
Sakskart til møte 2/2017 i fakultetsstyret 

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

Enkel lunsj fra kl. 1200, møtestart er kl. 1215. 

Saker til åpent møte

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. mars

Arkivsaksnr. 2017/2880

Vedlegg:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 1. mars

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 1. mars godkjennes.

O-SAK 1 Valg av studentrepresentant til fakultetsstyret

Presentasjon av ny studentrepresentant som velges før styremøtet

O-SAK 2 Presentasjon av Institutt for kriminologi og rettssosiologi

O-SAK 3 Forskningsorganisering ved fakultet

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.04.17

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedlegg (pdf):

1. Ledelsesvurdering og økonomirapport T1 utarbeidet for universitetsledelsen

2. Oppsummerende styrepresentasjon

3. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")

4. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

UiO Det juridiske fakultet 

Orientering om Forum for forskerledere■

Orientering om forskergruppene■
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Vedtaksforslag:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

V-SAK 3 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018 - prinsipper 

for behandling av budsjettrammer og internfordeling

Arkivsaksnr. 2017/6158

Vedlegg (pdf):

1. Foreløpige konsekvensjusterte rammer for fakultetene for 2018

2. Grunnlag for beregning av intern fordeling av rammereduksjon for 2018

3. Årsplan 2017-2019 status pr 1. tertial 2017

Vedtaksforslag:

Styret vedtar budsjettiltak og prinsipp for intern rammefordeling for 2018 som foreslått. Dekanen gis 

fullmakt til å foreta mindre endringer.

V-SAK 4 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Arkivsaksnr. 2017/6134

Vedlegg (pdf):

1. Fremlegg om oppnevning av valgkomité ved IOR

2. Valgreglement for UiO §§ 20-22

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR:

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er 

funksjonstiden et år.

V-SAK 5 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

(IKRS)

Arkivsaksnr. 2017/6143

professor Kirsten Sandberg■

professor Malcolm Langford■

stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli■

overingeniør Kjetil Kjørholt Frantzen■

student Lucy Isabelle Klæoe Furuholmen■

Page 2 of 5Sakskart til møte 2/2017 i fakultetsstyret - Det juridiske fakultet

05.06.2017http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/170612/sakskart.html



Vedlegg (pdf):

1. Fremlegg om oppnevning av valgkomité ved IKRS

2. Protokoll fra møte i instituttstyret ved IKRS 30.05.17

3. Valgreglement for UiO §§ 20-22

Vedtaksforslag:

Fakultetet oppnevner følgende valgkomité for IKRS:

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er 

funksjonstiden et år.

O-SAK 4 Nye tiltak på studieområdet

Vedlegg (pdf):

1. Oppfølgning av studiekvalitetsarbeid ved Master i rettsvitenskap, notat av 28.02.17

2. Rektors blogg 30.05.17 om digitalisering

O-SAK 5 Areal/nytt bygg

Vedlegg (pdf):

1. Dekanvedtak om innplassering av fakultetets enheter i samlet arealløsning for Det juridiske fakultet

O-SAK 6 Endringer i finansierings-/fordelingsmodell

O-SAK 7 Studentstatistikker vår 2017

Vedlegg (pdf):

1. Studentstatistikker vår 2017

O-SAK 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. mars:

professor Heidi Mork Lomell■

professor Vidar Halvorsen■

kontorsjef Turid Eikvam■

student Mari Ramse Berntsen■
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. mai:

O-SAK 9 Fullmaktssaker

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Helene Oppen Gundhus, Kristin Bergtora Sandvik, Peter 

Scharff Smith og Thomas Ugelvik tilstås opprykk til professor innen fagområde 

kriminologi/rettssosiologi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnr. 2016/12570).

■

Nikolai Kristoffersen Winge tilbys stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Institutt for offentlig rett 

(arkivsaksnr. 2016/5117).

■

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Inga Bostad tilstås opprykk til professor innen fagområde 

filosofi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnr. 2016/12570).

■

Marie Meling, Ingrid Birgitte Lund og Morten Smedal Nadheim tilsettes i stillinger som stipendiat, SKO 

1017, i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre 

års tilsetting uten undervisningsplikt eller fire års tilsetting med 25 % undervisningsplikt. Om en eller 

flere skulle takke nei, går tilbudet videre til Andrea Gustavsson Grønningsæter og Bjørn Olav Isaksen i 

den rekkefølgen (arkivsaksnr. 2016/5730).

■

Tori Loven Kirkebø tilbys stilling som forsker/prosjektkoordinator SKO 1108 ved Institutt for offentlig 

rett. Dersom Kirkebø takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/15007).

■

Silje Hermansen og Mikael Holmgren tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på tre år med 

10 % undervisningsplikt ved Institutt for offentlig rett - PluriCourts. Dersom Hermansen eller Holmgren 

takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/11720).

■

Matthew Saul tilsettes som forsker SKO 1109 ved Institutt for offentlig rett - Pluricourts i perioden 

8.5.2017-1.4.2018. Pluricourts må utarbeide en redegjørelse for hvordan sterkt stillingsvern er 

oppnådd, og legge en plan for oppsigelse ved avslutning av prosjektet.

■

Vibe Ulfbecks midlertidige stilling som professor II ved Nordisk institutt for sjørett  forlenges for 

perioden 02.04.2017-31.02.2019.

■

Stian Øby Johansen tilsettes som universitetslektor SKO 1009. Om Johansen takker nei til stillingen 

går tilbudet videre til neste innstilte. ITU anerkjenner at bedømmelseskomitéen har vektlagt 

kandidatenes motivasjon for undervisning i henhold til utlysningsteksten, men påpeker at dette 

momentet bør ytterligere fremheves ved senere kunngjøringer av lektorstillinger (arkivsaksnr. 

2017/310).

■

Dorina Damsa tilsettes i stilling som stipendiat for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid ved Institutt 

for kriminologi og rettssosiologi . Om Damsa takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte 

(arkivsaksnr. 2016/15247).

■

a) Dekanen fattet 09.02.17 vedtak om justerte rutiner for forlenget tilsetting for utført undervisning og 

veiledning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377). Vedlegg (pdf).

■

b) Dekanen fattet 21.02.17 vedtak om oppnevning av fungerende leder av Likestillings- og 

mangfoldsutvalget for 1. juli - 31. desember 2017 (arkivsaksnr. 2013/7024). Vedlegg (pdf).

■

c) Dekanen fattet 14.03.17 vedtak om mandat for arbeidsgruppe som skal gjennomgå 

valgemneporteføljen (arkivsaksnr. 2017/3563). Vedlegg (pdf).

■
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O-SAK 10 Eventuelt

Samlefil med saksdokumenter til åpent møte (pdf).

Saker til lukket møte

V-SAK 6 Tilsetting av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 

01.01.18-31.12.21

Vedlegg (sendes direkte til styrets medlemmer):

1. Innstilling

2. Utlysningstekst

3. Utvidet søkerliste

4. Søknader m/vedlegg

Det juridiske fakultet, 5. juni 2017

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 5. juni 2017 10:13 - Sist endra 5. juni 2017 10:13 

d) Dekanen fattet 27.03.17 vedtak om oppnevning av utenlandsansvarlig (arkivsaksnr. 2016/8150). 

Vedlegg (pdf).

■

e) Dekanen fattet 03.04.17 vedtak om oppretting av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2017-

2021 (arkivsaksnr. 2016/12666). Vedlegg (pdf).

■

f) Dekanen fattet 05.04.17 vedtak om oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre 

(arkivsaksnr. 2008/10328). Vedlegg (pdf).

■

g) Dekanen fattet 08.04.17 vedtak om innplassering av fakultetets enheter i samlet arealløsning for 

Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2017/4778). Vedlegg (se o-sak 6).

■

h) Dekanen fattet 24.05.17 vedtak om overbooking av studieplasser 2017/2018 (arkivsaksnr. 

2012/7018). Vedlegg (pdf).

■
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Protokoll fra møte 1/2017 i fakultetsstyret 

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

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes av fakultetsstyret i møtet 12. juni.

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Siri Kildahl Venemyr, 

Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Kari Kiperberg Werenskjold og Mads Fredrik 

Baardseth

Forfall: Ellen Mo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Lars Botten (v-sak 2), Tor Inge Rosvoll (o-sak 2), og Eirik 

Haasktad (referent) 

V-SAK 1 Protokoll fra møtet 12. desember 2016

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen fra møtet 12. desember 2016.

(Enstemmig vedtatt)

O-SAK 1 Informasjonsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen 17. 

februar 2017

Skriftlig orienteringssak, ble ikke ble gjennomgått i møtet.

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2016

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte årsregnskapet.

Økonomiseksjonen fikk ros av fakultetsstyret for fremstillingene av regnskapssakene, som styret mener har 

blitt langt bedre over tid.

Fakultetsstyret hadde to kommentarer til årsregnskapet:

1. Hvorfor har ikke kostnadene ved professoropprykk blitt budsjettert? For 2016 ble dessverre ikke 

kostandene til professoropprykk tatt med i budsjettet.

2. Hva er prognosen for den samlede prosjektporteføljen? Selv om fire prosjekter ble avsluttet med 

underskudd i 2016, er det totalt sett for alle avsluttede prosjekter i 2016 et lite overskudd.

UiO Det juridiske fakultet 
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Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

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

menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2017/2492

Dag Michalsen presenterte saken og redegjorde for bakgrunnen for at styret fikk fremlagt to alternative 

kunngjøringstekster og hovedforskjellen mellom tekstene.

Diskusjonen i møtet dreide seg i hovedsak om hvorvidt kravet om professorkompetanse i rettsvitenskap 

ville være begrensende på søkermassen og om dette i denne tilsettingen er ønskelig eller ikke.

Følgende tre vedtaksforslag ble fremmet i møtet:

1. Fakultetsstyret vedtar dekanatets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for 

perioden 01.01.18-31.12.21 med følgende tekst i kulepunkt 2 under kvalifikasjonskrav: 

"Rettsvitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter".

2. Fakultetsstyret vedtar dekanatets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for 

perioden 01.01.18-31.12.21 med følgende tekst i kulepunkt 2 under kvalifikasjonskrav: "Omfattende 

rettsvitenskapelig produksjon innen menneskerettigheter".

3. Fakultetsstyret vedtar senterrådets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for 

perioden 01.01.18-31.12.21. 

Fakultetsstyret stemte over vedtaksforslagene i den rekkefølgen som fremkommer over.

Medlemmene Jan Einar Barbo og Mads Fredrik Baardseth stemte for vedtaksforslag 1. Da ble klart at dette 

forslaget ikke ville kunne få flertall i styret, ble det forkastet, og fakultetsstyret stemte deretter over 

vedtaksforslag 2 og 3.   

Følgende medlemmer stemte for vedtaksforslag 2: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas 

Rognstad, Siri Kildahl Venemyr, Odd Erik Pedersen og Jan Einar Barbo. 

Følgende medlemmer stemte for vedtaksforslag 3: May-Len Skilbrei, Maria Conradi og Kari Kiperberg 

Werenskjold.

Mads Fredrik Baardseth avsto fra å stemme i andre runde. 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for perioden 

01.01.18-31.12.21 med følgende tekst i kulepunkt 2 under kvalifikasjonskrav: "Omfattende 

rettsvitenskapelig produksjon innen menneskerettigheter".

(Vedtatt med 6 mot 3 stemmer, 1 avsto fra å stemme)
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O-SAK 2 Areal/nytt bygg

Studentene ba om at om første del av denne saken skulle behandles for lukkede dører, men informerte 

også om at synspunktene likevel kunne refereres i den åpne protokollen. Styret hadde ikke innsigelser mot 

å lukke møtet. 

I det lukkede møtet uttrykte studentene bekymring for lesesalskapasiteten i det nye bygget, gitt at 

lesesalene i dagens bygg er planlagt omdisponert til andre formål. Studentene hevdet at det nye bygget 

fremstår som underdimensjonert, og de ønsker å beholde flest mulig lesesalsplasser i Domus Media. 

Videre betvilte studentene både resultatene fra en lesesalstelling i 2011 og om tellingen i det hele tatt 

hadde funnet sted. Studentene ba derfor om denne tellingen, hvis den finnes, ikke måtte legges til grunn for 

dimensjonering av lesesalene framover.

Protokolltilførsel fra studentrepresentantene:

Studentene har vært usikre på om det har vært foretatt en lesesalstelling i 2011, da vi selv ikke har funnet 

den i våre systemer, ei heller fått den presentert i noe møte med arbeidsutvalget for det nye bygget. En 

rekke tidligere JSU-ledere har heller ikke kjennskap til denne. Dersom en telling ble foretatt i 2011 mener 

Juridisk Studentutvalg at denne tellingen ikke gir riktig uttrykk for dagens behov for lesesalsplasser. 

Sistnevnte synspunkt grunnes på flere forhold. Tellingen er langt tilbake i tid, før utfasingen av privatister, 

det var flere lesesalsplasser da og man er usikker på om de metoder som er brukt ved telling i tilstrekkelig 

grad speiler dagens behov.

Dekanen informerte om at dimensjonering av lesesaler ikke er en sak for lukket møte, og ba om at møtet 

skulle åpnes med umiddelbar virkning med mindre studentene hadde andre saker som tilsa lukket møte. 

Studentene bekreftet at ønsket om lukket møte skyldtes bekymringen for lesesalskapasiteten. Styret ga 

deretter sin tilslutning til åpning av møtet.

Fakultetsdirektøren orienterte om at lesesalstellinger er foretatt med jevne mellomrom, og at JSU hadde 

overtatt ansvaret for disse etter biblioteket. Tellingene viser at det er ledig kapasitet i lesesalene, men også 

dette varierer mellom de ulike lesesalene. Fakultetsadministrasjonen kan fremlegge dokumentasjon fra 

tellingene, herunder også tellingen fra 2011.

Dag Michalsen orienterte om at bystyret 1. februar vedtok reguleringsplanen for området, og at fakultetet 

vinteren 2017 setter i gang detaljprosjekteringen av det nye bygget. Videre ble styret orientert om dekanens 

reviderte forslag til innplassering av enheter i nytt og eksisterende bygg med utgangspunkt i prinsippet om 

at færrest mulig ansatte skal behøve å flytte. Innplasseringen er gjenstand for drøfting med fagforeningene 

før endelig vedtak fattes.

Fakultetsstyret kommenterte tre forhold:

1. Vedtaksmyndighet: Fakultetsledelsen mener at dekanen kan fatte vedtaket om innplassering etter 

drøfting med fagforeningene, men skal undersøke nærmere om det er dekanen eller fakultetsstyret 

som har denne kompetansen.

2. Stipendiatenes arbeidsplasser: Arealsituasjonen tillater ikke at alle stipendiater fortsatt har enekontor 

gjennom hele tilsettingsperioden, men fakultetet jobber for å finne fleksible løsninger som blant annet 

kan innebære at stipendiater har enekontor i perioder, eksempelvis i avslutningsfasen.
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3. Involvering i forbindelse med innplassering av enhetene: I forkant av den tentative innplasseringen 

i 2014 var dekanen på allmøter på alle enhetene, forslagene var på bred høring på fakultetet, 

og fagforeningene og vernelinjen var involvert gjennom henholdsvis informasjonsmøter og møter 

i arbeidsmiljøutvalget (LAMU). I arbeidet med endelig innplassering involveres igjen alle enhetene, 

og innplasseringen drøftes  med fagforeningene og verneombud. Metaprinsippene for arbeidsplasser 

ved UiO er gitt av Kunnskapsdepartementet og universitetsdirektøren.

O-SAK 3 Studiekvalitet

Erling Hjelmeng orienterte om en prosess som fakultetet har hatt med universitetsledelsen. Som oppfølging 

etter NOKUT-evalueringen i 2007 og for å bedre forholdstallet mellom lærer og student, fikk fakultetet 

anledning til å redusere opptaksrammene, men likevel opprettholde bevilgningene. I 2016 ble det stilt 

spørsmål ved om fakultetet hadde redusert antall studenter. Fakultetet kunne dokumentere at det hadde 

vært en nedgang i antall studenter på masterstudiet i rettsvitenskap, men at det samtidig hadde vært en 

økning i antall enkeltemnestudenter. Fremover skal fakultetet redusere overbookingen i en kombinasjon 

med tiltak for bedre studiekvalitet, som også tar sikte på å redusere frafallet fra masterstudiet.

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

Dag Michalsen orienterte kort om LiMU-rapporten som styret fikk tilsendt i midten av februar. For øyeblikket 

er det en intern prosess ved fakultetet for å avgjøre både hvordan vi forholder oss til rapporten og hva slags 

tiltak som skal igangsettes som følge av den. Saksbehandlingen av rapporten ligger hos LiMU, og styret vil 

få fremlagt saken igjen på et senere tidspunkt.

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

Arkivsaksnr. 2015/6910

Skriftlig orientering, ble ikke kommentert i møtet.

O-SAK 6 Studiebarometeret

Erling Hjelmeng informerte kort om studiebarometeret som et supplement til rapporten som fulgte 

saksdokumentene. Undersøkelsen som måler en rekke kriterier, sendes hver høst til studenter på 2. og 5. 

studieår, og svarprosenten ved Det juridiske fakultet var denne gang på 28 prosent. Resultatene var som 

forventet ut fra tidligere studiebarometre, og de viser ingen vesentlig avvik hverken fra de øvrige juridiske 

fakultetene eller andre steder ved UiO.

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 15.12.16:
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 01.02.17:

O-SAK 8 Fullmaktssaker

O-SAK 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Det juridiske fakultet, 08.03.17

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

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).

■

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

PluriCourts trekkes (arkivsaksnr. 2016/11790).

■

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

Planet Lex (arkivsaksnr. 2016/15813).

■

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

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

■

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

internasjonaliseringsstrategi på studiesiden (arkivsaksnr. 2017/2262).

■

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

Livsvitenskaps rådgivende ledergruppe (arkivsaksnr. 2016/8879).

■
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Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018 - prinsipper for 

behandling av budsjettrammer og internfordeling  

 

Prosess 

Rammebetingelser og prinsipper behandles i fakultetsstyret i juni. 

Det er lagt opp til at interne rammer fordeles gjennom skriv til instituttene i august. Hovedsak om 

budsjett og årsplan, herunder stillingsplan, behandles i fakultetsstyret i oktober, og endelig 

detaljbudsjett legges frem og sluttføres i desember. 

 

Rammebetingelser 

Universitetsstyret behandler fordeling av rammer til fakultetene 20. juni. I saken til 

universitetsstyret foreslås det en ramme for juridisk fakultet på 255 510 000 kr for 2018. 

Spesifikasjon av rammen er vist i vedlegg 1. Dette er en reduksjon på 2,764 mill kr fra 2017, dvs. en 

realnedgang på 1,1%.  Sammen med tidligere rammereduksjoner er realnedgangen fra 2015 til 2018 

på ca 5%. I tillegg vil rammen bli justert for forventet lønns- og prisvekst, ca 5 mill kr. 

Reduksjonen skyldes i hovedsak nedgang i resultatmidler for EU-inntekter, samt økning i 

effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt. 

Budsjettiltak for 2017 

Fakultetsstyret vedtok i juni 2016 budsjettiltak for dekke inn rammereduksjonen på ca. 12 mill. kr 

som fakultetet fikk i 2017. Tiltakene ble spesifisert på 3 typer: 

1. Innsparingstiltak, samlet effekt på 2,8 mill kr: 

a. Administrative stillinger, redusere samlet omfang av administrasjon med ca. 1. 

årsverk i 2017 

b. Stipendiatstillinger, ikke lyse ut 5 planlagte stillinger våren 2017 
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c. Driftskostnader i fakultetsadministrasjonen, redusere aktivitet med 15% kutt i 

kostnader for 2017 

2. Omfordelinger, fra instituttnivå til fellesnivå, samlet effekt på 4,8 mill kr 

3. Sjablonmessige justeringer i budsjettet, samlet effekt på 4,3 mill kr 

Effekten av innsparingstiltakene i pkt 1 vil først bli kjent ved årets slutt, men så langt i år ser det ut 
til at disse kun delvis blir realisert:  
Det var 78,5 årsverk i administrative stillinger pr 1.4.17 mot 80,3 1.4.16. 
Det er ikke utlyst stipendiatstillinger i vår, men samtidig er det et overforbruk på budsjettposten 
hittil i år, pga forsinket gjennomføring. 
Driftskostnader i fakultetsadministrasjonen har derimot økt, med ca 300 000 kr fra samme 
periode i 2016. I vesentlig grad skyldes dette indeksering av internhusleien. 
 
Utvikling i langtidsbudsjett 2017-2021 basisvirksomhet 

I langtidsbudsjettet er det planlagt med en nedbygging i akkumulerte midler frem mot 2021 for å 

iverksette stillingsplanen for vitenskapelige stillinger. Det er årlige underskudd hvert år i perioden.  

Tall i 1000 kr (negative tall = overskudd), tall fra fakultetsstyresak 12.12.2016 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Årsresultat 2 114 3 130 10 580 9 647 2 652 

Akkumulert resultat -38 117 -34 987 -24 407 -14 760 -12 108 

 

Utvikling i stillingsplan, prognose  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Undervisnings- og 

forskerstillinger 

82,85 86,12 89,95 91,45 90,45 

 

Endringer etter styrets behandling i desember 

Årsresultatet for 2016 ble gjort opp med et under skudd på ca. 6 mill. kr, dvs. ca 10 mill kr svakere enn 
forventet. Akkumulerte midler etter 2016 utgjorde dermed ca 30 mill kr mot opprinnelig budsjettert 40 
mill. 
 
I januar ble det kjent at det er 10 nye søknader om professor-opprykk til behandling. Effekten av dette 
anslås til ca 250 000 kr pr stilling årlig, i tillegg til tilbakevirkende kraft. I regnskapet for 2017 er det avsatt 
for dette pr 1. tertial, og i langtidsbudsjettet anslås effekten til ca 2,5 mill kr årlig i økte lønnskostnader.  
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Forventet nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet er redusert som følge av mindre aktivitet og 
mindre tilførsel av nye prosjekter. For 2017 er prognosen for bidraget til basisvirksomheten nedjustert med 
ca 2 mill kr. Med tilsvarende beløp årlig blir samlet effekt i perioden 2017-2021 på ca 10 mill kr. 
 
Med disse endringene er prognosen pr 1.tertial følgende: 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Årsresultat 15 958 3 407 16 598 12 202 7 163 

Akkumulert resultat -14 047 -10 640 5 958 18 160 25 323 

 
Altså en samlet effekt på 5-årsperioden på ca 37 mill kr. Med en videreføring av nivået i 2021 til 2022 blir 
akkumulert resultat etter 2022 på ca 32 mill kr i underskudd, dersom ikke tiltak iverksettes. 
 
BUDSJETTILTAK FOR 2018 
Utviklingen i resultatet gjør det nødvendig å iverksette tiltak for å gjenopprette balansen på sikt og 

snu den negative utviklingen. Tiltakene som gjennomføres bør være realistiske og gi stor effekt på 

kostnadsnivået. Samtidig er det ønskelig å så langt som mulig skjerme arbeidet med studiekvalitet 

og tilhørende årsplanstiltak. Det er også ønskelig å så langt som mulig gjennomføre tidligere vedtak 

om stillingsplan og økt antall faste vitenskapelige stillinger. 

 

På denne bakgrunn foreslås følgende tiltak for 2018: 

 Reduksjon i antall stipendiatstillinger. Antall basis finansierte stillinger har øket betydelig 

gjennom de siste år, og måltallet er nå overoppfylt med ca 50%. Samtidig har antallet eksternt 

finansierte stillinger blitt sterkt redusert. I gjeldende langtidsbudsjett er det planlagt med totalt 

36 utlysninger i perioden 2017 til 2021. Det foreslås å redusere antall utlysninger til 3 

årlig, totalt 15 i perioden. Stillingene vil bli øremerket til felles fakultære satsninger og 

egeninnsats i større nye eksternt finansierte prosjekter. Det er beregnet at dette vil gi en 

reduksjon i lønnskostnader på totalt ca 35 mill kr i langtidsperioden. Netto resultateffekt vil bli 

mindre på grunn av at omfang av refusjoner også må forventes å bli redusert. En nettoeffekt på 

ca 25 mill kr anses som realistisk. Det antas også at tiltaket vil gi insentiv til instituttene om å 

arbeide for flere eksternt finansierte stillinger. 

 

 Stillingsplan. Det er tidligere vedtatt 6 nye stillinger i 2017 og 5 i 2018. Det foreslås å øke 

antallet med 1 stilling i 2019. Dette vil styrke stillingsplanen ytterligere samtidig som det 

utgjør en liten kostnadsøkning i totalbudsjettet. Dersom utviklingen i fakultetets økonomi 

fortsetter i en negativ trend vil det bli nødvendig å reversere planlagte utlysninger. 

 

 Årsplanstiltak. Det foreslås to nye tiltak innen området læringsmiljø, jfr. omtale under kapittel 

om årsplan 2018-2020: 

o Digitalisering i undervisning 
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o Søknad om Senter for fremragende utdanning (SFU) 

Det er tidligere vedtatt 2 mill kr til dekning av gjennomføring av årsplantiltak i 2018 

(dekanfullmakt og direktørfullmakt). Til dekning av kostnader knyttet til 

gjennomføring av nye tiltak foreslås det satt av ytterligere 1 mill. kr i 2018, til 

disposisjon for dekanens fullmakt. 

 

 Digital eksamen og flytting av eksamensavvikling. Det planlegges med at fakultetet fra og med 

2018 skal overføre gjennomføring av eksamener til UiOs felles løsning for digital eksamen og 

felles eksamenslokale i Silurveien. I 2017 er fakultetets ramme redusert med 920 000 kr for å 

dekke kostnader ved USIT til drift av fakultetets løsning for digital eksamen. Ved en overføring 

til felles digital løsning vil denne kostnaden bortfalle, men fakultetet vil måtte dekke en andel 

av UiOs totale driftskostnader på ca 6,8 mill kr. Andelen er foreløpig beregnet til ca 0,9 mill kr. 

Når eksamen flyttes til felles eksamenslokale vil også fakultetet måtte dekke andel av leie- og 

drfitskostnader ved eksamensavvikling. Andelen er foreløpig beregnet til ca 4,7 mill kr årlig, 

dette er en økning fra 3,5 mill som var estimert tidligere. Fakultetets egne kostnader til 

eksamensavvikling vil samtidig reduseres: 

o Eksamensvakter 3,3 mill kr 

o IT-administrasjon 30% stilling, ca 300 000 kr 

o Eksamens-administrasjon 50% stilling (allerede innarbeidet i LTB) 

o Investeringer i PC-er ca 400 000 kr år 

Effekten av flytting vil bli noe i mindre i 2018, siden det fortsatt vil bli avholdt en del eksamener 

lokalt. Det anslås at ca 70% flyttes i 2018. Saken er under arbeid og det kan derfor komme 

mindre justeringer i tallene. 

På denne bakgrunn foreslås det å sette av 500 000 kr ekstra til dekning av økte 

eksamenskostnader i 2018, og 700 000 kr årlig fra og med 2019. 

 

 Intern fordeling av rammereduksjon. Fakultetets ramme er redusert med 2,45 mill kr som 

følge av effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, jfr omtalen under rammebetingelser. Det 

foreslås at reduksjonen videreføres til grunnenhetene, på grunnlag av 3 faktorer: 

o Budsjettstørrelse (vekt 40%) 

o Antall administrative stillinger (vekt 40%) 

o Andre stillinger (vekt 20%) 

Beregningsgrunnlaget er vist i vedlegg 2 

 

Med de foreslåtte tiltak anslås effekten på langtidsbudsjettet til ca 18 mill kr totalt i reduserte 

kostnader. Det betyr at akkumulert resultat etter 2021 vil være ca 7 mill kr i underskudd, altså 

tilnærmet balanse. Ytterligere tiltak bør derfor vurderes og legges frem for styret til behandling i 

oktober. 

ÅRSPLAN 2018-2020 
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Gjeldende årsplan for 2017-2019 ble behandlet i fakultetsstyret i oktober 2016. Status for 

gjennomføring pr 1. tertial er vist i vedlegg 3. 

Hovedprioriteringer for perioden 2017-2019 er skissert slik innen UiOs hovedområder: 
 
 
UiOs hovedområde Utdanning Forskning samfunnskontakt organisasjon og 

støttefunksjoner 

Fakultetets 

hovedprioriteringer 

Læringsmiljø Rekruttering Samfunnskontakt, 

innovasjon og 

formidling 

Areal og 

samlokalisering 

 Ekstern 

finansiering 

 Organisasjonsutvikling 

 Toppforskning   

 
Innen hovedprioritering læringsmiljø er det to nye større tiltak som fakultetsledelsen ønsker å 

fremme: 

 Søknad om Senter for fremragende utdanning (SFU) 

 Digitalisering i undervisning 

For øvrig foreslås at hovedprioriteringene fra årsplan 2017-2019 videreføres og at det på grunnlag 

av denne utarbeides reviderte tiltak for årsplan 2018-2020. Denne vil bli fremmet for behandling i 

fakultetsstyret i oktober 2017.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar budsjettiltak og prinsipp for intern rammefordeling for 2018 som 

foreslått. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer. 

 

Vedlegg: 

1. Foreløpige konsekvensjusterte rammer for fakultetene for 2018 

2. Grunnlag for beregning av intern fordeling av rammereduksjon for 2018 

3. Årsplan 2017-2019 status pr 1. tertial 2017 
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Enhet Tildeling 2017 Andel tildeling

Antall adm. Årsverk pr 

1/3-2017

Andel adm. 

årsverk

Antall andre 

Årsverk pr 

1/3-2017

Andel andre 

årsverk

Fak. Felles 107 383                       42 % 46,2 49 % 4,5 2 %

IKRS 20 513                          8 % 5,2 5 % 27,9 13 %

IFP 48 690                          19 % 9,9 10 % 57,4 27 %

NIFS 17 412                          7 % 5,7 6 % 26,6 13 %

IOR 42 507                          16 % 12,7 13 % 72,4 34 %

SMR 21 699                          8 % 15 16 % 23,5 11 %

258 204                       100 % 94,7 100 % 212,3 100 %

Beløp til rammereduksjon: 2 450 000                    

Vekting tildeling: 40 %

Vekting adm. årsverk: 40 %

Vekting andre årsverk: 20 %

Fordeling reduksjon:

Fak. Felles 896 052                       

IKRS 196 063                       

IFP 419 733                       

NIFS 186 467                       

IOR 459 862                       

SMR 291 824                       

2 450 000                    



Hovedområde
Hoved-

prioritering

Årsplan tiltak Referanse til 

UiOs årsplan

Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2017 Resultatmål 2019 Status Kommentar

(administrativ 

fremdriftsansvarlig uthevet)

1. tertial 2. tertial 3. tertial

Mottak av studenter og studentmiljø på alle 

studieprogram

Tiltak 1 Sørge for god oppstart for studentene og 

videreføre samarbeidet med 

studentforeningene. Ha en dialog med 

mino.jur i forbindelse med fadderuken for 

minoritetsstudenter. Motvirke negativt 

karakterpress. Tilrettelegge for faglig 

samarbeid mellom studentene.   

31.12.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

SiO inn i studiestart om 

hvordan mestre 

studiehverdagen. Engasjert 

faddere fra Mino.Jur. Ha 

alkoholfritt arrangement i 

fadderuken. Gjennomført 

kampanje mot negativt 

karakterpress. Tilby 

kollokviegrupper for studenter 

underveis i studiet    

Kartlagt faktisk effekt av 

iverksatte tiltak i forbindelse 

med mottak av studenter frem 

til 2018, og foreslått  endringer i 

opplegget på bakgrunn av 

kartleggingen.

OK Tiltaket er i rute, mino-jur hadde en faddergruppe 

V17, og dialog om ny gruppe H117, Foredrag av SiO i 

semesterstart V 17 og planlagt H17. JSU hatt egen 

kampanje mot negativt karakterpres V17. 

Tilbud om kollokviegrupper for studenter underveis 

i studiet V 2017 og blir gjort høsten 2017. 

Inkludering av studenter i fagmiljøene, herunder å 

redusere avstand mellom studenter og lærere

Tiltak 1 Videreføre og videreutvikle studentenes 

spørretime på 1.-4. studieår, og invitere 

studenter til faglige arrangementer på 

instituttene i større grad.  

Evaluering av spørretime høsten 201731.12.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

videreutviklet spørretimer. 

Instituttene har tatt i bruk 

nettskjema for å melde inn 

faglige arrangementer for 

studenter

Oppnådd at flere lærere deltar i 

mottak av studenter.  Økt 

studentdeltakelse på faglige 

arrangementer, herunder på 

forskergruppenes aktiviteter.  

Delvis ok Gjennomført 4 spørretimer med økt 

studentdeltakelse V17. Utarbeidet nettskjema for 

at instituttene kan melde inn faglige arrangementer 

for studenter - men blir lite brukt. 

Fortsette samarbeid med pedagogisk 

forskningsinstitutt (FUP). Avholde to 

undervisningsseminarer for interne og 

eksterne lærere. Arbeide med å dele god 

undervisningspraksis. Bruke viderekomne 

studenter i undervisningen. Se på 

muligheten for å undervise emner i 

parallelle løp og koble forelesninger og kurs 

bedre sammen.   

Plan ferdig innen 1.3. 31.12.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Avholdt 

undervisningsseminarer. 

Kvalitetssikre tilbakemeldinger 

på kurs- og fakultetsoppgaver. 

Innført endringer i 

undervisningsopplegget på 4. 

studieår.

Implementert nye 

undervisningsformer på 

rettsstudiet. 

Delvis ok Gjennomført frokostseminar V17 med innslag fra 

FUP. Innført parallelle løp med tettere 

sammenkobling mellom forelesninger og kurs på 4. 

studieår H16, videreført V17. Ikke utvidet bruken av 

viderekomne studenter i undervisningen.

Gjennomføre interne programevaluering av 

masterstudiet i rettsvitenskap

31.12.2017

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Intern evaluering gjennomført i 

2017

Ekstern evaluering gjennomført 

i 2018

ikke ok Planlegging V17, oppstart H17

Utfasing av tilrettelagt løp  for privatister i 

masterstudiet i rettsvitenskap. Videre 

tilrettelagt for privatister kun på 1. studieår.

Høst 2017 er siste gang privatistene kan levere masteroppgave.31.12.2017

Seksjonsleder 

eksamenseksjonen og 

studiedekan 

Gjennomføre fastlagt 

utfasingsplan for privatistene i 

rettsstudiet

En bedre ressursutnyttelse av 

lærerressursene inn mot 

studentene, særlig i fht 

masteroppgavene

OK Utfasingen av privatistløpet i rettstudiet utfases 

etter planen. Det er nødvendig å vurdere en 

ekstraordinær innlevering vår 2018 for 

enkeltstudenter, men hovedgruppen av privatister 

utfases som planlagt høst 2017.

En forbedret mal for sensorveiledninger i 

rettstudiet, og utarbeidelse av mer 

detaljerte sensurkriterier for engelske 

valgemner 31.12.2017

Seksjonsleder 

eksamenseksjonen og 

studiedekan

Ta i bruk nye og mer detaljerte 

sensurkriterier og ta i bruk ny 

mal for sensorveiledning

Økt sensurkvalitet ikke ok Mal for sensorveiledning ikke vedtatt. Detaljerte 

sensurkriterier for valgemner er vedtatt men ikke 

iverksatt, iverksettes for eksamen høsten 2017.

Vedta og implementere nye undervisnings- 

og vurderingsformer i rettsstudiet, 2. 

studieår, herunder innføre 

prosedyrekonkurranse. Endre 

fagsammensetning og flytte fag mellom 1. 

og 2. studieår. 

  Vedtak om endringer vedtatt innen 28.02.2017. 31.12.2017

Seksjonsleder 

studieseksjonen, 

eksamenseksjonen og 

studiedekan 

Alle endringer vedtas i løpet av 

2017 for implemtering fom 

1.1.18, pilot på JUS2111 med 

frivillig prosedyrekonkurranse.  

Et forbedret rettsstudium med 

flere og mer varierte 

undervisningsd- og 

vurderingsformer, herunder 

prosedyrekonkurranse, 

semesteroppgave og muntlig.

Delvis ok Endringer i fagsammensetning er vedtatt, pilot for 

prosedyrekonkurranse i folkerett H17, obligatorisk 

fom V18. Endringene på 1. og 2. studieår iverksettes 

V18. Gjenstår detaljerte avklaringer for ny 

eksamensform JUS2211 for V18 

Forbedre gjennomstrømming i studieprogrammer 

utenom rettsstudiet

Tiltak 1 IKRS:  Identifisere faktorer som kan 

forbedre gjennomstrømningen på Ba 

kriminologi. Ekstra oppfølging av 

førsteårsstudenter Ba kriminologi, blant 

annet ved å prøve ut Studentenes 

spørretime. Etablere et eget metodeemne 

på IKRS.

AFIN: bruke pågående programevaluering 

til å identifisere faktorer som kan forbedre 

gjennomstrømmingen på MA 

Forvaltningsinformatikk. Gjennomføre 

nullopptak på BA DRI, jfr vedtak i 

fakultetsstyret oktober 2016.

Gjennomgang av øvrige studieprogrammer

31.12.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

IKRS: Øke 

undervisningsmengden på Ba 

kriminologi. Oppnådd bedre 

gjennomstrømming.

Oppnådd bedre 

gjennomstrømming, eller 

studieprogram vurdert nedlagt 

dersom ikke økt 

gjennomstrømming

Endelig vedtak om DRI fattes i Universitetsstyret i 

juni 17.

Bedre oppfølging av undervisningskvaliteten 

gjennom digital evaluering

Utvide bruk av digitale læringsmidler i 

evalueringsformer.  Tilrettelegge for 

oppfølging av den enkelte lærer med tanke 

på utvikling av undervisning

31.12.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Bruke erfaringer fra 

prøveprosjekt H16 for å 

gjennomføre digital evaluering 

på to fag på hvert av de fire 

første studieårene.

Ha tatt i bruk system for 

evaluering av undervisning og 

lærere 

ikke ok Evaluering av undervisning og lærere avventer nytt 

LMS fordi Fronter ikke var godt nok tilrettelagt for 

dette. 

Nye eksamenslokaler i Silurveien for UIO. 

Det juridiske fakultet skal fra høst 2017 

gjennomføre skoleeksamener i de nye 

lokalene. 

Beslutning om hvilke emner 

som flyttes til Silurveien 

våren 2017, og beslutning 

om hele innfasingen. 

Beslutning om hvilke faglige 

endringer flyttingen 

genererer.

30.06.2017

Seksjonsleder 

eksamenseksjonen og 

studiedekan 

Våren 2017 flyttes eksamen for 

enkelte emner til Silurveien, og 

høsten 2017 gjennomføres 

deler av skoleeksamener i 

Silurveien, og plan for full 

innfasing foreligger. Ansvaret 

for eskamensvakter overføres 

til UIO fra og med 2018.

Endringene av 

eksamenslokalene er 

implementert.

OK Nytt tiltak i 2017. Eksamen i Silurveien er 

gjennomført for enkelte emner, i hht plan. Videre 

innfasing er lagt for høst 2017 og fremover. 

Gjennomgang av hjelpemidler til eksamen 

(rettsstudiet) for forenkling og for 

digitalisering. Kartlegging om å ta i bruk 

Lovdata pro under eksamen.

Avklaring om bruk av 

Lovdata Pro innen 

30.06.2017

31.12.2017

Seksjonsleder 

eksamenseksjonen og 

studiedekan

Hvis mulig, prøve ut Lovdata 

Pro på enkelte emner høst 

2017

Digitale hjelpemidler tatt i bruk 

på eksamen (Lovdata Pro) 

medfører at eksamen er mer 

integrert med undervisningen.

OK Arbeidsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid og 

innstiller til innføring av digitale hjelpemidler. Saken 

legges frem for PMR 06.06, og deretter for 

dekanatet. Tidsplanen holdes.

Utvide bruk av digitale læringsmidler i 

undervisningen

Tiltak 2 Utvide bruk av filming i undervisningen. 

Teste bruk av studio i utvalgte fagområder.  

Mer aktiv bruk av digitale plattformer for 

kommunikasjon mellom lærere og 

studenter.  

Mandat for prøveprosjekt på plass innen 30.06

31.12.2017

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

10 lærere skal ha tatt i bruk 

digitale læringsressurser, 

herunder videoforelesninger  

innen 31.12.17

Ha tatt i bruk ulike digitale 

læringsmidler i undervisningen

Delvis ok Opptak av ca 90% av undervisningen V17. Avventer 

nytt LMS ift økt kommunikasjon mellom lærere og 

studenter

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

tiltak for  å øke studentaktiviteten i 

kursundervisningen. Vurdere innføring av 

flere obligatoriske elementer  

undervisningen.   

Vedta tiltak i løpet av 2017

31.12.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Gjennomgått og vurdert 

sammenhengen mellom 

forelesninger og 

kursundervisning, og sett på 

mulighet for flere muntlige 

elementer i 

kursundervisningen. 

Videreutviklet 

undervisningstilbudet.

ikke ok Hatt økt studentaktivitet som tema i 

referansegruppemøter for de enkelte studieårene 

V17. Det er ikke planlagt endringer ift obligatoriske 

elementer i kursundervisningen utover pilot med 

prosedyrekonkurranse på 2. studieår H17.

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

med mål om å undersøke hvor mange 

valgemner fakultetet skal tilby, hvordan 

emnene skal organiseres (bachelor- og 

masternivå), hvem vi skal tilby emnene for 

og hvilket undervisningstilbud som kan gis. 

Arbeidsgruppen starter opp 

våren 2017.

01.04.2018

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Vedta helhetlig strategi for 

valgemneporteføljen. Bedre 

ressursutnyttelse av faglige og 

administrative krefter. Økt 

undervisningskvalitet i de 

emner som skal bestå. 

En gjennomtenkt og god 

valgemneportefølje.

ok Arbeidsgruppen er startet opp, delrapport 1 

ferdigstilles innen 1. sept 2017, delrapport 2 innen 

31. jan 2018. Vedtak innen 1. april 2018. Endringer 

implementeres tidligst høsten 2018.  

*Følge fakultetets Likestillings- og 

mangfoldsutvalget (LiMU) handlingslan 

2015-2017.                                                          

*Vurdere tiltak for oppfølging av 

Minoritetsundersøkelsens rapport.

31.12.2017 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

dekan

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

Integrer tiltaket i andre tiltak innen læringsmiljø der 

det er relevant

Lage strategi for internasjonalisering av 

forskning og utdanning

31.12.2017 Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Øke antall utreisende studenter 

og forskere

Implementert fakultetets 

internasjonaliseringsstrategi

Delvis ok Ny utenlandsansvarlig oppnevnt, mandat for 

arbeidsgruppe vedtatt. Avventer å få på plass den 

foreslåtte arbeidsgruppen. Planlagt oppstart juni 17

Rekrutteringsprosessene ved fakultetet skal 

forbedres

Tiltak 4 *Ferdigstille kartlegging av tidsbruk i 

rekrutteringsprosesser                                   

*Tydeliggjøre retningslinjer for 

vitenskapelige tilsettinger gjennom 

skriftlige rutiner for bedømmelseskomiteer 

og intervjuguider

*Omlegging av stillingsplanen for 

vitenskapelige stillinger

01.04.2017 for kartlegging 

av tidsbruk.

31.12.2017 for omlegging av 

stillingsplan

31.12.2017 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Rekrutteringsprosessene 

gjennomføres etter nye rutiner 

og fastlagte tidsplaner med 

tydelige frister.

Gode rekrutteringsprosesser 

gjennomføres på 6 måneder fra 

kunngjøring til 

tilsettingsvedtak.

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Styrke enkeltfag ved  stipendiatutlysninger Målrettet rekruttering av stipendiater med 

utangspunkt i rødlisten og tverrfaglige 

satsninger

31.12.2018 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Ønskede fagområder 

spesifieres i kunngjøringer av 

nye stipendiatstillinger

Økt antall stipendiater på 

utsatte fag og tverrfaglige 

satsninger.

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

*Utvikle Rettens transformasjoner 

(Rettstrans) i samarbeid med NFR

*Forbedre søknader gjennom kurs, 

administrativ støtte og evalueringer

**Involvere Forum for forskningsledelse i 

satsning på søknader

Temamøte for 

forskningsfinansiering i 

løpet av våren 2017

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Videre prosess med 

utgangspunkt i sak i 

Forskningsrådets Hovedstyre 

på slutten av 2016.

Økte bevilgninger til 

rettsvitenskapelig forskning 

nasjonalt

Ny aktivitet i 2017: rettstrans

Bedre samarbeid på tvers av nivåer (LOS, 

fakultet, institutt)

Bedre samarbeid på tvers av administrative 

fagfelt

Implementer prosjektsøknadsverktøy

30.06.2017 Assisterende 

fakultetsdrektør

tiltak 3 *Involvere Forum for forskningsledelse i 

satsning på søknader til H2020                                             

*Forbedre søknader gjennom kurs, 

administrativ støtte og evalueringer

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

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

Utdanning

Rekruttering

Læringsmiljø

Forskning

Ekstern finansiering

Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til 

rettsvitenskapelig forskning nasjonalt

Fakultetet skal ha en betydelig økning i 

finansiering fra Horisont 2020 (ERC- og 

koordinatorprosjekter)

Undervisningskvalitet: varierte læringsformer og 

vurderingsformer. Sensurkvalitet.

Tiltak 2

Endre gjennomføring av eksamen

Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet 

ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like 

muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og 

funksjonsevne.



Bedre samarbeid på tvers av nivåer (LOS, 

fakultet, institutt)

Bedre samarbeid på tvers av administrative 

fagfelt

Implementer prosjektsøknadsverktøy

30.06.2017 Assisterende 

fakultetsdrektør

Innføring av Klarspråk KMD og UIO har inngått en tiårig 

intensjonsavtale formål å innføre klart 

juridisk språk som en del av 

undervisningen, forskningen og 

formidlingen ved Det juridiske fakultetet 

(JUS). 

31.12.2018 Seksjonsleder 

studieseksjonen og dekan

Rekruttere 1 professor, 1-2 

stipendiater, 2 vitenskapelige 

assistenter.  Integrere klarspråk 

i undervisningen spesielt på 1 

studieår og 2. studieår, og  

masteroppgaven på 5. studieår.

Ansatt professor og 

stipendiater. Integrert klarspråk 

i ulik undervisning. Utviklet 

skriveverksted for studenter. 

Videreutviklet 

undervisningstilbud i 

lovgivningslære

Delvis ok 1. 2 vit.asser starter august 17, stipendiat avventer 

behandling i ITUt V17. Utsatt søknadsfrist til 15.9 

for professorat i klarspråk. Gjennomført flere 

klarspråk-tiltak i undervisningen V17 (kurs i 

klarspråk 1. år, skrivekurs for master-

oppgaveskrivende 5. år, skrivekurs for de som 

avlegger eksamen på engelsk). Gjennomført 

klarspråkdag januar 17 og nasjonalt seminar 

(mellom UiO, UiB og UiT) for 60 sp Masteroppgave 

februar 17.  

Medvirke i tverrfaglige satsninger Tiltak 5

Tiltak 6

Deltakelse i satsning "Energi"

Deltakelse i satsning "Nordområder"

Deltakelse i satsning "UiO Norden"

Deltakelse i satsning "Livsvitenskap"

Rapport fra arbeidsgruppa 

for livsvitenskap 

30.06.2017 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan 

To stipendiatstillinger til UiO: 

Norden. To nye forskergrupper 

med deltakelse fra fakultetet i 

UiO: Norden oppe og går.

Fortsatt deltakelse i 

satsningenes aktiviteter og 

utlysninger. 

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Styrke internasjonalt samarbeid Øke kontakt med forskningsmiljøer fra 

andre universiteter.

Styrke nord-sør samarbeid

Arrangement i forbindelse 

med æresdoktorkreeringen

02.09.2017 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Internasjonalt samarbeid som 

tema i Forum for forskerledere. 

Sende forskningssøknader med 

internasjonale partnere.

Økt samarbeid med Kina. Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Strukturere forskningsledelse ved fakultetet *Utpeke forskningsledere på hver 

grunnenhet                                                          

*Opprette Forum for forskningsledere

*Etablere nye forskergrupper

Forum for forskningsledere 

er opprettet fra 1.1.2017

Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan 

Avholdt 2-3 møter i semesteret. Forum for forskerledere som et 

velfungerende, innkjørt organ 

ved fakultetet. 

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Prosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet Detaljprosjektering av ansatt og 

studentarealer ihht framdriftsplan fra Entra

* Reguleringsplanen vedtatt 

av Oslo kommune    *  

Endelig 

innplasseringsbeslutning   * 

Flytteplan for fakutetets 

enheter foreligger   

31.12.2017 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

ok * Stor aktivitet i alle fakultetes brukergrupper

Tilpasning av eksisterende bygningsmasse for 

videre bruk av fakultetets enheter og studenter

Avklare budsjett, prosess og gjennomføring 

i samarbeide med fakultetes enheter og 

eiendomsavdelingen. 

* En endelig 

innplasseringsbeslutning * 

Enhetenes behov for 

tilrettelegging i de 

eksisterende bygningene er 

kartlagt                                * 

En prosjektplan foreligger                                

* Budsjettforslag foreligger 

før vårens dialogmøte med 

EA             * Flytteplan for 

fakultetets enheter 

foreligger

31.12.2017 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

I samråd med EA ha utviklet 

plan for tilpasning av 

eksisterende bygg med 

fremdriftsplan og 

innflyttingsplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO sin prosjektplan

ok * I dialog med EA

Gjennomgang av administrative tjenester for 

bedre og mer hensiktsmessig organisering, og 

identifisere og planlegge for mulige endringer.

Undersøke om enkelte administrative 

tjenester kan organiseres på en bedre måte 

i nytt bygg og ny bruk av eksisterende bygg.

* arbeidsgruppe skal 

utarbeide forslag til 

systematisk effektivisering 

og avbyråkratisering  

*videreutvikle, oppdatere 

og følge opp prosjekt 

kompetanseutvikling

31.12.2018 Assisterende 

fakultetsdirektør og dekan

Gjennomgang av organisering av  

forskningsadminstrasjon

Kompetanseutvikling i administrasjon

Ta i bruk verktøy for 

forskningsstøtte

01.03.2017 Assisterende 

fakultetsdirektør

Verktøy er tatt i bruk i løpet av 

våren 2017

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

Organisering av eksamensvakter. Nye 

lokaler i Silurveien (se tiltak under 

Læringsmiljø). 

Administrasjon av 

eksamensvaktene skal 

sentralises til UIO, avdeling 

for fagstøtte, og 

skoleeksamener skal 

gjennomflres i Silurveien for 

31.12.2017 

(Eksamensva

kter til UIO.) 

31.12.2019 

endelig 

innfasin, 

Seksjonsleder 

eksamensseksjonen og 

studiedekan

Økt ressursutnyttelse for UIO 

samlet. Forbedret 

tilgjengelighet av lesesalene til 

studentene i 

eksamensperioden. Fordeler 

ved flytting til nye lokaler 

Enklere i fht Nye lokaler i KAG delvis OK Innfasingsplanen holdes, og utvidelse av antall 

emner i Silurveien høst 2017 er høyere enn 

opprinnelig antatt. Kostnadene knyttet til Silurveien 

er imidlertid høyere enn forventet.

Gjennomgang av Regler for godskrivning og 

uttak av undervisnings- og 

eksamensbanken  

Arbeidsgruppen 

gjennomfører møter høsten 

2016/tidlig 2017. 

Høringsrunder og forslag til 

fakultetsstyret i løpet av 

høsten 2017.   

31.12.2017 Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

Studiedekan (leder 

arbeidsgruppen) 

Økt ressursutnyttelse av faglige 

interne. Forbedret lesbarhet av 

reglement.

Revidert reglement 

implementert innen 01.01.2018

ok Arbeidsgruppen har levert sin innstilling og 

høringsrunden er gjennomført. Dekanatet vil legge 

frem sine forslag om endringer til fakultetsstyret i 

oktober 2017, endringer implementeres som 

planlagt fom 1. januar 2018

Utarbeide/gjennomføre ROS-analyse  for 

hele fakultetet.

Planleggingsmøte 10/2. 

Gjennomføring 2. kvartal. 

30.06.2017 Assisterende 

fakultetsdirektør              

(HMS-  og 

beredskapsrådgiver)

Analyse er gjennomført i løpet 

av 2. kvartal 2017. Denne vil 

også styre retningen videre på 

øvrige tiltak.

Ros-analyse gjennomføres på 

nytt i 2019.

Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017.         

Gjennomføre de tiltakene ROS-analysen 

avdekker.

31.12.2018 Tiltak etter ROS-analysen og 

oppfølging må vi se på i selve 

ROS-analysen. 

Tiltak etter ROS-analysen og oppfølging må vi se på i 

selve ROS-analysen. Vanskelig å uttale seg om 

høsten 2016.

Lokal beredskapsplan oppdateres i samsvar 

med funn i ROS-analysen.

31.12.2017 Planverk må oppdateres 

løpende etter øvelser og 

hendelser.

Tiltak funnet i ROS-analyse i 

2019 har kanskje avdekket nye 

risikoområder som vi klarer å 

sikre gode tiltak på.

Gjennomføre årlige lokale 

beredskapsøvelser.

31.12.2017 Ulike former for øvelser har satt 

lokal beredskapsgruppe i stand 

til å jobbe med ulike 

krisesituasjoner.

Vi klarer i støre grad å redusere 

konsekvensen av en uønsket 

hendelse når den først skjer.

PLIVO-kurs for vitenskapelig ansatte. Evaluering kurs H16 viser at 

vi må finne en annen form 

eller leverandør.

31.12.2017 De vitenskapelige som ønsker 

denne kompetansen skal få 

tilbud om det, enten på 

fakultetet eller UiO sentralt.

Vurdere behovet for kurs 

utover 2017 da det også er kurs 

på UiO.

Evaluering av kursene høsten 2016 tilsier at vi må 

vurdere formen på kurset - hvis noen skal være 

med.

Ta i bruk CIM-verktøyet med flere moduler. Følge den 

implementeringen HMSB 

setter opp for de ulike 

modulene.

31.12.2017 Følge den implementeringen 

HMSB setter opp for de ulike 

modulene.

Det tekniske rundt beredskap 

og sikkerhet er lettere å 

dokumentere og følge opp.

1. sak CIM avvik kom i januar 2017. SIM beredskap 

foreløpig ikke tatt i bruk. CIM skal brukes til ROS-

analysen.

Fakultetet skal utarbeide kommunikasjonstiltak 

basert på UiOs kommunikasjonsstrategi

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Følge opp tiltak fra UiOs 

Kommunikasjonsnettverks fellesprosjekt 

for forskningskommunikasjon                                   

2. Følge opp tiltak fra fakultetets 

formidlingsutvalg

1. Ihht. gjennomføringsplan                           

2. Løpende gjennom 2017. 

Foreslåtte, ikke ferdigu 

utarbeidede tiltak er:  

Populærvitenskapelige 

skrivekurs for forskere, 

formidlingskurs for ph.d., 

kronikkurs, 

pressehåndteringskurs, 

faglig/sosiale samlinger med 

forskningskommunikasjons 

som tema                

31.12.2017 seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen 

og kontorsjefer

 1. Tiltak fra 

kommunikasjonsnettverkets 

fellesprosjekter er 

gjennomført.                                      

2. Tiltak fra formidlingsutvalget 

er gjennomført.

1. Effekt måles av UiO sentralt.  

2. Fakultetets forskere bidrar til 

å oppfylle UiOs 

kommunikasjonsmål, effekt  

måles av UiO sentralt etter 0-

punktsmåling i 2016

ok 1. Pilotkurs for utvalgte forskere ved UiO er 

gjennomført våren  2017 med to deltagere fra 

fakultetet, og ressursside for forskere i søkerfasen 

er publisert ved UiO.                                                                                

2. Formidlingsutvalget har levert sin rapport, og den 

har hatt første behandlig i dekanat og 

Instituttledermøtet. Videre oppfølging, tiltaksplan, 

budsjettinnspill mm utarbeides og besluttes i 2. og 

3. tertial.

Fakultetet skal utarbeide konkrete tiltak innen 

prioriterte innsatsområder for innovasjon

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Etablere Klarspråkprosjektet           2. 

Avklare hvilke aktiviteter ved fakultetet 

som skal defineres som innovasjon og 

synliggjøre disse 

1. Gjennomføre 

oppstartseminarer, foreta 

tilsettinger i vitenskapelige 

stillinger og etablere 

fagmiljøet, gjennomføre 

klarspråktiltak i 

undervisningen. 2. Med 

innovasjon som tema på 

ledermøter gjennomføre en 

prosess som avklarer 

fakultetets forståelse av 

innovasjonsbegrepet, 

synliggjøre pågående 

innovasjonsaktivitet og 

oppmuntre til ny.

31.12.2017 seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen 

og dekan 

1. Fagmiljøet for klarspråk er 

etablert, klarsrpråkaktiviteter er 

under innfasing i 

undervsningen.                                

2. Fakultetet har avklart sin 

forståelse av 

innovasjonsbegrepet, pågående 

aktivitet som er definert som 

innovasjon er synliggjort og 

fagmiljøene er oppmuntret til å 

sette i gang ny aktivitet på 

innovasjonsfeltet.

1. Klarspråkprosjektet er en 

integrert del av fakultetets 

forsknings- og 

undervisningsvirksomhet.  2. 

Fakultetet kommuniserer 

tydelig om innovasjon, 

fagmiljøer er aktive søkere om 

nye innovasjonsprosjekter.

Delvis ok 1. 2 vit.asser starter august 17, stipendiat avventer 

behandling i ITUt V17. Utsatt søknadsfrist til 15.9 

for professorat i klarspråk. Gjennomført flere 

klarspråk-tiltak i undervisningen V17 (kurs i 

klarspråk 1. år, skrivekurs for master-

oppgaveskrivende 5. år, skrivekurs for de som 

avlegger eksamen på engelsk). Gjennomført 

klarspråkdag januar 17 og nasjonalt seminar 

(mellom UiO, UiB og UiT) for 60 sp Masteroppgave 

februar 17.   2. Aktivitet ikke gjennomført

Organisasjon og 

støttefunksjoner

Organisasjons-

utvikling

Forskning

Samfunnskontakt

Samfunnskontakt, 

innovasjon og 

formidling

Areal og 

samlokalisering

Toppforskning

Ekstern finansiering

Fakultetet skal ha en betydelig økning i 

finansiering fra Horisont 2020 (ERC- og 

koordinatorprosjekter)

Sikre bedre beredskap

Forbedre ressursutnyttelse i organisasjonen
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Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR) 

IOR skal høsten 2017 velge ny instituttleder med stedfortreder for perioden 01.01.18-31.12.20, og 

har i den forbindelse bedt fakultetet oppnevne valgkomité for instituttet. Valgreglement for UiO § 

22 fastsetter valgkomiteers oppgaver og sammensetning, samt at valgkomiteer ved instituttene skal 

oppnevnes av fakultetsstyret. 

Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 

for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteer skal normalt bestå av to vitenskapelige, én teknisk-administrativ og én student. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR: 

 Professor Kirsten Sandberg 

 Professor Malcolm Langford 

 Stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli 

 Overingeniør Kjetil Kjørholt Frantzen 

 Student Lucy Isabelle Klæoe Furuholmen 

 

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og 

studentrepresentanten er funksjonstiden et år. 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 
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V-SAK 4, vedlegg 1 
 

 

Valgreglement for Universitet i Oslo 

Del 3: Valg av ledere ved fakulteter og institutter (dekan/prodekan og 

instituttleder/stedfortreder for instituttleder) 

§ 20 Valg eller tilsetting 

1. Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke 

universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet - bestemmer 

at det skal foretas tilsetting. Valg foretas etter dette reglementets Del 3. Tilsetting foretas 

etter Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. 

2. Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp 

eller når instituttleder slutter eller trekker seg fra vervet. Eventuell anbefaling om endring 

fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til universitetsstyret, vedlagt 

instituttstyrets-/rådets anbefaling. 

3. Universitetsstyret skal fatte vedtak i saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret 

foreslår en endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting). 

§ 21 Stemmerettsgrupper 

Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges av tilsatte og av registrerte 

studenter ved hhv. fakultetet og instituttet, etter bestemmelser i dette reglementets del 2. 

§ 22 Valgkomité 

1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det 

oppnevnes en valgkomité. 

2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle 

kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for 

å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. 

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig 

tilsatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av dekan/prodekan 

etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av 

instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 



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 5 

 

Møtenr: 2/2017 

Møtedato: 12.6.2017 

 

Dato: 26.05.2017 

 Saksnr..: 2017/6143 EIRIHAAK 

Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) 

IKRS skal høsten 2017 velge ny instituttleder med stedfortreder for perioden 01.01.18-31.12.20, og 

har i den forbindelse bedt fakultetet oppnevne valgkomité for instituttet. Valgreglement for UiO § 

22 fastsetter valgkomiteers oppgaver og sammensetning, samt at valgkomiteer ved instituttene skal 

oppnevnes av fakultetsstyret. 

Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 

for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteer skal normalt bestå av to vitenskapelige, én teknisk-administrativ og én student. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IKRS: 

 professor Heidi Mork Lomell 

 professor Vidar Halvorsen 

 kontorsjef Turid Eikvam 

 student Mari Ramse Berntsen 

 

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og 

studentrepresentanten er funksjonstiden et år. 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 
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Det juridiske fakultet 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET 

Tirsdag 30.05.2017 kl. 11.00. 

 

Til stede: Heidi Mork Lomell, Vidar Halvorsen, Martin Nøkleberg, Per Jørgen Ystehede, 

Mari Ramse Berntsen 

Turid Eikvam (referent) 

 

 

SAK A1 Forslag til valgkomite 

 Det skal avholdes valg av instituttleder og stedfortreder for perioden 2018-

21. Det nedsettes en valgkomite på instituttet som skal foreslå kandidater. 

Det er valgstyret på fakultetet som organiserer valget. Instituttstyret legger 

fram forslag til valgkomite til fakultetsstyremøte 12. juni. Deretter vil 

valget gjennomføres til høsten. 

 Forslag til valgkomite:  

 For de vitenskapelige ansatte: Heidi Mork Lomell og Vidar Halvorsen 

 For de administrative: Turid Eikvam 

 Studentrepresentant: Mari Ramse Berntsen 

 Vedtak: Enstemmig valgt 

 

SAK A2 Evt. 

  Ingen saker til evt. 

   

 

   

 

Heidi Mork Lomell     Turid Eikvam 

Instituttleder      kontorsjef 

 

 



V-SAK 5, vedlegg 1 
 

 

Valgreglement for Universitet i Oslo 

Del 3: Valg av ledere ved fakulteter og institutter (dekan/prodekan og 

instituttleder/stedfortreder for instituttleder) 

§ 20 Valg eller tilsetting 

1. Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke 

universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet - bestemmer 

at det skal foretas tilsetting. Valg foretas etter dette reglementets Del 3. Tilsetting foretas 

etter Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. 

2. Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp 

eller når instituttleder slutter eller trekker seg fra vervet. Eventuell anbefaling om endring 

fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til universitetsstyret, vedlagt 

instituttstyrets-/rådets anbefaling. 

3. Universitetsstyret skal fatte vedtak i saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret 

foreslår en endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting). 

§ 21 Stemmerettsgrupper 

Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges av tilsatte og av registrerte 

studenter ved hhv. fakultetet og instituttet, etter bestemmelser i dette reglementets del 2. 

§ 22 Valgkomité 

1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det 

oppnevnes en valgkomité. 

2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle 

kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for 

å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. 

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig 

tilsatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av dekan/prodekan 

etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av 

instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 
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Universitetet i Oslo 

Studieseksjonen 
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Til: 
LOS UiO:Ledelsen og støtteenheter 
 
 
 
Dato: 28.02.2017 
Saksnr..: 2017/3035 ELISAUL  

Oppfølgning av studiekvalitetsarbeid ved Master i rettsvitenskap 
 

Høsten 2016 initierte universitetsledelsen oppfølging av studiekvalitetsarbeidet ved Master i 
rettsvitenskap i forbindelse med Universitetsstyrets vedtak av 25.11.08 om reduserte 
opptaksrammer og økonomisk styrking av studieprogrammet. Det er i dette arbeidet utarbeidet en 
rapport som viser utviklingen av opptaks- og studenttall, studiepoengsproduksjon og forholdstall 
mellom lærer og student, i tillegg til beskrivelser av ulike studiekvalitetstiltak som er gjennomført i 
perioden.  

Som oppfølging av saken er fakultetet bedt om å: 

- Ytterligere redusere overbookingen av studenter, i samråd med universitetet sentralt 

- Redusere bruk av timelærere i undervisningen 

- Synliggjøre det planlagte studiekvalitetsarbeidet fremover 

 
Fakultetet er i gang med arbeidet på alle tre punkter, og beskrives i det følgende: 
 

Redusere overbooking 
 
Som det fremkommer i rapporten, har fakultetet hatt en forståelse av at beregningen av 
overbooking av studenter tar utgangspunkt i frafall før studiestart og frafall underveis i studieløpet. 
Som oppfølgning av dette ble det 3. februar 2017 avholdt et møte med formål å forklare UiOs 
beregninger av opptaksrammer og legge en plan for ytterligere å redusere overbookingen ved 
Master i rettsvitenskap. På møtet deltok Hanna Ekeli, Camilla Haugland, Erling Hjelmeng, 
Christine Havgar og Elisabeth Ulleberg. Det var i møtet enighet om at reduksjonen i antall tilbud 
skal skje gradvis, og at det er ønskelig med dialog mellom fakultetet og Avdeling for fagstøtte i dette 
arbeidet. Det blir i beregningen viktig å følge med på gjennomsnittlig andel møtt de siste årene, 
samt vurdere dette opp mot andel ferdige kandidater.  
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Opptak til enkeltemnestudenter ble ikke diskutert spesielt, men fremkom at det er en felles 
forståelse for at enkeltemnene gir viktige kompetanser som møter behov i arbeidslivet. Det ble 
foreslått å ha et eget møte der man ser på muligheter for finansiering av disse.  
 

Redusere bruk av timelærere i undervisningen 
 
Fakultetet er bedt om å redusere bruk av timelærere fra 25,5 årsverk i 2015 til cirka 20 årsverk. Vi 
har begynt arbeidet med å se på ulike måter å gjøre dette på og hvilke konsekvenser dette vil ha for 
undervisningstilbudet som blir gitt til studentene og hva det vil ha av økonomiske konsekvenser for 
fakultetet. Bruk av timelærere er mindre kostbart, da de kun får uttelling for forberedelse og 
gjennomføring av undervisning og ikke annet arbeid. De økonomiske vurderinger som må foretas 
er knyttet til hvilke typer stillinger vi har behov for, eksempelvis ansettelse av flere 
universitetslektorer. Vi må også vurdere om undervisningstilbudet må reduseres for å møte disse 
forventningene, og se dette opp mot studiekvaliteten for studentene. Fakultetet vil løpende vurdere 
en reduksjon i timelærere og se dette i sammenheng med bemanningsplanen og utlyste faste 
stillinger.   
 

Studiekvalitetsarbeid fremover 
 
Det ble med innføring av ny studiemodell for Master i rettsvitenskap i 2011 gjort endringer i 
studieprogrammets innhold og oppbygning for å heve studiekvaliteten. Fakultetet har videre i 
årene fram til og med 2016 arbeidet med en rekke studiekvalitetstiltak som er beskrevet i 
rapporten til universitetsledelsen. Blant annet har fakultetet fullimplementert digital eksamen, har 
utstrakt bruk av podcasts av forelesninger, styrket gruppeundervisningen og arbeidet målrettet 
med å bedre læringsmiljøet blant studentene gjennom ulike arrangementer og samarbeid med 
studentforeningene ved fakultetet.  

Undersøkelser som er gjennomført i perioden, blant annet Studiebarometeret og 
kandidatundersøkelser, viser at studentene fra Master i rettsvitenskap er attraktive på 
arbeidsmarkedet, de er tilfredse med jobben de får og arbeidsgiver er godt forøyd med kandidatene 
med tanke på opparbeidet kompetanse fra studiet. Studentene sier de arbeider hardt, har høye 
karaktermål, er motiverte og går på det studieprogrammet de helst vil gå på.  Imidlertid gir de 
gjennomgående noe dårligere tilbakemeldinger på blant annet kvalitet på undervisningen, 
tilbakemeldingene de får fra lærere, arbeidspress og læringsmiljøet blant studentene og at det er 
mangel på interaksjon med lærerne/fagmiljøet. 

I det videre arbeidet med studiekvalitet for Master i rettsvitenskap ønsker fakultetet å gjøre noen 
større endringer i studieprogrammets innhold og organisering. Den ønskede effekten av tiltakene 
er å gjøre utdanningen mer praksisnær med tanke på trening av viktige ferdigheter i undervisning 
og vurdering, kreve mer av studentene ved at de skal delta aktivt i undervisningen og inkluderes i 
større grad i arbeidet med studiekvalitet. Videre ønsker fakultetet å bruke ressursene vi bruker på 
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studieprogrammet bedre enn i dag. Planene fakultetet har for studieprogrammet sammenfaller i 
stor grad med det som vektlegges i Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 
 
Studiekvalitetstiltakene er beskrevet i årsplanen til fakultetet (2017-2019). Her følger noen av 
hovedtiltakene: 

 Det nye Master i rettsvitenskap ved UiO  

o Dekanatet ønsker å gjøre studieprogrammet mer praksisnært, ved å innføre 
elementer i undervisningen og vurderingssituasjonen som i større grad bygger 
oppunder ferdigheter som er viktige kompetanser i arbeidslivet. Det gjøres nå 
endringer på 2. studieår med større grad av trening av muntlige ferdigheter og 
innføring av prosedyrekonkurranse.  
 

o Det er tatt et faglig initiativ for å legge en strategi for arbeidet frem mot et Senter for 
Forhandling og Tvisteløsning og en mulig SFU-søknad som fokuserer på kliniske 
elementer i jusutdannelsen (blant annet innenfor forhandlinger, 
prosedyrekonkurranser og konflikthåndtering). Tanken videre er bl.a. å ta i bruk nye 
undervisningsformer og å utnytte ulike rollespillmodeller i undervisningen.  

 
o Innføre obligatoriske elementer i undervisningen for å sikre studentaktivitet 

gjennom studiet. Det meste av kursundervisningen per i dag har ikke obligatorisk 
deltakelse, og mange studenter faller fra i løpet av kurset. Dette anses som uheldig 
da vi ønsker at studentene skal jobbe aktivt og jevnt med fagene. Frafallet kan også 
ha uheldige konsekvenser for læringsmiljøet. Det brukes mye ressurser til 
kursundervisningen og ved å sørge for høyere deltakelse vil ressursene brukes bedre 
enn per i dag.  

o Styrking av valgemner, herunder kvalitetssikre valgemneporteføljen og styrke 
undervisningstilbudet bl.a. med tilbud av veiledningsbasert undervisning (TULSA) 
undervist av engelskspråklige stipendiater, som et tillegg til forelesninger i flere av 
valgemnene. 

o Innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen. Fakultetet har fått midler 
av KMD om å styrke fokus på klarspråk. Det vil bli ansatt en professor, 1-2 
stipendiater og vit.ass-er i forbindelse med dette prosjektet. Det er allerede innført 
et kurs i klart juridisk språk på 1. studieår, samt utviklet et kurstilbud for studenter 
som skriver masteroppgave. Flere undervisningstilbud vil bli utviklet når stillingene 
innenfor klarspråk er besatt.  
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 Undervisnings- og vurderingskvalitet 

o Opptak (podcast og film) av undervisning gir et bedre læringsutbytte til studentene. 
De kan repetere stoffet, bruke opptakene i samarbeid med andre studenter, og i 
kombinasjon med egenstudier og lesing av litteratur. Digitalisering og filming av 
undervisningen muliggjør en mer effektiv ressursbruk på sikt. Opptakene kan 
gjenbrukes og undervisningsressurser kan flyttes fra forelesninger til 
gruppeundervisning med fokus på anvendelse av faget. Digitaliseringen gir 
studentene mer fleksibilitet og muliggjør andre undervisningsformer enn det 
tradisjonelle opplegget med forelesninger og kurs. 

o Optimalisere ressursbruk og læringsutbytte for fakultets- og kursoppgaver. I likhet 
med lav deltakelse i kursundervisning er det mange studenter som ikke benytter seg 
av tilbudet om å levere oppgaver. Det er gjennomført et stort arbeid for å 
kvalitetssikre og utvikle ordningen med kurs- og fakultetsoppgaver, og dette 
arbeidet videreføres med ny ansvarlig faglærer som har fokus på å gjennomgå 
ordningen med fakultetsoppgaver med sikte på å utvikle tilbudet til studentene, bl.a. 
med skriveverksted og andre tiltak som vil gi studentene faglige tilbakemeldinger 
underveis i studieløpet, noe som i høy grad er etterspurt fra studentene i alle 
gjennomførte undersøkelser som nevnt ovenfor.  

o Eksamensgjennomføringen er heldigitalisert på fakultetet. Neste skritt er å se på 
muligheter for å knytte undervisning og vurderingsformene tettere sammen, for et 
best mulig læringsutbytte for studentene og en vurderingssituasjon som i større grad 
likner den som møter studentene når de kommer ut i arbeidslivet. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe, ledet av studiedekanen som jobber med sikte på å fremme endringer 
i dagens hjelpemiddelreglement. Det skal fremmes et forslag til en modell der 
hjelpemidlene til eksamen gjøres tilgjengelig digitalt med bruk av Lovdata. 
Arbeidsgruppen skal i løpet av vårsemesteret 2017 levere sin innstilling. 

 

 Bedre lærersituasjonen 

 
o Dekanatet har besluttet en bemanningsplan for vitenskapelig ansatte som skal 

dekke i fag der det er mangler på interne lærere med hensikt å styrke Masterstudiet i 
rettsvitenskap. Alle nye stillinger skal fortrinnsvis brukes til å tilsette lærere som 
skal undervise i masterstudiet i rettsvitenskap. Undervisningskompetanse 
vektlegges i større grad enn tidligere i ansettelsen. Dette gjelder for utlysninger fra 
og med 2016, tilsettinger i 2017 og senere. Stipendiatstillinger utlyses innenfor 
dedikerte fagområder med behov for styrking.  
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o 6 nye faste stillinger ble utlyst i 2016. med søknadsfrist 1. februar 2017. 
Målsettingen er å få tilsettingene på plass i løpet av 2017. I tillegg er det ansatt to 
universitetslektorer i 2016 med oppstart 2017, og det er utlyst ytterligere 1 slik 
stilling i 2017.  
 

o Sikre bedre undervisningskvalitet og bedre oppfølgning av den enkelte lærer, 
gjennom innføring av nytt standardisert evalueringsopplegg for undervisning, som 
gjør det enklere for studentene å gi tilbakemeldinger og enklere for fagansvarlige å 
følge opp.  
 

o Bedre bruk av lærerressursene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har som mål å 
få økt ressursutnyttelse av interne lærere ved å se på godskrivingsreglene bl.a. for 
ulike typer undervisning. 
 

 

 Arbeid med læringsmiljø 

o Inkludere studentene i fagmiljøene blant annet ved å invitere studentene inn i 
arbeidet til forskergruppene, og invitere studenter som skriver masteroppgave inn 
for å presentere oppgaven i forskergruppene.  
 

o Styrke samarbeidet med studentene i ulike saker knyttet til gjennomføring og 
utvikling av studieprogrammet. Samarbeid med studentforeningene om tiltak 
knyttet til å bedre læringsmiljøet blant studentene og studentaktivitet utenom den 
lærerstyrte undervisningen. Initiere arbeid mot negativt karakterpress og skape et 
læringsmiljø som i større grad bidrar til at studentene «tør» å ta ordet i 
undervisningen, og tilrettelegger for mer samarbeid og deling med medstudenter.  
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Oppsummering 
 
Fakultetet har tydelige ambisjoner om ytterligere å heve kvaliteten på studietilbudet på Master i 
rettsvitenskap gjennom blant annet å fornye masterprogrammet til å bli mer praksisnært, styrke 
undervisningstilbudet og lærersituasjonen, samt samarbeide tettere med studentene i utviklingen 
og gjennomføringen av studietilbudet. Tiltakene samsvarer i stor grad med innholdet i 
Kvalitetsmeldingen. Ressurstilgangen og optimalisering av ressursbruk blir avgjørende for å kunne 
realisere de tiltakene som er beskrevet i dette notatet. 

 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
Dekan 

Benedicte Rustad 
Fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Elisabeth Ulleberg 
+4722859347, elisabeth.ulleberg@jus.uio.no



Lærerne på JUS tar opp over 

90 prosent av forelesningene 

I dag - tirsdag 30. mai – arrangerer vi den årlige 

Tøyenmiddagen i Tøyen Hovedgård. Temaet er digitalisering, 

og hovedforedraget er ved Silvija Seres. I foredrag og artikler 

har hun påpekt at teknologiske endringer kommer raskt, og at 

vi ikke tar innover oss hvor brutalt dette skjer. 

For et universitet åpner digitaliseringen mange nye muligheter for 

formidling og kommunikasjon. Ikke minst kan forelesninger tas opp og 

legges på nett. Her går Det juridiske fakultet foran. Over 90 prosent av 

forelesningene i vårsemesteret 2017 er gjort tilgjengelig for 

studentene.

Opptak av forelesninger gir studentene flere 

muligheter

Undervisere på Det juridiske fakultet ser fordelene med å ta opp sine 

forelesninger. Samtidig er opptakssystemet teknisk enkelt å bruke. 

Forelesningsopptak fungerer særlig godt til repetisjon. Studentene får 

en rask og enkelt mulighet til oppklaring av spørsmål og på nytt gå 

gjennom det som var vanskelig. Dette åpner for mer refleksjon og 

forståelse enn hva som oppnås på selve forelesningen.

Studiedekan Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet har høye 

ambisjoner for utnyttelse av digitale muligheter i undervisningen. På et 

frokostseminar for undervisere ved fakultetet i mai omtalte han lyd-

bildeopptak av forelesninger som et skritt mot digitalisering av all 

undervisning. I fortsettelsen er målet at studentene skal samarbeide 

om tekster med digitale verktøy og diskutere i digitale fora, bruke 

digitale rettskildeverktøy både i undervisning og til eksamen, og at 

korte undervisningsvideoer skal brukes som forberedelse til 

klasseromsundervisning for å øke læringsutbyttet.

Filming og personvern

Fakultetet er opptatt av å ivareta studentenes personvern, og 

løsningen er lagt opp slik at ingen filmes uten å ha gitt samtykke. 

Derfor er kameraene satt opp slik at tilhørerne ikke er med i bildet. I 

tillegg gjennomgås opptakene før de legges ut - blant annet for å 

sjekke at ingen har gått forbi foreleseren mens det filmes.

Rektor Ole Petter 

Ottersen

Om Rektors blogg

Som rektor ved Norges 

eldste og høyest rangerte 

universitet har jeg som 

målsetting at UiO skal 

styrke sin posisjon som et 

ledende europeisk 

forskningsuniversitet og 

lærested. Og jeg ønsker at 

UiO skal ha et sterkt 

samfunnsengasjement og 

virke som en pådriver for 

satsing på forskning og 

høyere utdanning i Norge. 

Hvor store ambisjoner skal 

vi ha? Jeg er overbevist 

om at denne bloggen kan 

skape debatt om dette og 

andre viktige temaer i 

norsk forskningspolitikk. 

Mer om Ole Petter 

Ottersen

Siste innlegg

UiO Universitetet i Oslo 

Lærerne på JUS tar 

opp over 90 prosent av 

forelesningene

30. mai 2017 15:41 

■
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Eksempelvideoen med studiedekan Erling Hjelmeng viser hva 

studenten får se på skjermen og hvordan læreren med enkle grep gjør 

seg klar til å ta opp forelesningen.

Langsiktig satsing på digitale løsninger

Det juridiske fakultet var tidlig ute ved UiO med digital eksamen, og 

fakultetet har hatt opptakssystemer installert i alle auditorier siden 

2012. Den opprinnelige løsningen gir mulighet for opptak av 

foreleserens stemme og filmopptak av presentasjoner som er vist på 

lerret i auditoriet. I år er systemet oppgradert, og video av foreleseren 

er mulig som ny tilleggsfunksjon.

Nytt jussbygg som plattform for nye 

læringsformer

Det nye jussbygget ved Tullinløkka gir fakultetet mulighet til å innrede 

og utstyre auditorier, undervisningsrom og kollokvierom med 

møblering og teknologi som støtter moderne og varierte 

undervisningsformer.

Jusstudenter har tradisjonelt tilbragt mye tid på lesesalen, og 

studiedekanen ønsker at studentene i fremtiden skal bruke mindre av 

tiden alene med bøkene og mer i ulike aktive læringssituasjoner. 

Nybygget er derfor et viktig element i fakultetets studiekvalitetsarbeid.

Digitale tradisjoner ved fakultet

Fakultetet har hatt et fagmiljø som har jobbet med det som opprinnelig 

het ”jus og EDB” fra tidlig 1970-tall, og dette miljøet har også vært en 

pådriver for digitale løsninger i studiesammenheng. I årene før World 

Wide Web ble vanlig, var fakultetet tidlig ute med publisering av 

studiemateriale på den nettbaserte tjenesten Gopher. Professor i 

rettsinformatikk Olav Torvund var en av dem som var tidlig ute med å 

gjøre podcasts tilgjengelig. 

En satsing for hele UiO

Å utnytte digitaliseringens muligheter – både i undervisningen og ved 

eksamen -  er en viktig del av UiOs strategi. Jeg har tidligere skrevet i 

min blogg at opptak av forelesninger må bli en naturlig del av vår 

virksomhet. USIT har bidratt sterkt til dette arbeidet. Jeg oppfordrer 

flere til å utnytte de mange mulighetene digitaliseringen gir oss slik at 

studentene får en mer fleksibel undervisning og bedre muligheter for 

repetisjon.

 Mer ... 

Kommentarer (0)

Baroniet Rosendal 

foran ny kultursesong

29. mai 2017 16:22 

■

UiO er første kunde i 

verdens strengeste 

fossilfrie fond

27. mai 2017 19:56 

■

NIFU om Råd for 

samarbeid med 

arbeidslivet

24. mai 2017 19:55 

■

Nye initiativer for å 

styrke studentenes 

innovasjon og 

entreprenørskap

23. mai 2017 23:31 

■
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Digitalisering tas i bruk på nye og innovative måter ved alle våre 

fakulteter. Likevel er det naturlig å fremheve Det juridiske fakultet. Jeg 

vet at jurister tidvis fremstilles som konservative, men når det gjelder 

opptak av forelesninger tør jeg påstå at de ikke bare er fremoverlente, 

men i tet!

Relevante lenker

Nyhetssaker

Video med studiedekan ved Det juridiske fakultet, Erling Hjelmeng: 

Hvordan bruke det nye opptakssystemet?

Tidligere blogg om podcast

Tidligere blogg om digital eksamen

Tidligere blogg om MOOCs

Publisert 30. mai 2017 15:41 - Sist endret 30. mai 2017 15:49 

Jus leder an i podcasting og filming av forelesninger■

Flere filmer sin forelesning■

Juss får ny nettdrakt■

Page 3 of 3Lærerne på JUS tar opp over 90 prosent av forelesningene - Universitetet i Oslo

02.06.2017http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2017/lererne-pa-jus-tar-opp-over-90-pros...



Universitetet i Oslo Notat 
Det juridiske fakultet 

Postadresse: Postboks 1067 St. Olavs plass, 0130 OSLO 
E-post: postmottak@jus.uio.no 
Nettsider: jus.uio.no 
 

Dato: 8. april 2017  

Dekanvedtak om innplassering av fakultetets enheter i samlet 
arealløsning for Det juridiske fakultet  

Bakgrunn 
I november 2014 fattet daværende dekan Hans Petter Graver en beslutning om tentativ innplassering av 
fakultetets enheter - jnr 2014/9109. Spørsmålet om endelig innplassering ble drøftet på en samling for 
dekanat og instituttledere 23. november 2016. På grunnlag av diskusjonen foretok 
fakultetsadministrasjonen en ny realitetsvurdering av tentativ beslutning gitt kapasiteten i eksisterende 
bygninger, og av et alternativt forslag som ble fremmet i instituttlederforumet.  

Instituttlederne ble 15. februar 2017 orientert om at bygningenes kapasitet tilsa at det ikke var mulig å 
realisere det alternative forslaget, men at den tentative innplasseringen fortsatt var gjennomførbar under 
forutsetning av ombygging i flere bygninger.  

Innplasseringsspørsmålet har vært gjenstand for flere drøftinger i instituttledermøter, og det er i prosessen 
kommet til flere innspill til innplasseringsbeslutningen. Det er og gjennomført drøftinger med UiOs 
Eiendomsavdeling. Denne prosessen har ledet frem til dekanens anbefalte forslag til innplassering som ble 
fremmet for instituttlederne 15. februar, og deretter som utkast til beslutning før drøfting 15. mars 2017.   

Om innplasseringsbeslutningen 
Beslutningen er nærmere redegjort for i fremlegget for instituttlederne 15. mars 2017. Beslutningen 
vurderes som det beste for fakultetet, både slik det fremstår i dag og sett i lys av fakultetets sannsynlige 
utvikling. 

Beslutning gir 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 ny faglig samhandling mellom fagmiljøer som har sittet fysisk adskilt, og fakultetet får 
rom for ny prosjektaktivitet uten at det innebærer store ombyggings- eller leiekostnader. 

Innplasseringsbeslutningen forutsetter at nødvendige ombygginger foretas i Domus Media Øst. 

Det er gjennomført drøftinger med fagforeningene 7. april 2017. 
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Vedtak 
Når fakultetet flytter inn i nybygget ved Tullinløkka som UiO leier av Entra, innplasseres fakultetets enheter 
slik i nybygget og de eksisterende bygningene ved Universitetsplassen: 

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

(IKRS) 
 Senter for menneskerettigheter (SMR) 
 PluriCourts  

Domus Biblioteca (DB)  Institutt for offentlig rett (IOR) (unntatt 
PluriCourts) 

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) 

 
 
Dag Michalsen 
dekan 
 
 
 
Saksbehandlere: Oddrun Rangsæter, Tor Inge Rosvoll, Steinar Hafto Myre
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Dato: 13. mars 2017 

Endelig innplassering av fakultetets enheter i forbindelse med 

samlet arealløsning for Det juridiske fakultet. 

Dekanen skal vedta innplassering av fakultetets enheter i samlet arealløsning for fakultetet i forbindelse 

med planlagt overtagelse av nybygg for fakultetet i Kristian Augusts gate i 2019. 

Dekanen har lagt frem sitt forslag, som nå fremmes som utkast til beslutning, for instituttlederne 15. 

februar. Instituttene har gitt sine kommentarer og tilbakemeldinger i møtet, og pr. epost i etterkant. 

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 (folkerettsmiljø) 

 Studenter og undervisningsrom 

Domus Biblioteca (DB)  Institutt for offentlig rett (IOR) (unntatt 

PluriCourts) 

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. På grunnlag av diskusjonen ble det formet supplerende prinsipper og føringer for innplassering, og 

det ble foreslått et alternativt forslag i tillegg til det tentative av 2014. Fakultetsadministrasjonen ble bedt 

om å foreta en realitetsvurdering av alternativet og innplasseringen i tentativ beslutning gitt kapasiteten i 

eksisterende bygninger. Instituttlederne ble 15/2 orientert om at det ikke var mulig å realisere det 

alternative forslaget av kapasitetsgrunner. 

Fakultetsadministrasjonen har deretter foretatt en fornyet 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, i nær 

kontakt med med UiO’s Eiendomsavdeling.  

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 på ett av 

fakultetets prioriterte områder enn dagens fysiske plassering tillater.  

En gjennomgang av bygningstegningene viser at IKRS kan innplasseres i nybyggets 8 etasje, og at det vil 

være rom for faglig aktivitet ut over IKRS´ nåværende størrelse. Det betyr at arealer i denne etasjen kan 

stilles til rådighet for andre fagmiljøer ved behov. Etasjen inneholder dessuten fellesarealer for hele 

fakultetet i form av en takterrasse som er tilknyttet en sosial sone/seminarlokaler. 

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/administrative-prosjekter/areallosning-sentrum/aktuelt/beslutning-tentativ-innplassering.html
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/administrative-prosjekter/areallosning-sentrum/aktuelt/beslutning-tentativ-innplassering.html
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7. etasje gir rom for både SMR og PluriCourts. Disse enhetene vil dele etasjen frem til PluriCourts avsluttes i 

2023. Etter hvert som PluriCourts’ aktivitet reduseres og etter hvert opphører frem mot 2023, vil etasjen ha 

god kapasitet til å ta i mot ny faglig aktivitet. 

Fakultetsadministrasjonen innplasseres i deler av byggets 6. etasje, og i 2. etasje der Informasjonssenteret 

og andre studentrettede tjenester er plassert. 

Domus Bibliotheca (DB) 

Med forslaget blir IOR værende i DB. Hele bygget vil måtte tas i bruk, derunder noen arbeidsplasser i 1. etg 

som frigjøres når Juridisk bibliotek flytter sin sentrale virksomhet over i nybygget. Universitetsledelsen og 

Juridisk bibliotek vil fortsatt ha interesser i DBs 1 etasje. Biblioteket vil bl.a. fortsatt ha aktivitet i DB knyttet 

til magasiner og en betydelig historisk boksamling. Det foreligger særskilte planer for utnyttelse av deler av 

DB 1 etasje forankret i et omforent notat som nå behandles på UiO-nivå. 

Domus Media (DM) 

IFP og NIFS forblir i DM, og SERI og AFIN forslås plassert i DA. Studentene flytter ut av alle lesesalene og 

inntar nybygget, slik at frigjorte arealer kan bygges om til nødvendige kontorarealer. 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. Det er 

per dato ikke plass til SERI/AFIN som samlet fagmiljø. 

Det må foretas ombygginger i DM – Østfløyen ved at lesesaler gjøres om til lokaler for stipendiater 

(stipendiatclustre) og møte-/seminarrom. Eventuelt vil også bibliotekslokaler i underetasje kunne deles av 

til enekontorer. Samlet sett er dette 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. Fakultetet foreslår at DA får lokaler til å huse prosjekter og 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. Studentorganisasjonene disponerer i dag deler av 

underetasjen, det vil sannsynligvis være mulig å fortsette denne bruken, men dette må behovsprøves.  

Forslaget og premisser for beslutning 

Departementet har i sin dialog med UiO i forbindelse med godkjenning av leieavtalen med Entra om 

nybygget i Tullinkvartalet lagt til grunn at nybygget skal holde seg innenfor en ramme av 23 kvm pr. ansatt i 

kontordelen av bygget. Normen er blant annet omtalt i Kommunal og moderniseringsdepartementet sin 

pressemelding 4. februar 2016: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-skal-vare-en-krevende-

kunde/id2473959/. Fakultetet har ikke nådd frem med ønsker om endringer av denne premissen.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-skal-vare-en-krevende-kunde/id2473959/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-skal-vare-en-krevende-kunde/id2473959/
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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 

 

Fakultetet har i løpet av prosessen siden mars 2014 kommet frem til disse supplerende premissene i 

forbindelse med innplasseringsprosessen: 

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 bygningsmessig mulig, være likeverdige arbeidsforhold for ansatte 

uavhengig om de sitter i nybygg eller eksisterende bygg 

o Hvis enheter under institutter ikke samlokaliseres med moderenheten, har dette ikke 

organisatoriske konsekvenser. Lokaliseringsspørsmålet og instituttstrukturspørsmål holdes atskilt.  

o Alle bygninger fakultetet har til rådighet skal huse en kjernevirksomhet 

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

o Hensynet til likebehandling av ansatte innebærer at ingen kan gjøre krav på en bestemt kontorplass 

 

Dekanen vil særlig fremheve disse grunnene for den foreslåtte løsningen: 

 Forslaget innebærer færre flyttinger enn den opprinnelige tentative innplasseringen av 2014 ved at 

både IOR, IFP og NIFS forblir i sine nåværende bygninger. I all hovedsak vil bare de enheter som må 

flytte, flytte. Dette reduserer kostnader betydelig; det samme gjelder belastning på organisasjonen 

og den enkelte ansatte ved disse enhetene. Forslaget tar også hensyn til UiO’s nye regler for 

internhusleie som trer i kraft 2018.  

 Det er ikke nødvendig med ombygginger på grunn av innplasseringen i DA og DB. Dette sparer 

Eiendomsavdelingen (og fakultetet) for ressurser sammenlignet med den tentative innplasseringen 

som forutsatte en økning av enekontorer i DA. En ombygging vil gi følgekostnader ved at de som 

skal innplasseres må ha midlertidig tilhold i andre lokaler. 

 En viktig nyvinning er at DA vil ha kapasitet til å ta i mot prosjekter/forskergrupper som har behov 

for samhandlingsarenaer og dette kan skje uten videre ombygging. 
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 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. 

Dekanens beslutning 
På dette grunnlaget legger Dekanen til grunn at det foreliggende forslag til beslutning om innplassering er 

det beste for fakultetet, både slik det fremstår i dag og sett i lys av fakultetets sannsynlige utvikling. 

Beslutning gir 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 ny faglig samhandling mellom fagmiljøer som har sittet fysisk adskilt, og fakultetet får 

rom for ny prosjektaktivitet uten at det innebærer store ombyggings- eller leiekostnader.  

Videre behandling og beslutning 

Fakultetsdirektøren gjennomfører drøftinger med fagforeningene umiddelbart, og dekanbeslutningen 

fattes etter fagforeningene har gitt sine innspill.  

 

 

 

 

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

 

 

Vedlegg: 

- Realitetsorientering innplasseringsalternativer 

- Universitetsbibliotekets innspill om fremtidig bruk av 1. etasje DB 
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Innspill til dekanens forslag om endelig innplassering av fakultetets enheter ifm 
samlet arealløsning for Det juridiske fakultet 
 
 
Vi viser til notat fra 10.2.17 og diskusjon i instituttledermøte 15.2.2017 og 1.3.2017. 

Nordisk institutt for sjørett støtter Dekanens forslag til innplassering i notat av 10.2.17. NIFS 

ønsker fortsatt å ha sine enheter samlet i ett bygg og er positive til en fortsatt samlokalisering med 

Institutt for privatrett. De foreslåtte ombygningene er nødvendige for at en slik løsning skal være 

gjennomførbar og vi er positive til felles løsninger for stipendiatene fra NIFS og IFP.  

NIFS aksepterer ansatte kategoriene som er lagt til grunn i innplasseringsstudiene, men deler 

samtidig stipendiatenes bekymring med hensyn til de foreslåtte stipendiat-clustrene. Vi vil derfor 

fremheve viktigheten av å velge en innplasseringsløsning som gir rom for fleksibilitet slik at 

stipendiaten kan sitte på enekontor ved behov for eksempel i innspurten før levering. 

I høringsinnspillene har IKRS fremmet forslag om at alle enheter ved NIFS og IFP samles i Domus 

Media. NIFS er skeptiske til forslaget. Både IFP og NIFS er i inne i ekspansjonsperioder. NIFS 

ønsker å ekspandere inne energirett og havrett i forbindelse med UiOs tverrfaglige satsninger  

UiO:Energi og UiO:Arktis, og er også i en søknadsprosess mot NordForsk om etablering av en 

Nordic University Hub.  Forslaget om å innplassere alle enheter ved NIFS og IFP i Domus Media 

vil gi mindre fleksibilitet og kan vanskeliggjøre eksternfinansiert vekst.   

 

Med hilsen 

Trine–Lise Wilhelmsen 

Instituttleder  

        Kari M.P. Davies 

        kontorsjef 

 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for privatrett 
Besøksadr.: Karl Johans gt. 47  
0162 OSLO 
Postadr.: Pb 6706, St. Olavs plass 
0130 OSLO 

Telefon: 22 85 96 40  
Telefaks: 22 85 96 20/22 85 97 20  
E-post: info-ifp@jus.uio.no 
Webadr.: www.jus.uio.no/ifp/ 

 

Til: Dekanen 

 

 

 

Dato: 13.03.17 

   

Tilføyelse til innspill vedr endelig innplassering av fakultetets enheter ifm samlet 

arealløsning for Det juridiske fakultet 

 

Vi viser til vårt notat av 21.2.17 og ønsker å tilføye følgende: 

Instituttet fastholder vår tidligere tilbakemelding om de fordeler vi ser ved innplassering av SERI i 

DA. Vi har foretatt en nøye gjennomgang av kontorsituasjonen i DM, og sett på mulige løsninger 

for en samling av hele IfP inkludert SERI der. Konklusjonen er at det vil være akkurat nok 

arbeidsplasser til alle, men at det vil bli en situasjon uten mulighet for vekst.  

Vi har også sett på hvor i DM senteret kan innplasseres, og har kommet til at det på grunn av 

bygningens romfordeling ikke er mulig å samle SERI i en egen fløy/avdeling. Dette mener vi vil 

være ekstremt uheldig for senteret. 

Etter en helhetsvurdering ønsker vi derfor å understreke at vi anser det som beste løsning for 

IfP/SERI med innplassering av SERI i DA. Som nevnt i vårt notat av 21.2 ønsker vi å få anledning 

til å vurdere hvilken etasje i DA som er best egnet for senteret. 

 

Med hilsen 

 

Trygve Bergsåker 

instituttleder 

Eli Knotten 

kontorsjef 
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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	
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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 



Instituttledersamling 23. november 2016

Arealsaken: 
Status, fremdrift og innplassering



Målsetting for dagen

Å avklare om tentativ 
innplassering 

= / ≠
endelig innplassering 



Hvor er vi i dag?

• Reguleringssaken ligger i 
byutviklingskomitéen

• Entra forventer reguleringsvedtak 14.12.16
• Detaljprosjekteringen er i oppstartfasen
• Trikkeomlegging er foretatt og Entra fikk 

rivetillatelse 17. november i år



Historikken – noen milepæler   1/5

• Campus sentrum inn i UiOs strategi 2010-20
• KD gir UiO grønt lys for å gå videre i 

prosessen med å finne egnede leielokaler i 
Oslo sentrum i november 2010

• Første versjon av romprogram oversendt 
Entra februar 2012 med forespørsel om 
tilbud på leie av lokaler

• Hovedbrukergruppe oppnevnt juli 2012
• Første tilbud fra Entra i februar 2013 for leie 

av bygg i Kristian Augusts gate



Historikken – noen milepæler   2/5

• UiO avviser Entra sitt første tilbud sommeren 
2013

• Ny dialog høsten 2013
• Andre versjon av romprogram med redusert 

areal utarbeides høsten 2013 – reduksjon 
med netto 3400 kvm til 9950 kvm

• UiO  oversender endelig romprogram til 
Entra rett før jul 2013

• Entra sender UiO nytt tilbud i januar 2014



Historikken – noen milepæler  3/5 

• UiO-styret gir Universitetsdirektøren fullmakt 
til å forhandle frem avtale med Entra ut fra 
tilbudet i mars 2014

• Fakultetet gjennomfører høring om 
innpassering, og beslutning om tentativ 
innplassering i byggene fattes i november 
2014

• Ny hovedbrukergruppe oppnevnes februar 
2015



Historikken – noen milepæler   4/5 

• Hovedbrukergruppen gir sine anbefalinger 
om innplassering av hovedfunksjoner i 
nybygget høsten 2015

• Entra oversender reguleringsforslag for hele 
Tullinkvartalet til Oslo kommune november 
2015

• Forprosjektperiode 1. januar til 1. mai 2016 –
innspill fra Hovedbrukergruppen og 
temagruppene



Historikken – noen milepæler    5/5 
• Departementet 

godkjenner den 
ferdigforhandlede 
avtalen mellom UiO og 
Entra mai 2016

• Entra leverer siste 
justeringer til 
reguleringsforslaget 
sommer/høst 2016

• Byrådet anbefaler 
reguleringsplan for 
Tullinkvartalet i 
november 2016
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Forprosjekt

Detalj-
prosjekt

Plan-
prosess

Riving

Bygging

UiOs
leveranser

Inn-
flytting 😎
Inn-
plasserings
beslutning

Fremdrift arealsaken – Kr. Augustsgt.

I dag Ferdig I arbeid Ikke startet

Politiske beslutninger nov/des-16

Innflyttingsdato varsles 
18 mnd før innflytting 
ihht. kontrakt

Varighet ikke avklart



Og nu…

• Stillingskategorier 
• Tellinger 
• Bygningenes kapasitet
• Prinsipper for innplassering



Tatt opp på I-ledermøte den 28. mai 2014, Folkemuseet

1

2

3







Nybygget – antall arbeidsplasser

• 210 arbeidsplasser for 
fakultet og bibliotek

• 900 lesesalsplasser
• 3 auditorier
• 50 undervisningsrom
• Kantine
• Bibliotek og 

læringssenter



6. etg. Administrasjonen



7. Etasje - institutt



8. Etasje - institutt



Eksisterende bygninger

Mulighetsstudie med kapasitet i byggene og 
kategorisering av rom.
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Prosess for eksisterende bygninger

• Eiendomsavdelingen har satt prosjektleder Trine 
Faye Lund på saken

• Fakultet har hatt flere møter med prosjektleder
• Økonomiske behov er meldt, men ikke konkretisert
• Når innplasseringsbeslutning er gjort, kan vi 

begynne med detaljplanlegging og tilpasning av de 
eksisterende bygningene

• Tidsplan/fremdrift er ikke avklart, men økonomiske 
behov må meldes EA i mars året før de skal ha 
virkning



Beslutninger og beslutningsgrunnlag



Premisser for Universitetsstyrets 
vedtak
• Revidert romprogram med redusert areal for 

ansatte, bibliotek og undervisning. 
• Leiekostnader skal være innenfor UiOs 

økonomiske ramme, og ikke høyere enn 
dagens leiekostnader



Premisser for tentativ innplassering
• Alle enheter skal samles
• IFP og NIFS plasseres i samme bygg
• IOR og PluriCourts plasseres i samme bygg
• Færrest mulig enheter skal flytte
• Førstestillinger skal ha enekontor
• Ansatte i fast eller langvarig arbeidsforhold 

skal ha fast arbeidsplass, i enekontor eller 
flerpersonskontor

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



Dekanbeslutning om studentarealer

1. Alle studentarbeidsplasser skal plasseres i 
åpne studentarealer, og være tilgjengelig for 
alle programstudenter.

2. Alle studentarbeidsplasser skal, så langt 
praktisk mulig, være likeverdige hva gjelder 
utforming og tilgjengelighet, uavhengig av i 
hvilket bygg de er plassert.



Andre føringer

• Statens arealkrav:
• For framtidige statlige kontorlokaler og for 

kontordelen i bygg til virksomheter med 
arealkrevende formål fastsettes en 
arealnorm på 23 kvm. BTA per ansatt.

• UiO måtte dokumentere at vi er innenfor 
normen forut for KD sin godkjenning av 
kontrakten med Entra.



Tentativ innplasseringsbeslutning
• Domus Media: 

– Nordisk institutt for sjørett m/Senter for europarett 
– Institutt for privatrett m/Senter for rettsinformatikk 

og Avdeling for forvaltningsinformatikk
• Domus Biblioteca: 

– Norsk senter for menneskerettigheter
• Domus Academica: 

– Institutt for kriminologi og rettssosiologi
• Nybygget: 

– Institutt for offentlig rett m/PluriCourts, 
Fakultetsadministrasjonen og Juridisk bibliotek



Innplasserings-
alternativene 
som ble vurdert 
som 
gjennomførbare 
i I-ledermøtet 11. 
juni 2014.

Totalt var 11 
alternativer 
oppe til 
vurdering



Til diskusjon

1. Skal premissene for innplassering fortsatt 
legges til grunn, slik at den tentative 
innplasseringen blir den endelige?

2. Dersom premisser skal endres eller legges til, i 
så tilfelle hvilke, og hvilken konsekvens får det?



Gruppeinndeling

• 1
– IOR
– ERLING
– IKRS

• 2
– IFP
– DAG
– BENEDICTE
– ODDRUN

• 3
– NIFS
– SMR
– ALF PETTER
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ORIENTERINGSSAK OM STUDENTSTATISTIKKER FOR DET JURIDISKE FAKULTET  
 
Følgende studentstatistikker legges frem:  

 Vedlegg nummer: 

søknadsdata  1 

karaktersnitt for søkere 1 

Opptakstall 1 

registrerte studenter  2 

Privatister 3 

studenter per faglige årsverk  4 

studiepoeng per student 5 

studiepoengproduksjon  6 

kandidater (fullførte studieprogrammer)  7 

karakterfordeling  8 

gjentak  9 

Klager 10 

innreisende studenter 11 

utreisende studenter 12 

 
Når det gjelder utvikling av søkere til studier ved fakultetet er det noen svingninger men antallet søkere er 
uansett meget høyt.  I tallene for våren 2017 er det minst 20 søkere til hver tilgjengelige studieplass.   
 
Antall kandidater fra master i rettsvitenskap var 339 i 2016. Målt i forhold til opptaksrammen på 
220+210=430 blir dette en gjennomføringsprosent på 79%.  I 2016 var det i tillegg hele 258 kandidater som 
fullførte etter å ha tatt studiet som privatist.  
 
UiB uteksaminerte 312 kandidater i 2016 og de har en opptaksramme på 380 studenter per år. Fakultetet i 
Bergen har også et høyere tall for studiepoeng per student. Sett i forhold til antall tilsatte i faste 
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vitenskapelige stillinger (47 i Bergen og 86 i Oslo) har Bergen betydelig bedre resultater. Det er sannsynlig 
at forskjeller i studiemodell betyr mye her.      
 
Utfasingen av privatister går videre. Det er et mindre antall privatister igjen i 4’de studieår. Fortsatt er 
antall kandidater som nylig har fullført eller som er i ferd med å fullføre meget høyt.  Disse kandidatene gir 
en stor ekstrabelastning for vår veiledning og sensur av masteroppgaven. 
 
Antall studiepoeng per student var 44,8 i 2016, som er omtrent lik det mål vi har satt oss (jf. 
resultatindikatorer for UiO).   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saksbehandlere: Christine Skogrand Havgar (22 85 98 55, c.s.havgar@jus.uio.no) Kristin Steen Slåtta (22859861, 

k.s.slatta@jus.uio.no), Eivind Roll (22859832 eivind.roll@jus.uio.no) 

mailto:c.s.havgar@jus.uio.no
mailto:eivind.roll@jus.uio.no


Søknads- og opptakstall 2008 - 2017 for Det juridisk fakultet, UiO Vedlegg 1
30.05.2017

Fakultet    Kode   Søknadsalternativ                                                                                   Ramme      Søknader      1. pri      Tilbud       Jasvar        Møtt          OrdKv            PrimKv

2017
JF   

      874 Kriminologi                                   60     4024  

      724 Rettsvitenskap (jus), høst 2017              220     5200        

      725 Rettsvitenskap (jus), vår 2018               210     4586     

2016
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      691     67     80     49     43    50.4    40.1

      874 Kriminologi                                   60     3715    665    175    100     83    52.8    48.6

      724 Rettsvitenskap (jus), høst 2016              220     5096   1654    388    292    254    60.5    53.9

      725 Rettsvitenskap (jus), vår 2017               210     4536    859    369    311    246    59.2    51.9

2015
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      925     91     80     46     34    49.2    42.1

      874 Kriminologi                                   60     3885    601    176     94     87    53.6    47.6

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2015        220     5757   2029    397    281    252    60.6    53.8

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2016         210     4534    692    383    326    257    58.5    51.2

2014
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      875     88     81     41     38    50.0    41.5

      874 Kriminologi                                   60     3304    470    150     81     68    54.0    46.4

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2014        220     5544   1981    398    288    260    60.3    52.6

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2015         210     4324    611    381    317    281    58.3    50.3

2013

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      833     67     80     36     26    49.0    41.6

      874 Kriminologi                                   60     3568    550    150     81     66    53.3    47.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2013        220     5664   2059    412    315    283    59.8    52.7

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2014         210     4496    695    392    338    268    57.8    50.0

2012

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      796     40     80     37     32    48.6    41.8

      874 Kriminologi                                   60     3527    540    150     90     79    53.9    46.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2012        220     5991   2196    412    323    286    59.4    52.3

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2013         210     4526    646    392    320    263    57.2    49.6

2011

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      905     63     81     45     35    50.0    41.8

      874 Kriminologi                                   60     3423    503    141     81     74    53.3    47.5

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2011        220     5538   1975    407    297    265    58.1    50.9

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2012         210     4069    549    389    325    285    55.7    49.3

2010

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      800     62     80     43     37    47.2    42.3

      874 Kriminologi                                   60     3411     487    140     85    71    52.8    46.6

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2010        205     5352    1991    361    267   242    57.6    52.0

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2011         195     4018     530    347    288   235    54.8    49.6

2009
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25     708      63     80     42     36    46.7    38.8

      874 Kriminologi                                   60     3424     483    140    84     74    51.6    46.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2009        210     5318    1993    351    259    231   58.0    51.2

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2010         190     3714     425    333    278    233   54.7    48.8

2008
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      663     53     82     48     41    47.3    43.3

      874 Kriminologi                                   60     3232    551    122     65     54    55.0    50.3

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2008        295     5025   1917    445    355    320    59.8    55.4

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2009         290     3573    432    513    454    395    56.1    52.3

Kilde: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/

Kommentarer til tabellen:

OrdKv: Alle søkere til studieprogrammet faller inn under denne kvoten. Viser poenggrensen for denne søknadsgruppen for å komme inn på studieprogrammet. 

Her konkurrerer søkere på grunnlag av sine konkurransepoeng (karakterer fra videregående skole) og eventuelle tilleggspoeng. 

Her er det mulig å få tilleggspoeng for alder (maks 8 poeng) og folkehøgskole/militærtjeneste/høyere utdannelse (maks 2 poeng).

PrimKv: Her konkurrerer søkere som er 21 år eller yngre i opptaksåret. Poengene beregnes utifra førstegangsvitnemål. 

Dette innebærer at eventuelle forbedringer i vitnemålet ikke teller. Viser poenggrensen for denne søknadsgruppen for å komme inn på studieprogrammet. 

Poenggrensen er høyere for de som søker om opptak i den ordinære enn den primære kvoten. Årsaken til dette er tilleggspoengene som den ordinære kvoten kan legge til. 

Den totale opptaksrammen på Masterstudiet i rettsvitenskap var 430 studieplasser, hvorav 220 studieplasser er fordelt til oppstart høst og 210 

studieplasser er fordelt til oppstart vår. Grunnen til denne fordelingen er at det erfaringsmessig er et høyere antall søkere til høstopptaket

enn det er til våropptaket. Karaktersnittet for å komme inn på studieprogrammet er vanligvis lavere ved våropptaket.

Fakultetet gir langt flere tilbud enn hva opptaksrammen tilsier på våre studieprogrammer som har opptak gjennom Samordna opptak. 

Overbooking av studieplasser tar høyde for frafall etter at tilbud av studieplasser er gitt. Frafall vil være nei-svar og ikke-møtt til studiestart. 

Slik det fremgår i tabellen over har antall møtt vært stabilt de siste årene, men det er fortsatt en del av de som får tilbud som ikke takker ja, eller

 som ikke møter til studiestart.
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Registrerte studenter, heltidsekvivalenter (egenfinansierte) 2009 - 2017 VÅRTALL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Det juridiske fakultet, Oslo 4039 4209 4144 3771 3719 3648 3634 3841 3792

Det juridiske fakultet, Bergen 1951 1955 1976 1982 1973 1865 1943 2089 2120

Det juridiske fakultet, Tromsø 491 513 513 510 566 610 695 777 799

DETALJERT OVERSIKT - OSLO:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 58 67 66 57 52 50 57 64 77

Forvaltningsinformatikk 24 23 20 20 27 24 26 23 24

Information and Communication Technology Law 24 27 22 24 38 35 38 51 46

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 6 9 2 9 12 32 45 54 53

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 76 84 88 80 84 62 48 48 52

Juridiske emner lavere grad 175 276 331 157 154 148 179 215 217

Juridiske valgemner masternivå 202 226 239 91 94 90 108 105 95

Kriminologi BA 115 118 118 132 143 130 130 145 160

Kriminologi MA 42 47 51 49 47 45 40 43 44

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 71 90 127 35 32 29 26 18 30

Maritime Law 19 25 20 22 19 25 25 30 29

North Sea Energy Law 7

Public International Law 28 31 27 31 35 40 34 38 46

Rettssosiologi 19 17 22 23 27 23 20 25 22

Rettsvitenskap (jus) 2 727 2 901 2 787 2 853 2 751 2 673 2 580 2 615 2 571

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 372 174 91 49 31 17 12 10 8

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 19 41 97 98 123 179 211 289 254

Språkkurs for juridiske studenter 1 3 1 1 1 2 1

The Theory and Practice of Human Rights 43 41 27 39 47 44 48 65 62

Det juridiske fakultet, Oslo 4 039 4 209 4 144 3 771 3 719 3 648 3 634 3 841 3 792

herav rettsvitenskap

Juridiske emner lavere grad 175 276 331 156,75 154,44 148,17 178,86 215 217

Juridiske valgemner masternivå 202 226 239 90,75 94,05 90,09 107,91 105 95

Rettsvitenskap (jus) 2727 2901 2787 2853 2751 2673 2580 2615 2571

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 372 174 91 49 31 17 12 10 8

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 19 41 97 98 123 179 211 289 254

Språkkurs for juridiske studenter 0 1 3 1 1 1 0 2 1

Sum rettsvitenskap i Oslo 3 495 3 619 3 548 3 249 3 154 3 108 3 090 3 236 3 146

Andre fakulteter i Oslo:

Det humanistiske fakultet 5 885 6 004 5 767 4 936 4 759 4 563 4 530 4 544 4 432

Det juridiske fakultet 4 039 4 209 4 144 3 771 3 719 3 648 3 627 3 841 3 792

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 3 550 3 799 4 012 3 636 3 833 4 078 4 254 4 405 4 561

Det medisinske fakultet 1 927 1 900 1 921 1 910 1 907 1 938 1 906 1 974 1 998

Det odontologiske fakultet 409 394 392 363 340 334 347 344 353

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 5 111 5 215 4 860 4 079 3 970 3 917 3 878 3 876 3 916

Det teologiske fakultet 327 277 270 218 228 261 249 230 209

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1 925 3 001 3 009 2 816 2 815 2 896 2 960 3 033 3 118

Examen philosophicum 71 71 69 66 73 61 59 60 60

UiO (uspesifisert underenhet) 1 028 239 286 123 167 143 132 165 186

Universitetet i Oslo, sum 24 273 25 109 24 730 21 918 21 811 21 838 21 944 22 472 22 625
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Privatister - utvikling 2009 - 2016

Antall eksamensmøtte privatister 2009-2016, 1.-4. studieår/avdeling Masterstudiet i rettsvitenskap (tall hentet fra FS) 

Emne 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. år 377 447 469 496 250 186 179 305

2. år 186 264 247 318 230 - -

3. år 152 169 252 270 351 402 -

4 år 62 116 137 205 222 271 480 350
Sum 777 996 1105 1289 1053 859 659 655

Antall registrerte studenter uten studierett (privatister) fra DBH

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

registrerte privatister vår 595 592 763 635 593 517 319 327 101

registrerte privatister høst 276 359 337 392 361 367 302 75

Studiepoengsproduksjon privatister, 60-poengsenheter (helårsenheter) fra DBH for vår og høstsemester

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum alle privatister ved fakultetet 400,6 393,7 515,8 520,2 405,5 389,5 320,7 172,5

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 1,2 0,8 0 0

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 104,2 - - 0

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 155 180 28 0

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 84,8 160,5 249,33 82

Metode og etikk 0,33

Prosess og strafferett 3,5

Privatrett I 30,3 21,7 17,33 36,67

Privatrett II 30 26,5 26 50

Antall søkere til opptak til masteroppgaven H16 V17 H17

Antall søkere 173 137 45

Antall kvalifiserte 143 109 27

Kommentar: 

Det er en klar økning i antall privatister på 1. studieår fra 2015 til 2016, som er grunnet kandidater fra Høyskolen i Molde nå kommer hit for å gjennomføre eksamen.

Dette er kandidater som avlegger eksamen på vårsemesteret, det var 250 privatister på 1. studieår våren 2016 mot 55 høsten 2016. 

Privatisteksamen i 4. avdeling gikk siste gang våren 2016.  Av de 350 privatistene på 4. avdeling avla 315 eksamen våren 2016.   

Vi har fortsatt noen privatister på 4. studieårsemner, dette er privatister som har tidligere godkjent kurs i yrkesetikk, og eksamensforsøk igjen på 4. studieår/avdeling.  

Selv om samlet antall privatister i 2016 er relativt like høyt som i 2015 har vi en klar nedgang når man undersøker tallene fra vår til høst. 

Dette ser vi også tydelig i rapporten for antall registrerte privatister som viser en meget stor nedgang fra og med høsten 2016, videre ser vi en svært stor nedgang i antall 

søkere til opptak til masteroppgaven.  
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Fakultet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

antall studenter** 4039 4209 4144 3771 3719 3648 3634 3841 3792

antall faste vitenskapelige* 78,1 73,5 73,35 71,1 79,9 85,2 85,5 84,6 86,33

studenter per årsverk 52 57 56 53 47 43 43 45 44

antall studenter 1951 1955 1976 1982 1973 1865 1943 2089 2120

antall faste vitenskapelige 39 28 36 39 47 46,83 48,7 49,7 47,1

studenter per årsverk 50 69 56 51 42 40 40 42 45

antall studenter 491 513 513 510 566 610 695 777 799

antall faste vitenskapelige
19 15 18 23 27

28,05 30 33 31
studenter per årsverk 27 34 28 23 21 22 23 24 26

*DBH-kategori "Undervisnings- og forskerstillinger" + instituttledere ved UiO, eget grunnbudsjett

**DBH-kategori Studenter, egenfinansiert, høstsemesteret
Rettsvitenskap, Oslo Beregnet ut fra antall lærere ved IFP, NIFS og IOR, 2016-tall 57 57 57

Øvrige fakulteter på UiO:

Humanistisk fakultet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

antall studenter*** 5 885 6 004 5 767 4 936 4 759 4 563 4 530 4 544 4 432

antall faste vitenskapelige* 337 343 327 330 315 320,46 322,41 330,15 343,11

studenter per årsverk 17 17 18 15 15 14 14 14 13

Mat.nat. fakultet

antall studenter 3 550 3 799 4 012 3 636 3 833 4 078 4 254 4 405 4 561

antall faste vitenskapelige* 334 338 336 338 360 368,43 379,11 370 367
studenter per årsverk 11 11 12 11 11 11 11 12 12

Medisinsk fakultet

antall studenter 1 927 1 900 1 921 1 910 1 907 1 938 1 906 1 974 1 998

antall faste vitenskapelige* 257 249 246 242 239 242,77 252,43 254,75 260,25

studenter per årsverk 7 8 8 8 8 8 8 8 8

Odontologisk fakultet

antall studenter 409 394 392 363 340 334 347 344 353

antall faste vitenskapelige* 63 60 64 65 66 68,66 67,61 66,86 67,11

studenter per årsverk 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Samfunnsvitenskapelig fakultet 65,87 64,19 67,67 70,61 70,4 73,25 72,25 71,92 72,95

antall studenter 5 111 5 215 4 860 4 079 3 970 3 917 3 878 3 876 3 916

antall faste vitenskapelige* 182 172 170 166 188 191,35 188,8 194,1 206,51

studenter per årsverk 28 30 29 25 21 20 21 20 19

Teologisk fakultet

antall studenter 327 277 270 218 228 261 249 230 209

antall faste vitenskapelige* 18 19 19 19 19 20,3 19,07 21,26 22,21
studenter per årsverk 18 15 14 11 12 13 13 11 9

Utdanningsvit. fakultet

antall studenter 1 925 3 001 3 009 2 816 2 815 2 896 2 960 3 033 3 118

antall faste vitenskapelige* 113 113 108 109 109 122,3 128,9 130 133

studenter per årsverk 17 26 28 26 26 24 23 23 23

Det juridiske fakultet i Oslo

Det juridiske fakultet i Bergen

Det juridiske fakultet i Tromsø
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Studiepoeng per student (DBH, Studiepoeng per heltidsekvivalent, hele året) 24.mai.17

Jurfak UiO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 33,42 37,3 40,34 40,9 40,17 41,42 43,72

Forvaltningsinformatikk 39,33 33,48 32,5 40,4 17,97 34,34 32,94

Information and Communication Technology Law 54,68 51,8 48,21 47,67 55,96 48,37 43,6

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 59,33 50 0 67,5 61,8 63,33 60,64

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 63,5 61,33 0 57,56 56,03 61,83 57,68

Juridiske emner lavere grad 8,2 12,26 32,35 24,64 31,76 25,96 25,28

Juridiske valgemner masternivå 18,73 32,2 48,99 65,03 71,23 66,39 78,1

Kriminologi BA 43,56 46,12 45,5 44,09 44,72 47,47 49,06

Kriminologi MA 30,5 43,42 44,62 43,84 45,65 46,74 39,79

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 16,32 29,9 62,08 55,81 54,87 52,6 23,18

Maritime Law 54,66 52,81 60,36 59,07 55,47 56,72 50

Public International Law 46,33 58,29 45 41,22 58,41 46,03 44,19

Rettssosiologi 29,49 39,6 25 37,04 27,56 28,94 33,33

Rettsvitenskap (jus) 44,64 51,71 45,32 46,65 44,74 45,34 45,61

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 33,42 21,43 24,4 17,87 13,79 9,57 1,11

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23,77 32,64 33,33 32 28,11 31,24 29,63

The Theory and Practice of Human Rights 46,71 48,03 47,58 46,84 49,79 49,46 50,37

Sum Jur.fak Oslo 39,21 46,37 45,92 45,72 44,67 44,91 44,8

kun rettsvitenskap: 

Antall 60-poengsenheter fra oversikt over studiepoeng 2521 2692 2456 2447 2379 2399 2485

Antall studenter fra oversikt over heltidsekvivalenter 3 619 3 548 3 249 3 154 3 108 3 090 3 236

Rettsvit. Oslo 41,79 45,52 45,37 46,55 45,92 46,58 46,08

Jurfak UiB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rettsvit. Bergen 47,19 46,8 47,37 50,17 49,01 50,85 49,42

Jurfak UiTø 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rettsvit. Tromsø 46,82 47,79 47,32 47,87 47,56 47,98 ? 

UiO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HF, Oslo 34,81 37,88 39,95 39,69 39,86 38,64 40,34

Det juridiske fakultet 39,21 46,35 44,69 45,71 44,66 44,91 44,78

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 38,23 41,24 42,89 43,19 43,46 43,71 44,04

Det medisinske fakultet 48,12 48,29 48,58 48,49 49,64 49,91 48,26

Det odontologiske fakultet 51,33 53,89 50,46 52,77 48,15 48,72 46,03

SV, Oslo 38,29 41,29 44,62 44,43 44,24 44,19 44,78

Det teologiske fakultet 30,84 33,55 40,54 40,14 37,89 38,82 41,97

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 42,56 45,37 46,67 46,52 46,95 47,23 48,02

Examen philosophicum 39,48 38,42 43,01 44,13 38,52 36,63 43,99

UiO, alle enheter 38,59 42,46 44,08 44,16 44,14 44,12 44,61

Kommentar: 

Studiepoeng per student er relativt stabile, det er en minimal reduksjon for fakultetet som helhet, og en minimal økning på rettsvitenskap.

UiB har et mye høyere tall for studiepoeng per student som trolig har klar sammenheng med studiemodellen. 

I forhold til de andre fakultetene ved UiO ligger ikke juss særlig lavt, juss, medisin og odontologi har hatt en minimal nedgang. 
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Studiepoengsproduksjon i helårsenheter (60 sp) fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører (DBH)

antall 60-poengsenheter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rettsvitenskap Oslo 2502 2521 2692 2456 2447 2379 2399 2485

Rettsvitenskap Bergen 1584 1555 1545 1574 1641 1526 1634 1653

Rettsvitenskap Tromsø 401 402 412 431 481 519 563 502

Jurfak UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Antall helårsenheter alt utenom PH-d program

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 4 1 4 4 3 3 3 4

Forvaltningsinformatikk 10 13 12 12 15 8 14 13

Information and Communication Technology Law 20 19 17 7 10 16 11 13

Juridiske emner lavere grad 136 153 134 215 233 264 273 277

Juridiske valgemner masternivå 316 323 409 407 413 437 442 494

Kriminologi 35 24 42 41 38 41 37 26

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 144 142 160 155 157 148 151 168

Maritime Law 18 13 11 14 14 16 15 14

Masteremner i kriminologi og rettssoiologi 18

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 27 11 23 26 24 28 32 33

Public International Law 8 10 11 7 7 14 7 8

Rettssosiologi 16 11 17 10 17 10 10 11

Rettsvitenskap (jus) 2050 2045 2149 1834 1801 1678 1684 1711

Språkkurs for juridiske studenter 3 3 1 2 4 4 9 13

The Theory and Practice of Human Rights 9 17 4 10 12 13 12 17

div 5 4 2 - - - 3

Sum 2801 2788 2994 2742 2749 2679 2703 2820

Rettsvitenskap detaljert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 443 330 327 93 - - -

2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 348 460 342 78 - - -

3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 452 411 459 119 - - -

4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 497 456 446 153 - - -

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 60 100 76 59 71 55 54 55

Formuerett I - - 62 163 173 199 205 195

Formuerett II - - - 98 103 116 128 113

Forvaltningsrett - - - 132 173 197 200 189

Juridisk praksis - - 7 22 13 18 15 18

Juridisk praksis: Juridisk rådgivning for kvinner - - - - 7 11 3 10

Juridisk praksis: Jusstudentenes rettshjelpsarbeid - - - - 6 9 9 13

Masteroppgave 30 sp 198 220 227 208 239 250 234 279

Masteroppgave 60 sp 37 51 47 46 44 46 48 51

Metode og etikk - - 36 62 34 47 62 69

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - 84 - -

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - 28 36 5

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - 58 46 75 47

Privatrett I - - 62 150 147 140 133 130

Privatrett II - - - 177 215 206 190 183

Prosess og strafferett - - - 175 277 167 195 212

Rettshistorie 29

Statsforfatning og internasjonal rett - - 44 100 133 137 130 121

Sum rettsvitenskap uten valgemner 2050 2045 2149 1834 1801 1678 1684 1714

Juridiske emner lavere grad 136 153 134 215 233 264 273 277

Juridiske valgemner masternivå 316 323 409 407 413 437 442 494

Rettsvitenskap med valgemner 2502 2521 2692 2456 2447 2379 2399 2485

UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Det humanistiske fakultet 4017 4038 4008 3926 3775 3742 3654 3770
Det juridiske fakultet 2802 2792 2995 2743 2749 2679 2703 2812
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2358 2502 2672 2767 2922 3102 3292 3415
Det medisinske fakultet 1568 1577 1558 1562 1572 1616 1624 1615
Det odontologiske fakultet 349 333 366 386 312 306 340 282
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 3376 3282 3223 3180 3122 3070 3036 3109
Det teologiske fakultet 179 161 158 157 156 164 164 165
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1743 1757 1807 1734 1770 1767 1855 1818
Examen philosophicum 453 387 481 512 460 450 420 499
Universitetsstyret 202 214 207 234 273 288 327 310
Sum 17045 17043 17475 17200 17110 17183 17416 17795

Kommentar: 

Det juridiske fakultetet har god økning i studieproduksjon fra 2015 til 2016, vi ser en økning på rettsvitenskap, valgemner, LLM i Human rights og 

lavergradsemner i kriminologi og rettssosiologi. De detaljerte tallene for rettsvitenskap viser stabile tall for studieproduksjon på obligatoriske emner. 



KANDIDATER (FULLFØRTE STUDIEPROGRAMMER) Vedlegg 7
JURIDISK FAKULTET I OSLO 30.05.2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demokrati og rettigheter i 4 11 6 1 9 9 12

Forvaltningsinformatikk 6 3 2 8 2 3 6

Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og 

samfunnsfag
1 8 17 13 14 12 8

Kriminologi BA 25 17 27 32 33 31 30

Kriminologi MA 13 20 18 18 19 13 14

Rettssosiologi 3 7 4 6 6 4 5

Information and Communication Technology Law 16 22 18 18 42 19 22

Marine Insurance and Risk Management 1 2

The Theory and Practice of Human Rights 29 4 13 15 23 12 23

Public International Law 14 23 19 5 38 17 13

Maritime Law 17 18 16 9 27 15 14

Rettsvitenskap (jus) 394 401 325 391 402 333 339

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7 0 1

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23 89 96 120 157 175 258

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779 645 745

JURIDISK FAKULTET I OSLO - KANDIDATENES KJØNNSFORDELING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

kvinner 382 406 370 451 500 410 508

kvinner i prosent 62 % 63 % 65 % 70 % 64 % 64 % 68 %

menn 230 242 200 194 279 235 237

menn i prosent 38 % 37 % 35 % 30 % 36 % 36 % 32 %

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779 645 745

MASTER I RETTSVITENSKAP I BERGEN, TROMSØ OG OSLO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rettsvitenskap - Bergen 268 270 325 345 292 299 312

Rettsvitenskap - Tromsø 59 70 75 66 70 78 70

Rettsvitenskap - Oslo 484 515 430 520 566 508 598

Tallet for Oslo er summen av : 

Rettsvitenskap - Oslo 394 401 325 391 402 333 339

Rettsvitenskap - Oslo, 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7 0 1

Rettsvitenskap - Oslo kun masteroppgave 23 89 96 120 157 175 258

TOTALSUM 811 855 830 931 928 885 980

Link: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/fullforte_programmer_rapport.cfm

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)

Det er en minimal økning i antall kandidater på rettsvitenskap i 2016 i forhold til 2015. Antall kandidater tilsvarer en 

gjennomføringsgrad på 80 % av opptaksrammen, som er i tråd med det vi har finansiering til. 

Det er da trolig at tallet stabiliserer seg på ca 330-340 årlige kandidater enn å øke opp mot 400 som vi ser fra tidligere år.  

UiB har en noe høyere gjennomføringsgrad, som trolig har sammenheng med studieordningen som mer obligatorisk 

aktivitet og flere mindre eksamener.  

Vi ser et svært høyt antall kandidater under "Rettsvitenskap - Oslo kun masteroppgave". Dette er privatister og i 2016

 utgjorde disse 43 % av alle som fikk graden Master i rettsvitenskap.
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Karakterfordeling (DBH) for 2016

24.mai.16
Studieprogramnavn 2016

Emne
Mastero

ppgave

A % B % C % D % E % F % A % B % C % D % E % F %

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet
8,3 66,7 25,0 0,0 0,0 0,0

Forvaltningsinformatikk 20,0 30,0 40,0 10,0 0,0 0,0 16,7 33,3 50,0 0,0 0,0 0,0

Information and Communication Technology Law
19,2 42,3 26,9 3,9 3,9 3,9

Juridiske emner lavere grad 10,4 24,0 32,7 19,7 8,4 4,8

Juridiske valgemner masternivå 13,7 29,5 31,6 16,3 6,5 2,5

Kriminologi 16,7 38,3 31,7 10,0 1,7 1,7 21,4 42,9 21,4 7,1 0,0 7,1

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 9,5 27,0 39,7 14,8 6,5 2,5

Maritime Law 33,3 0,0 55,6 0,0 5,6 5,6

Masteremner i kriminologi og rettssosiologi 16,5 40,4 28,4 11,9 2,8 0,0

Masteremner ved Norsk senter for 

menneskerettigheter
18,2 35,9 30,4 10,5 3,9 1,1

Public International Law 31,3 43,8 12,5 6,3 6,3 0,0

Rettssosiologi 4,4 34,8 47,8 8,7 4,4 0,0 33,3 16,7 33,3 0,0 0,0 16,7

Rettsvitenskap (jus) 8,1 27,0 36,0 18,8 7,1 3,0 30,1 33,2 25,4 7,6 2,3 1,5

Språkkurs for juridiske studenter 34,6 42,3 15,4 7,7 0,0 0,0

The Theory and Practice of Human Rights 18,8 25,0 31,3 18,8 3,1 3,1 20,8 45,8 25,0 8,3 0,0 0,0

Sum 10,7 27,7 34,1 17,6 6,9 3,0 29,3 33,4 26,1 7,1 2,3 1,8



A % B % C % D % E % F % A % B % C % D % E % F %

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 9,26 27,25 35,97 18,26 5,45 3,81

Formuerett I 9,27 22,18 34,88 21,57 8,87 3,23

Formuerett II 8,62 27,93 38,97 16,9 5,52 2,07

Formuerett II 4,74 25,12 29,86 24,17 11,85 4,27

Forvaltningsrett 5,25 21,46 42,92 20,32 8,45 1,6

Masteroppgave 25,27 35,69 27,39 8,13 2,12 1,41

Masteroppgave 82,69 5,77 3,85 1,92 3,85 1,92

Metode og etikk 9,18 28,16 34,49 20,41 5,71 2,04

Sum 8,05 27,03 35,96 18,82 7,12 3,02 30,1 33,17 25,4 7,61 2,27 1,46

UiB A % B % C % D % E % F % A % B % C % D % E % F %

Det juridiske fakultet 11,1 27,7 38,8 15,8 4,5 2,2 29,5 30,5 29,1 9,5 0,4 1,1

UiTø A % B % C % D % E % F % A % B % C % D % E % F %

Det juridiske fakultet 7,4 20,4 32,3 25,8 9,3 4,9 23,8 30,3 32,8 11,5 0,8 0,8

Fakultetsnavn 2016

Emne Masteroppgave

A % B % C % D % E % F % A % B % C % D % E % F %

Det humanistiske fakultet 15,4 26,9 30,6 16,0 6,3 4,8 19,8 31,3 33,4 10,8 2,5 2,1

Det juridiske fakultet 10,7 27,7 34,1 17,6 6,9 3,0 29,3 33,4 26,1 7,1 2,3 1,8

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 12,2 22,0 29,8 15,7 8,0 12,2 20,8 42,0 27,7 7,1 1,8 0,6

Det medisinske fakultet 14,7 30,0 32,2 13,6 4,8 4,8 23,4 41,8 18,4 12,1 1,4 2,8

Det odontologiske fakultet 4,9 24,6 32,0 21,3 4,9 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 12,3 28,3 32,1 15,6 6,6 5,2 25,6 42,6 23,5 5,3 1,4 1,6

Det teologiske fakultet 14,1 26,7 30,0 17,8 6,9 4,6 60,0 32,0 8,0 0,0 0,0 0,0

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 9,6 27,6 35,3 17,4 5,9 4,3 16,3 39,5 27,6 12,8 1,7 2,0

Examen philosophicum 13,8 22,9 26,7 17,4 7,3 12,1

Universitetsstyret 22,6 35,5 27,6 10,4 1,2 2,8 23,5 35,3 41,2 0,0 0,0 0,0

Sum 12,92 26,1 31,3 16,1 6,77 6,81 23,71 37,48 26,9 8,33 1,94 1,64

Kommentar: 

Fakultetets karakterfordeling er fin. For Rettsvitenskap er det en overvekt av karakterene B-D. Strykprosenten er lav. 

JURFAK UiO har en lavere strykprosent enn de fleste andre fakultet på UiO.

Fordelingen for JURFAK UiO er relativt lik som for hele UiO og JURFAK UiB. UiTø har noe lavere resultater enn UiO og UiB. 

Emne Masteroppgave

Rettsvitenskap  detaljert 

2016

Emne Masteroppgave

Emne Masteroppgave
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Gjentak (DBH) -målt i 60-poengsenheter (helårsenheter) 30.mai.17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oslo 650,3 479,2 389,3 371 356,3 211,5 221 218,1 257

Bergen 249,4 275,2 370,4 349,6 333,7 262,1 169,7 169,7 163,4

Tromsø 55,7 62,6 66,2 85,4 74,4 70 82,9 107,6 97,2

Jurfak UiO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Forvaltningsinformatikk - - - - 0,5 - - - 0,5

Information and Communication Technology Law - 0,8 0,5 1 - - - - 0

Juridiske emner lavere grad 2,8 2 2,7 3,5 2,8 6 6 5 6,5

Juridiske valgemner masternivå 10,8 12 12,8 33,3 11,5 21 21,2 20 23

Kriminologi - 0,3 - 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 0,3 0,7 0,8 1,2 2,3 3,5 1,3 1,3 3,7

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 0,3 - 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 1,3 1,8

Rettssosiologi 0,3 - - - - - - - 0

Rettsvitenskap (jus) 635,5 463,5 372,3 330,9 338,3 180 191,8 190,2 220,7

Språkkurs for juridiske studenter - - - - - - - - 0

The Theory and Practice of Human Rights 0,8

Sum 650,3 479,2 389,3 371 356,3 211,5 221 218,1 257

Rettsvitenskap UiO detaljert 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 91,7 15,8 15 15 34,2 - - -

2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 112,5 61,7 35,8 36,7 21,7 - - -

3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 241 172 157 128 86 - - -

4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 188 212 162 148 124 - - -

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 2,3 2 2,5 3 1,7 1,5 2,7 1,7 3,2

Formuerett I - - - - 30,5 42,5 31 40,5 45

Formuerett II - - - - 6 13,7 17,3 21,3 15,3

Forvaltningsrett - - - - 1 5 9 15 26

Masteroppgave - - - - 1,5 - - - 0

Metode og etikk - - - - 7,3 16,3 12 8,7 11,5

Praksisordning - - - 0,3 - - - - 0

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - 13 31 3 0

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - 15 8 17 22

Privatrett I - - - - 1,7 2,7 7 10,3 17,7

Privatrett II - - - - - 4 4 10,5 21

Prosess og strafferett - - - - 17,5 58,5 62,5 52,5 45,5

Statsforfatning og internasjonal rett - - - - 5,3 3,7 7,3 9,7 13

Sum 635,5 463,5 372,3 330,9 338,3 180 191,8 190,2 220,2

Jurfak UiB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum 249,4 275,2 370,4 349,6 333,7 262,1 169,7 169,7

Jurfak UiTø 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum 55,7 62,6 66,2 85,4 74,4 70 82,9 107,6

UiO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Det humanistiske fakultet 67 59,2 61,7 67,2 66,3 49,5 45,3 49 45

Det juridiske fakultet 650,3 479,3 389,3 371 356,3 211,5 221 218 257

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 60,6 61,7 68,8 83,9 88,5 93,1 100,4 94 109

Det medisinske fakultet 5,5 5,2 9,5 12,9 14,9 14,1 8,9 10 15

Det odontologiske fakultet - - 2,6 0,5 1,2 2,1 1,8 9 17

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 147 157,6 160,5 139,6 117,6 139,5 140,4 122 111

Det teologiske fakultet 2,6 2,3 0,5 0,6 0,7 0,2 1,2 1 0

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 16,7 26,7 22,1 17,2 20 23,3 28,4 32 28

Examen philosophicum 2,5 1,8 4,5 3,3 4,5 3,8 4,5 5 4

Universitetsstyret 2,3 3,4 1,6 1,2 1,5 2,5 2,7 4 6

Sum 954,6 797,3 721,1 697,4 671,4 539,6 554,7 544 592

Kommentar: 

Vi ser en høy økning i antall gjentak på rettsvitenskapsstudiet, det har vært en økning i antall gjentak på nesten alle obligatoriske emner og valgemner. 

Dette er en uheldig utvikling, og kan ha sammenheng med oppheving av emnesperren. I sist statistikkpakke kommenterte vi at det ikke er forventet  

økning pga kvote på gjentak.  Det anbefales at fakultetet bør se igjen på regler for gjentak og vurdere å innføre emnesperre igjen på rettsvitenskap. 
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Klageprosent (FS) 24.mai.17

Institusjon Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

UiO Jurfak (H14 og V15) 11383 1667 15 %

UiO Jurfak H15 5819 859 15 %

UiO Jurfak H16 6033 743 12 %

UiB Jurfak V15 4742 776 16 %

UiB Jurfak H15 3573 510 14 %

Rettsvitenskap detaljert 

Emne Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

Høst 2014 

Privatistemner 

JUR3000P 167 54 32 %

JUR3000P-U 49 34 69 %

JUR4000P 91 9 10 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 264 26 10 %

JUS1211 251 32 13 %

JUS2111 231 45 20 %

JUS2211 211 30 12 %

JUS3111 255 48 19 %

JUS3211 208 44 21 %

JUS4111 188 55 29 %

JUS4211 243 49 20 %

Masteroppgaver 227 31 14 %

Vår 2015

Privatistemner 

JUR4000P 230 61 27 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 284 27 10 %

JUS1211 282 18 6 %

JUS2111 229 41 18 %

JUS2211 234 55 24 %

JUS3111 243 43 18 %

JUS3211 247 35 14 %

JUS4111 207 26 13 %

JUS4211 268 70 26 %

Masteroppgaver 284 35 12 %

Høst 2015

Privatistemner 

JUR4000P 249 69 28 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 247 22 9 %

JUS1211 237 11 12 %

JUS2111 221 46 21 %

JUS2211 209 31 15 %

JUS3111 272 82 30 %



JUS3211 249 50 20 %

JUS4111 230 59 26 %

JUS4211 256 65 25 %

Masteroppgaver 194 25 13 %

Høst 2016 

Obligatoriske emner 

JUS1111 245 34 14 %

JUS1211 235 31 13 %

JUS2111 203 28 14 %

JUS2211 226 35 15 %

JUS3111 244 55 23 %

JUS3220 253 41 16 %

JUS3212 217 64 29 %

JUS4111 264 61 23 %

JUS4211 268 96 36 %

Masteroppgaver 319 33 10 %

Klageprosenten for UiO jurfak har gått noe ned fra høsten 2015 til høsten 2016. 

Når de detaljerte tallene for de obligatoriske emnene sees på er det tydelig at det er 

en tendens med høyere klageprosent på 3. og 4. studieår, enn 1. og 2. studieår. 

JUS4211 skiller seg ut med en svært høy klageprosent høsten 2016, fakultetet hadde en 

gjennomgang av sensuren på dette emnet, og tilsynssensor vil også gjennomgå emnet nå.



30.mai.17 Vedlegg 11

Oversikt over Utreisende utvekslingsstudenter (tall fra DBH):

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JF, Universitetet i Oslo 94 105 78 94 117 113 91 144

JF, Universitetet i Bergen 123 116 135 208 192 127 124 191

JF, Universitetet i Tromsø 13 8 13 9 10 8 11 13

SV, UiO 225 248 254 211 199 195 185 198

UV, UiO 95 97 60 49 31 31 37 33

HF, UiO 338 344 296 301 297 325 278 365

Kilde: DBH (http://dbh.nsd.uib.no/)

Utreisendes fordeling på land de siste to år:

2015 2016

Australia 24 22

Belgia 1 6

Canada 3 3

Danmark 5 3

Frankrike 2 17

Hellas 1 0

Hongkong 1 0

Irland 2 1

Island 2 1

Italia 1 7

Kina 2 0

Nederland 6 15

New Zealand 4 2

Portugal 0 3

Spania 1 12

Storbritannia 20 26

Sør-Afrika 1 1

Tyskland 3 12

USA 12 13

91 144



30.mai.17 Vedlegg 12

Oversikt over innreisende utvekslingsstudenter/kvotestudenter (tall fra DBH):

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JF, Universitetet i Oslo 148 148 140 159 183 202 218 209

JF, Universitetet i Bergen 108 87 94 132 167 153 195 220

JF, Universitetet i Tromsø 15 11 15 11 6 7 7 5

SV, UiO 255 266 215 274 263 226 272 298

UV, UiO 32 40 48 52 61 50 55 72

HF, UiO 274 281 312 348 321 345 357 410

UiO totalt 960 1 038 1 017 1 123 1 174 1 220 1 286 1 440

Kilde: DBH (http://dbh.nsd.uib.no/)

Nasjonalitet 2016
Australia 15

Belgia 5

Canada 2

Chile 1

Danmark 7

Etiopia 5

Finland 2

Frankrike 24

Georgia 1

Irland 3

Island 3

Italia 6

Japan 1

Kina 5

Latvia 1

Litauen 3

Nederland 26

Polen 1

Portugal 1

Russland 1

Spania 8

Storbritannia 13

Sveits 6

Sverige 3

Tadsjikistan 1

Taiwan 1

Tsjekkia 3

Tyskland 43

Uganda 3

USA 6

Usbekistan 1

Østerrike 8

209
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Dekanvedtak - JF - Forlenget tilsetting for utført undervisning og veiledning for 
stipendiater med 3 års kontrakter 
Dekanen fattet 05.09.14 vedtak om at stipendiater med 3 års ansettelse kan få forlenget tilsetting i 
inntil et år for utført undervisning. 

Fakultetets stipendiater som ansattes i 4 år med 25 % undervisningsplikt, har i utgangspunktet 
1695 klokketimer pliktarbeid, men får samtidig et generelt fradag på 1136 timer (142 timer pr. 
semester). Fakultetet anser at 560 klokketimer med pliktarbeid tilsvarer et års arbeid for 
stipendiatene. Stipendiater med 3 års ansettelse må dermed utføre 560 klokketimer undervisning 
for å få et år forlenget tilsetting.  

Formålet med denne er ordningen er å gi stipendiater som i utgangspunktet ikke anses å kunne 
fylle undervisningsplikten, og som derfor ikke har fått 4 års ansettelse, en mulighet til likevel å 
undervise noe. Forlenget tilsetting gis tilsvarende faktisk utført undervisning etter formelen [antall 
timer] x 365/560 = dager til forlengelse. 

Etter at dette vedtaket trådte i kraft i september 2015, har det kommet ønsker fra fagmiljøene om 
at disse stipendiatene også kan få forlenget tilsetting for veiledning. Dekanatet har vurdert saken 
våren 2015, og besluttet å utvide ordningen til også å omfatte veiledning.  

Dekanen har ut fra dette fattet følgende vedtak om forlenget tilsetting for utført undervisning og 
veiledning for stipendiater med 3 års ansettelse: 

Undervisning og veiledning for stipendiater med tre års ansettelse  

Stipendiater med tre års ansettelse gis mulighet for forlenget tilsetting i inntil et år for utført 
pliktarbeid i form av undervisning og veiledning. Slikt arbeid må utføres underveis i 
ansettelsesperioden, og senest 6 måneder før innlevering, og forlenget tilsetting vil bli gitt en gang 
pr. semester etter at arbeidet er gjennomført. 

Basert på alminnelig plikt for stipendiater ved Det juridiske fakultet, kan stipendiaten gjennomføre 
inntil 560 klokketimer undervisning eller veiledning for å oppnå et års forlengelse. Forlengelsen 
kan også bli kortere avhengig av totalt antall timer. 

Rutine for undervisning 

1. Stipendiater som mener å inneha kompetanse til å undervise i fakultetets fag, tar kontakt med 
instituttet om dette. Hvis instituttet mener at stipendiaten har kapasitet til å undervise og at 



 2

undervisning ikke vil gå ut over progresjonen i avhandlingsarbeidet, anbefaler instituttet 
stipendiaten videre til ansvarlig faglærer. 

2. Ansvarlig faglærer vurderer: 

a) stipendiatens kompetanse i faget 
b) behovet for undervisning i faget 
c) ønskeligheten i at stipendiaten underviser i faget 

3. Hvis ansvarlig faglærer finner at stipendiaten bør undervise i faget, gir faglærer eller instituttet 
beskjed til den aktuelle studieplanleggeren i Studieseksjonen semesteret før undervisningen 
eventuelt skal finne sted. I tillegg skal forskningsdekanen og avdelingsansvarlige PMR-medlem 
informeres. 

4. Studieplanlegger registrerer undervisningen – fag og antall timer – i AURA. 

5. Personalkonsulent i Administrasjonsseksjonen får en gang pr semester oppdatert informasjon 
fra AURA og forlenger stipendiatens tilsettingsperiode tilsvarende utført undervisning. 

Rutine for veiledning 

1. Stipendiater som mener å inneha kompetanse til å veilede studenter med skriving av 
masteroppgave, tar kontakt med instituttet om dette. Hvis instituttet mener at stipendiaten har 
kapasitet til å undervise og at undervisning ikke vil gå ut over progresjonen i avhandlingsarbeidet, 
anbefaler instituttet stipendiaten videre til avhandlingskoordinater på det aktuelle fagområde. 

2. Avhandlingskoordinator vurderer stipendiatens kompetanse mht. veiledning innen fagområdet. 

3. Hvis avhandlingskoordinator finner at stipendiaten innehar veiledningskompetanse, gir 
koordinator eller instituttet beskjed til den aktuelle veiledningsplanleggeren i eksamensseksjonen 
semesteret før veiledning eventuelt skal finne sted. I tillegg skal forskningsdekanen og 
studieårsansvarlige for 5. studieår informeres. 

4. Veiledningsplanlegger registrerer veiledningen – fag og antall timer – i AURA. 

5. Personalkonsulent i Administrasjonsseksjonen får en gang pr semester oppdatert informasjon 
fra AURA og forlenger stipendiatens tilsettingsperiode tilsvarende utført veiledning. 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
dekan 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Eirik Haakstad, 22859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 

mailto:eirik.haakstad@jus.uio.no
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Dato: 21.02.2017 
Saksnr..: 2013/7024 JENNYGR  

Dekanvedtak - JF - 2017/06 - Oppnevning av fungerende leder av Likestillings- og 
mangfoldsutvalget for 1. juli - 31. desember 2017 
Dekanen oppnevner førsteamanuensis Herman Bruserud som fungerende leder av Likestillings- og 
mangfoldsutvalget for perioden 1. juli – 31. desember 2017.  

 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
dekan 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Kopi: Herman Bruserud  
 
 
Saksbehandler: 
Jenny Graver 
+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no
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Til: Dekanus         

Dato: 
08.03.2017    
Deres ref.:    
Vår 
ref.:2017/3563     

Dekanvedtak – JF – 2017/06: Mandat for arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
valgemneporteføljen       
 

Det opprettes en arbeidsgruppe som skal gjennomgå valgemneporteføljen ved Det juridiske 
fakultet.  

Bakgrunn  

Studiekvalitet er et av hovedsatsningsområdene for fakultetet, og valgemneporteføljen er en viktig 
del av rettsstudiet.  

Valgemneporteføljen er et emnetilbud først og fremst til studenter på Masterprogrammet i 
rettsvitenskap, engelskspråklige mastergrader og innreisende utvekslingsstudenter. I tillegg er 
dette også et tilbud til eksterne, både til ferdigutdannede jurister som avlegger valgemner på 
masternivå og til personer med annen fagbakgrunn som avlegger valgemner på bachelornivå. 

Fakultetet har i dag en stor portefølje med over 70 valgemner på masternivå hvorav 27 av disse 
tilbys på både bachelor- og masternivå. Av ressurshensyn har fakultetet hatt intensjoner om en 
restriktiv linje med tanke på opprettelse av nye valgemner. Det er likevel få valgemner som 
nedlegges, og selv om mange nye forslag avslås har det vært en jevn økning i antall valgemner. 
Undervisningstilbudet er likt for alle norske valgemner med 20 timer undervisning og 4-timers 
skriftlig skoleeksamen som eksamensform. De engelske valgemnene har 22 timer undervisning, i 
tillegg til tilbud om TULSA i noen emner, og med varierte vurderingsformer som mid-term paper, 
home exam mm. for mange av emnene. Dette er ressurskrevende, samtidig som det gir forbedret 
kvalitet, og fakultetet har derfor også oppfordret faglærerne til å benytte denne muligheten for sine 
emner.  

Mange av valgemnene har et høyt antall studenter som møter til undervisning og eksamen. 

Siden 2012 har fakultetet hatt tilbud om flere valgemneprofiler, og det er ønskelig å undersøke om 
dette er et tilbud som fungerer etter hensikten. 
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En utfordring med dagens ordning er at studentgruppen på valgemner er svært heterogen, og dette 
skaper vanskeligheter med å gi den gode kvaliteten i undervisning som man ønsker. Både studenter 
og lærere har gitt gjentatte tilbakemeldinger om dette.      

Overordnet målsetning  

Arbeidsgruppen skal komme med forslag til et bærekraftig system som legger bedre til rette for 
fagutvikling og dynamikk innenfor valgemneporteføljen. Samtidig skal det tas hensyn til at 
fakultetets samlede økonomiske situasjon de neste årene i liten grad forventes å gi rom for økt 
ressursbruk. 

Delrapporter og målsetning  

Arbeidsgruppen skal levere to rapporter. 

Delrapport 1 skal inneholde følgende:     

- 1. a Kartlegging  

Detaljert kartlegging av valgemneporteføljen. Kartleggingen skal gi oversikt over 
ressursbruk på undervisning og eksamen, interne og eksterne lærekrefter, ressursbehov, 
avtaler knyttet til eksternfinansiering og sentrale og interne føringer som får konsekvenser 
for emnetilbudet.  

Kartleggingen skal gi oversikt over nøkkeltall for gjennomføring av valgemner, dette som 
tall for eksamensmøtte, oversikt over karakterfordeling og gi oversikt over hvilke 
studentgrupper som avlegger de ulike valgemnene.   

Kartleggingen skal også gi oversikt over de enkelte valgemnenes tilknytning til hhv 
masterprogrammene og valgprofilene. Videre er det ønskelig å kartlegge tilbud og 
gjennomføring av profilene.  

Kartleggingen skal også gi oversikt over tidligere vedtak knyttet til valgemneporteføljen og 
tidligere utredninger.    

- 1. b Policy og strategi 

Arbeidsgruppen bes redegjøre for ulike strategier som kan være førende for 
valgemnetilbudet og gi sin strategianbefaling for det videre arbeidet. Behovene til 
Masterstudiet i rettsvitenskap skal stå sentralt for emnetilbudet. I hvilken grad og hvordan 
skal tilbudet også påvirkes av de engelskspråklige mastergradene, de innreisende 
utvekslingsstudentene, fakultetets forskergrupper, valgprofilene, instituttstruktur, 
samfunnsoppdraget ved å tilby fag som enkeltemner for jurister eller andre profesjoner, 
eller andre faglige prioriteringer?    
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Delrapport 2 skal inneholde følgende:  

- Implementeringsforslag 

På bakgrunn av delrapport 1 og de tilbakemeldinger arbeidsgruppen får fra Programrådet for 
Master i rettsvitenskap (PMR), Dekanatet og Instituttledermøtet skal arbeidsgruppen gi følgende:  

 Forslag til hvor mange valgemner porteføljen bør bestå av  

 Forslag til videre system for opprettelser og nedleggelser som ivaretar behovet for en 
dynamisk portefølje 

 Utarbeide oversikt over hvilke valgemner som ikke vil bli videreført gitt konklusjonene 
knyttet til strategi og system for opprettelser og nedleggelser.   

 Vurdering av undervisningstilbud og evalueringsformer på valgemner særlig med tanke 
på økt studiekvalitet    

 Vurdering av adgangsbegrensning på valgemnene for å bedre studiekvaliteten for 
programstudenter og innreisende studenter ved fakultetet.   

 Vurdering av om ordningen med felles undervisning og eksamen for bachelor og master 
skal opphøre. 

 Evaluering av profilene. Fungerer profilene? Bør man bygge ut profilene og gjøre det 
obligatorisk å velge profil?   

 Vurdering av valgemner som etter- og videreutdanningstilbud for jurister og andre 
fagprofesjoner  

 

Organisering og ressurser  

Forslag til organisering av arbeidsgruppen:  

 Ingunn Ikdahl (leder, IOR)  

 Gentian Zyberi (programleder for en av fakultetets engelskspråklige mastergrader, SMR) 

 Vidar Halvorsen (IKRS)   

 Alla Pozdnakova (NIFS)  

 Lasse Simonsen (IFP) 
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 Elisabeth Reien (administrasjonen)  

 Studentrepresentant (velges av JSU) 

 Kristin Steen Slåttå (sekretær)   

Det forventes aktiv deltagelse og bidrag fra de faglige og administrative medlemmene i 
arbeidsgruppen. Det vil legges opp til ca. 1 møte i måneden à 1,5 time. I tillegg til møtedeltagelsen 
vil det være nødvendig å bruke noe tid til å sette seg inn i skriftlige materiale, og levere materiale 
inn til gruppen ved behov.   

Eksamensseksjonen har satt av 25 % av avdelingslederstillingen til sekretærarbeidet knyttet til 
denne arbeidsgruppen. Videre varsles det til studieseksjonen og økonomiseksjonen at det vil være 
nødvendig å sette av noe personalressurser.  

Milepæler  

Arbeidsgruppen opprettes umiddelbart. Delrapport 1 ferdigstilles innen 31. august 2017. Denne 
skal sendes på høring til PMR, dekanat og Instituttledermøtet og arbeidsgruppen tar med seg 
tilbakemeldingene fra høringsrundene i det videre arbeidet.   

Delrapport 2 ferdigstilles innen 31. januar 2018.  

For at endringene skal kunne implementeres fom. høstsemesteret 2018 bør vedtak være fattet 
innen 1. april 2018.    
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Dato: 27.03.2017 
Saksnr..: 2016/8150 EIRIHAAK  

Dekanvedtak - JF - 2017/09 - Oppnevning av utenlandsansvarlig 
 

Catherine Banet oppnevnes i henhold til Styrings- og administrasjonsreglementet § 11 som 
utenlandsansvarlig ved Det juridiske fakultet for perioden 27.3.2017-31.12.2019. 

 

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: 
 
 
 
Dato: 03.04.2017 
Saksnr..: 2016/12666 RANDIRO  

Dekanvedtak –JF – 2017/10  Utdypning av søknad i forbindelse med opprettelse av 
forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2017-2021 
Opprettelse av forskergrupper for perioden 2017-2021 ble vedtatt av forskningsdekan 7.desember 2016. 
Forskergruppene ble opprettet for 5 år, og fungeringsperioden er fra og med 01.01 2017 til 31.12 2021. I 
utgangspunktet ble 16 forskergrupper vedtatt opprettet, men for fem av gruppene har det blitt etterspurt 
utdypning på enkelte punkter som ikke var tilstrekkelig beskrevet i søknaden før de endelig kunne 
opprettes.   

Dette gjelder følgende forskergrupper:  
- Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffe-gjennomføring 
- International human rights and humanitarian law in armed conflict and emergency situations 
- Research group «International Law and Governance» (ILG) 
- Forskergruppe for naturressursrett  
- Forskergruppe i konstitusjonelle (norske og komparative) studier 

Fakultetet mottok svar fra samtlige grupper til fristen 1.mars.  

På bakgrunn av innsendte tilleggsopplysninger fra de fem forskergruppene fatter forskningsdekan  
03.04 2017 vedtak om at gruppene opprettes for perioden 01.01 2017 til 31.12 2021. 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Randi Rørlien 
+4722851980, randi.rorlien@jus.uio.no
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Lovsamlingsfondet 
 
 
Dato: 05.04.2017 
Saksnr..: 2008/10328 EIRIHAAK  

Oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre med funksjonstid til 31.12.17 
Det juridiske fakultet bekrefter med dette at professor Tone Sverdrup og professor Lasse Simonsen 
gjenoppnevnes som medlemmer av Lovsamlingsfondets styre for perioden 01.01.17-31.12.17. 

Fra før er professor Inger-Johanne Sand oppnevnt som fast styremedlem og professor Kirsten 
Sandberg som varamedlem. Begge med funksjonstid til 31.12.17. 

Lovsamlingsfondets styre har dermed følgende sammensetning i 2017: 

 Professor Tone Sverdrup (leder) 
 Professor Lasse Simonsen 
 Professor Inger-Johanne Sand 
 Professor Kirsten Sandberg (varamedlem) 

Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen er forretningsfører, og rådgiver Bente Lindberg Kraabøl 
er sekretær. 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
dekan 

Eirik Haakstad 
seksjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Eirik Haakstad 
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Dato: 24.05.2017 

 Saksnr..: 2012/7018 CHRISSK 

Dekanvedtak-JF-2017/- Overbooking av studieplasser 2017/2018. 

 

Dekan ved Det juridiske fakultet fattet onsdag 24.05.17 følgende vedtak om overbooking av 

studieplasser for studieåret 2017/2018: 

Bachelor i kriminologi: overbooker med 110 studieplasser, til sammen 170 tilbud gis. 

Master i rettsvitenskap, opptak HØST: overbooker med 155 studieplasser, til sammen 375 

tilbud gis. 

Master i rettsvitenskap, opptak VÅR: overbooker med 145 studieplasser, til sammen 355 

tilbud gis. 

Totalt vil det bli gitt 730 tilbud til masterstudiet i rettsvitenskap.  

 

 

Dag Michalsen 

Dekan 

 

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