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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.  



 3 

 

 
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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