlig for å involvere faglærere i undervisningsplanleggingen.
d. Arrangere lærermøter i med faglærere, eksterne lærere og 
undervisningsplanlegger hvert semester i forkant av  undervisningen.
e. Om mulig sette opp en lærer som kan overta forelesninger i obligatoriske fag ved 



sykdom og annet fravær, i samarbeid med undervisningsplanlegger.
f. Faglig oppfølging av kurslærere om undervisningsopplegg før kursstart.

7. Ansvar for faginnhold, eksamensoppgaver og fakultetsoppgaver:
a. Fremskaffe passende fakultets- og kursoppgaver og eventuelle obligatoriske 
oppgaver i sitt fag.
b. På forespørsel fra faglig eksamensleder eller eksamensadministrasjonen levere 
forslag til               eksamensoppgaver og/eller forslag til sensorveiledning.
c. Kvalitetssikre sensorveiledning for eksamen der ens fag inngår.
d. På forespørsel fra faglig eksamensleder delta på oppgave- og sensormøter.

8. Annet:
a. Kontaktperson til faget for studenter, valgte organer og administrasjonen.
b. Bistå på forespørsel fra koordinatorene for masteroppgaver bistå med å oppnevne 
veiledere for avhandlingsskrivende studenter og i samarbeid med koordinatorene 
bistå studenter med å definere egnede avhandlingstema, herunder bidra til 
fakultetets emnebanker. 
c. Formidle viktig informasjon som kan være relevant for administrasjonen.
d. Holde seg oppdatert i endringer og relevante vedtak ved fakultetet.

 

Faglærer

1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra ansvarlig faglærer og/eller 
studieårsansvarlig lærer.
2. Faglærer skal være fast ansatt, ha førstestillingskompetanse, og arbeide med 
faget
3. Ansvar:
a. Bidra til at emne/fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler til enhver 
tid er oppdatert og har god innbyrdes sammenheng, samt god sammenheng med 
emnets beskrivelse og læringsmål.
b. Avgi uttalelse om endringer i fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler, 
så vel for faget og sammenhengen med andre fag innenfor emnet som for emnet.
c. På forespørsel fra ansvarlig faglærer levere forslag til fakultets- og kursoppgaver, 
obligatoriske oppgaver, eksamensoppgaver og/eller sensorveiledning.
d. Ta stilling til ulike faglige spørsmål. Besvare faglige spørsmål fra 
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programstudentene. 
 
Ansvarlig faglærer for masteroppgaver

1. Oppnevnes av studiedekanen etter innstilling fra studieårsansvarlig for femte studieår.
2. Overordnet faglig ansvar for masteroppgavene i jusstudiet.
3. Faglig oppfølging, herunder veilederseminar(er) og andre faglige aktiviteter knyttet til 

masteroppgaver.
4. Arrangere semestervise informasjonsmøter for masteroppgaveskrivende studenter,
5. Kontaktperson ved klager på formelle feil og fuskesaker.
6. Vurdere søknader om tildeling av ny veileder ved sykdom, klage o.l.
7. Innstiller til oppnevning av fagkoordinator som godkjennes av studiedekanen.
8. Oppnevne veileder for temaer som faller utenfor fagkoordinatorenes fagområder.

Ansvarlig faglærer for masteroppgaver skal ha det overordnede ansvaret for:

1. at alle masteroppgaveskrivende har veileder til oppgaven
2. at alle masteroppgavene får tildelt sensorer, herunder klagesensorer, både sensor 1 og sensor 

2.
3. kvalitetssikring av faglig nivå for veiledere og sensorer.
4. at fakultetets emnebanker oppdateres og vedlikeholdes

Fagkoordinator

1. Oppnevnes av studiedekanen etter innstilling fra ansvarlig faglærer for masteroppgaver.
2. Ansvarlig for å skaffe veiledere til oppgavene innen for sitt fagfelt.
3. Melder inn veilederne etter hvert som de er skaffet.
4. Ansvarlig for emnebank innen sitt fagfelt.
5. Godkjenne veilederne for sitt fagfelt.
6. Ansvarlig for å sikre at det er sensorer til alle oppgaver innen sitt fagfelt. Følger opp de 

sakene der administrasjonen trenger bistand.

Profilansvarlig lærer

1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra studieårsansvarlig for femte 
studieår.
2. Ansvar:
a. Koordinere innhold og aktiviteter innenfor en valgemneprofil. Profilansvarlig er ikke 
ansvarlig for de enkelte emnene, men har et overordnet ansvar for helheten i profilen. 
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Merk at ett emne kan inngå i flere profiler. 
b. Kontaktperson mot administrasjonen og fakultetets organer, herunder også mot 
studieårsansvarlig for de studieårene emnene i profilen inngår i.
3. Påse at profilen oppfyller vilkårene for å være profil, vedtak gjøres i PMR.
4. Overordnet ansvar for profilens emnebank for masteroppgaver.
5. Sørge for nødvendig kontakt mellom ansvarlige faglærere for emnene innenfor 
profilen.
6. Håndtere henvendelser fra andre lærere vedrørende opptak av/emner om ”opptak” 
i profilen.
7. Besørge faglige vurderinger mht.Foreta faglige vurderinger av søknader om 
godskriving av andre (eksterne) emner i profilen.
8. SkalBør uttale seg om forslag til endringer i emnebeskrivelser innenfor profil.
 

Eksterne kurslærere 

1. Rekrutteres av faglærere, ansvarlig faglærer og/eller studieårsansvarlig lærer.
2. For eksterne kurslærere gjelder samme minstekrav til karakterer som det som 
fremgår av Instruks for eksamen og sensur § 3-2, punkt 3 ab).  I særskilte tilfeller kan 
studieårsansvarlig gjøre unntak fra minstekravet.
3. Delta i lærermøter så langt det lar seg gjøre.
4. Holde seg oppdatert i endringer i faget og sette seg inn i relevante vedtak ved 
fakultetet.
 

Oppgaveretter

1. Oppgaverettere som er ferdig utdanndete jurister kan rette oppgaver fra 1.- 4. 
studieår. Karakterkravet for å bli godkjent som retter er et gjennomsnitt på B. I 
særskilte tilfeller kan studieårsansvarlig faglærer gjøre unntak fra karakterkravet. 
Oppgaverettere godkjennes av studieårsansvarlig på de(t) relevante studieår.
2. Studenter som er ansatt som vitenskapelige assistenter ved fakultetet kan 
godkjennes som rettere på alle fire studieår av relevant studieårsansvarlig.
3. Oppgaverettere som er studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan kun rette 
oppgaver på 1. og 2. studieår. For å bli godkjent som retter er karakterkravet 
følgende: Avlagt 1. og 2. studieår/avdeling, minimum en A, og ikke dårligere enn en 
B på hvert studieår/avdeling.

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_for_eksamen_og_sensur.html


4. Oppgaverettere (studenter) som skal rette oppgaver på 1. og 2. studieår 
godkjennes av administrasjonen ved oppfylling av karakterkrav.
5. Oppgaverettere skal gjøre seg kjent med og rette etter de retningslinjer som 
gjelder ved fakultetet.
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Dato: 14.12.2016 

Unntatt offentlighet: offl § 25 Saksnr..: 2016/11790 MAGJ 

Dekanvedtak – kunngjøring av stillingen professor (alternativt førsteamanuensis) 

ved PluriCourts trekkes 

 

Kunngjøring av stillingen Professor (alternativt førsteamanuensis) i rettsteori/politisk filosofi, ved 

Institutt for offentlig rett, PluriCourts (arkivsaksnummer 2016/11790) trekkes tilbake, og 

utlysningen stanses i Easycruit. Utlysningen trekkes grunnet omdisponering av midler til andre 

fagområder ved PluriCourts.  

 

 

Med hilsen 

 

Dag Michalsen 

dekan 

 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Marianne Gjerstad 

+4722856606, marianne.gjerstad@jus.uio.no 
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Dato: 02.01.2017
Saksnr..: 2016/15813 JENNYGR

Dekanvedtak - JF - 2017/01 - Egenandel på Det juridiske fakultets del av ITN-
prosjektet Planet Lex
Professor Beate Sjåfjell planlegger å gå inn som partner i et Innovative Training Network-prosjekt 
kalt Planet Lex. Prosjektet skal koordineres ved Institutt for informatikk, UiO, og finansieres av 
EUs Marie Skłodowska Curie (MSCA)-utlysning. 

Det juridiske fakultets andel av prosjektet vil være to stipendiater. EUs satser for stipendiater i 
MSCA-prosjekter når ikke opp til lønnsnivået for juridiske stipendiater. Differansen/mellomlegget 
estimeres til ca. NOK 1,1 millioner for begge stipendiatene. Dekanen godkjenner dette 
mellomlegget som fakultetets egenandel i prosjektet, og at egenandelen dekkes av de frie 
stipendiatstillingene. 

Med hilsen

Dag Michalsen
dekan

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

Saksbehandler:
Jenny Graver
+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no
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Dato: 03.02.2017 

 Saksnr..: 2014/13939 EIRIHAAK 

Dekanvedtak - JF - 2017/02 - Oppnevning av representant for midlertidig 

vitenskapelige ansatte til valgstyret for 2017 

 

I henhold til UiOs valgreglement, § 3, skal fakultetet ha et valgstyre som påser at alle valg som 

holdes etter valgreglementet, gjennomføres på riktig måte. Den samme paragrafen fastsetter at 

valgstyret skal bestå av én fast vitenskapelig, én midlertidig vitenskapelig, én student og én teknisk-

administrativ. Den midlertidig vitenskapelige og studenten har funksjonstid på ett år.  

Funksjonstiden for den midlertidig vitenskapelige ansatte til valgstyret løp ut ved nyttår, og det er 

derfor nødvendig å oppnevne en ny. Stipendiatrådet ved fakultetet har foreslått stipendiat Astrid 

Iversen som nytt medlem for vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger. 

Dekanvedtak: 

Stipendiat Astrid Iversen oppnevnes til valgstyret som medlem for vitenskapelig ansatte i 

midlertidige stillinger for 2017. 

 

Med hilsen 

 

Dag Michalsen 

dekan 

 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 
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Til: Dekanus  

 

 

 

Dato: 01.02.2017 

   

Dekanvedtak: mandat for arbeidsgruppe for å utarbeide fakultetets 

internasjonaliseringsstrategi på studiesiden 

 

Dekanatet vedtok 21. september at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig 

internasjonaliseringsstrategi for fakultetet med kortsiktige og langsiktige mål. Arbeidsgruppen bes ta 

utgangspunkt i UiOs strategi 2020, og Kunnskapsdepartementets (KD) mål om større betoning av 

internasjonalisering som et sentralt virkemiddel for økt kvalitet og relevans i norsk utdanning jfr St.meld. nr. 

14, «Internasjonalisering av utdanning», og Universitetsstyret vedtak fra juni 2016 om å nedsette en 

arbeidsgruppe for å øke antall utvekslingsstudenter.  

Det er et ønske om å se spesielt på sammenhenger mellom studier og forskning, og finne tiltak som kan sikre 

et godt samspill mellom disse. Strategien skal uttrykke fakultetets langsiktige mål på området og konkrete 

plan for å nå disse målene. 

Internasjonaliseringsstrategien skal være bredt forankret på fakultetet, både faglig og administrativt. Det 

forventes aktiv deltagelse og bidrag fra de faglige og administrative medlemmene i arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen oppnevnes av og rapporterer til dekanatet underveis og arbeidet skal ferdigstilles 1. 

desember 2017. Internasjonaliseringsstrategien skal legges frem for PMR og Fakultetsstyret. Det er et ønske 

at internasjonaliseringsstrategien vedtas i 2017 og at den kan tre i kraft 2018.  

Arbeidsgruppen skal særlig ha som oppgave å  

- Vurdere tiltak som sikrer at internasjonalisering på studiesiden fører til økt kvalitet av 

studieprogrammene  

- Vurdere tiltak som sikrer en bedre kobling mellom internasjonalt utdannings- og 

forskningssamarbeid og dermed økt involvering av fagmiljøet 

- Vurdere ønsket nivå på antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter på fakultetet 

- Vurdere tiltak for økt involvering av fagmiljøet i promoteringen av utvekslingsmulighetene 

- Vurdere tiltak for å sikre økt internasjonalisering hjemme samt bedre integrasjon av 

fakultetets internasjonale studenter 

- Vurdere om de eksisterende kriteriene for innpassing av utenlandske juridiske mastergrader 

(LLM) kan gjøres mer fleksible, slik at flere jusstudenter velger å erstatte 5. studieåret med 

en LLM 

- Vurdere etableringen av praksisordning for både inn- og utreisende studenter 
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I sitt arbeid bes arbeidsgruppen om å gjennomgå allerede eksisterende internasjonaliseringsstrategier (både 

fra andre fakulteter på UiO samt eksterne institusjoner i inn- og utlandet) for å vurdere, om deler av disse kan 

fremstå som beste praksis eksempler.     

Arbeidsgruppen skal også vurdere de ressursmessige og administrative konsekvensene av målene og 

tiltakene som blir fastsatt i internasjonaliseringsstrategien.  

 

Relevante bakgrunnsdokumenter for arbeidsgruppen (foreløpig liste): 

- UiOs Strategi 2020 

- Strategisk plan 2010 – 20 for Det juridiske fakultet 

- Innspill fra instituttene/sentrene til Strategisk plan 2010 – 20 

- UiOs årsplaner (kommer tilbake med hvilke år vi bør ta med) 

- Fakultetets årsplaner (kommer tilbake med hvilke år vi bør ta med) 

- Seksjonenes tiltaksplaner (kommer tilbake med hvilke år vi bør ta med) 

- Notat ”Internasjonaliseringsarbeidet på studiesiden (juss) – status og muligheter” fra 

15.09.2016 

- Statistikk: fakultetets inn- og utreisende utvekslingsstudenter (land og studiested) 

- Oversikt over fakultetets utvekslingsavtaler 

- ”Internasjonal Profil”, SIU rapport, 03/2013 (Rapporten gjennomgår og analyserer de 36 

norske statlige universitetene og høyskolenes internasjonaliseringsstrategier) 

- UiOs Handlingsplan for Internasjonalisering 2012-2014 

- Høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet ang. Handlingsplan for internasjonalisering 

(31.05.2011) 

- ”Internasjonalisering på Det juridiske fakultet - status, strategi, mål og tiltak”, 31.12.2011 

- St.meld. nr. 14 (2008-2009) - Internasjonalisering av utdanning  

- Internasjonaliseringsstrategi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 

 

Med hilsen 

 

Julie Orning  

Seksjonssjef studieseksjonen 

Jens Peder Lomsdalen 

Seniorkonsulent 

 

 

Saksbehandler:  

Jens Peder Lomsdalen 

Tlf. 22 85 98 57, 

 e-post adr:  j.p.lomsdalen@jus.uio.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-14-2008-2009-/id545749/?q=internasjonalisering


Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Dato: 08.02.2017 

 Saksnr..: 2016/8879 JENNYGR 

Dekanvedtak - JF - 2017/04 - Oppnevning av Det juridiske fakultets representant til 

UiO: Livsvitenskaps rådgivende ledergruppe 

Det juridiske fakultet oppnevner førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen til UiO: Livsvitenskaps 

rådgivende ledergruppe.  

 

 

Med hilsen 

 

Dag Michalsen 

dekan 

 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no 
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