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Årsplan 2018 
Årsplanen for 2018-2020 bygger på årsplanen for 2017-2019 og status for denne pr 2. tertial, samt UiOs 

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

Endelig detaljering av planen i form av aktiviteter, milepæler, resultatmål m.m. legges frem for styret til 

orientering i desember.  

Hovedstrukturen i planen kan skisseres slik: 

Hovedområde Utdanning Forskning Organisasjon og 

støttefunksjoner 

Samfunnskontakt 

Hovedprioritering Læringsmiljø Ekstern 

finansiering 

Areal og 

samlokalisering 

Samfunnskontakt, 

innovasjon og 

formidling 

 Studietilbud Toppforskning Organisasjons-

utvikling 

 

 

I forhold til inneværende årsplan foreslås det følgende endringer i hovedprioriteringer og tiltak: 

Hovedområde Utdanning:  
Innenfor dette området blir videreføring av tiltaket Forbedre gjennomstrømming det mest sentrale. Andre 

sentrale endringer er: 

 Ny hovedprioritering Studietilbud 
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o Nytt tiltak: Gjennomføre programevaluering for Masterstudiet i Rettsvitenskap 

 

 Hovedområde Utdanning, hovedprioritering læringsmiljø: 

 Nye tiltak 

o Søknad om senter for fremragende utdanning 

o Digitalisering av undervisning og vurdering 

o Innføring av digitale hjelpemidler til undervisning og eksamen 

 Endret tiltak 

o Innføring av Klarspråk i juridisk forskning og utdanning flyttes fra hovedprioritering 

ekstern finansiering til læringsmiljø 

Hovedområde Forskning: 
 Hovedprioritering Rekruttering utgår 

 Hovedprioritering ekstern finansiering 

 Nye/endrede tiltak:  

o Videre oppfølging av Rettstrans 

o Utvikle forum for forskerledere og følge opp forskergrupper 

 Hovedprioritering toppforskning 

 Nye/endrede tiltak:  

o Øke antall søknader til toppforskning 

o Delta i UiOs tverrfaglige satsninger 

Hovedområde Organisasjon og støttefunksjoner 
 Hovedprioritering areal og samlokalisering 

o Nye tiltak 

 Utarbeide ombyggingsplan eksisterende bygg 

 Detaljprosjektering av nytt bygg 

 Hovedprioritering Organisasjonsutvikling 

 Endret tiltak 

o Gjennomgang av administrative tjenester for bedre og mer hensiktsmessig 

organisering, flyttes fra hovedprioritering areal og samlokalisering 

Hovedområde Samfunnskontakt 
 Hovedprioritering Samfunnskontakt, innovasjon og formidling 

o Nytt tiltak: Fakultetsledelsen definerer ett eller to av disse innsatsområdene der fakultetet i 

samråd med aktuelle fagmiljøer/faglærere utarbeider konkrete målsettinger og tiltak. 

Forslag til årsplan følger vedlagt. Detaljering av planen med milepæler, tidsfrister og resultatmål vil bli 

ferdigstilt etter styrets behandling og lagt frem til orientering for styret i desember. 
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Budsjett 2018 

Rammebetingelser 
Tildelt ramme for juridisk fakultet er på 255 510 000 kr for 2018. 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%. Reduksjonen skyldes i hovedsak nedgang i resultatmidler for EU-inntekter, samt økning i 

effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt. 

Styret behandlet prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling i sak 12.juni 2017. I denne 

sak ble det vedtatt følgende hovedtiltak for budsjett 2018: 

 Reduksjon i antall stipendiatstillinger: antall utlysninger reduseres til 3 årlig, totalt 15 i perioden 

2017-2021. 

 Stillingsplan: Det ble vedtatt å øke antallet utlysninger av faste vitenskapelige stillinger med 1 

stilling i 2019 

 Til dekning av kostnader knyttet til gjennomføring av nye årsplantiltak ble dekanens fullmakt øket 

med 1 million kroner for 2018 

 Digital eksamen og flytting av eksamensavvikling: Fakultetets ramme for 2018 er redusert med 4,7 

mill. kr i til dekning av overføring av eksamener til UiOs felles løsning for digital eksamen og felles 

eksamenslokale i Silurveien. Fakultetets kostnader til eksamensavvikling reduseres med følgende: 

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 

Netto effekt av overføringen er dermed en økt kostnad på ca. 700 00 kr årlig. 

 Internfordeling av rammereduksjon: Fakultetets ramme for 2018 er redusert med 2,45 mill. kr som 

følge av effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, og reduksjonen er fordelt til grunnenhetene, 

instituttene og fakultetets felles budsjett 

Med tiltakene som ble vedtatt i juni anslås langtidsbudsjettet til et resultat på akkumulert ca. 10 mill. kr i 

underskudd etter 2021. Det er derfor nødvendig å vurdere ytterligere tiltak for å bringe budsjettet i 

balanse. 

Stillingsplan 
Etter styrets vedtak har dekanen på styrets fullmakt vedtatt å redusere antall utlysninger av vitenskapelige 

stillinger med 1 stilling i 2018. Det vil etter dette bli 4 utlysninger i 2018. En av disse er øremerket til 

egenandel i et eksternt finansiert prosjekt, og det vil dermed bli 3 stillinger til fordeling på ordinære basis-

stillinger. 

Fakultetsledelsen ønsker å styrke stillingsplanen og studiekvaliteten med et økt antall universitetslektorer 

og professor II-stillinger. Dette vil kunne føre til at bruk av timelærere og eksterne sensorer reduseres, og 
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netto kostnadsøkning vil være mindre enn ved en tilsvarende økning av faste vitenskapelig tilsatte. En 

økning på f.eks. 3 universitetslektor-stillinger og 4 professor II-stillinger anslås til en kostnadsøkning på ca. 1 

mill. kr årlig samlet for perioden. 

Forslag til tiltak: Det lyses ut 4 vitenskapelige stillinger i 2018. Det lyses ut 3 universitetslektor-stillinger og 

4 professor II-stillinger i 2018. Samlet kostnadsøkning på langtidsbudsjettet på ca. 5 mill. kr samlet sett. 

Øvrige tiltak 
For å oppnå budsjettbalanse er det nødvendig å vurdere å iverksette ytterligere kostnads-reduserende og 

om mulig inntektsøkende tiltak, i tillegg til de tiltak som styret vedtok i juni. Det foreslås at følgende tiltak 

iverksettes: 

 Timelærere og eksterne sensorer: økt antall faste tilsatte lærere gjør at bruk av eksterne lærere 

kan reduseres. Regnskapet for 2017 pr 2. tertial viser at dette ser ut til å gi en positiv effekt, også i 

inneværende år. For undervisningsbudsjettet er det i prognosen etter 2. tertial anslått at effekten 

vil bli ca. 1,2 mill. kr i reduserte kostnader på undervisnings-budsjettet. Når det gjelder 

sensurkostnader ser vi ikke den samme effekten så langt, og prognosen for 2017 viser en liten 

økning i sensurkostnader. I 2018 må det derimot forventes en reduksjon i sensur og veiledning av 

masteroppgaver som følge av utfasing av privatister. Dette anslås foreløpig til ca. 0,65 mill. kr. I 

langtidsbudsjettet er det for øvrig allerede innarbeidet en økning av kostnader til nye 

vurderingsformer på 2. studieår. I 2018 finansieres flere aktiviteter i undervisnings-budsjettet med 

midler fra Klarspråk-prosjektet. Forslag til tiltak: Innsparingskrav på 1,75 mill. kr årlig fra og med 

2018 for timelønn, undervisning og sensur samlet. 

 Valgemner: Arbeidsgruppen for valgemner har foreslått å redusere antall valgemner i 

masterstudiet i rettsvitenskap fra 71 til 50. Dette vil kunne redusere kostnadene i 

undervisningsbudsjettet noe. Foreløpige beregninger viser et innsparings-potensial på ca. 1 mill. kr 

årlig. Noe av oppnådde innsparinger vil kunne bli benyttet til kvalitetsfremmende tiltak, som f.eks. 

nye vurderingsformer. Forslag til tiltak: Innsparingskrav på 0,5 mill. kr årlig fra og med 2019. 

 Forbedring av gjennomstrømming i studiene: Universitetets nye finansieringsmodell premierer fra 

2018 dette mer enn før, slik at flere/raskere ferdige kandidater vil gi bedre inntjening til fakultetet. 

Det kan diskuteres om bare økt studiekvalitet kan oppnå dette eller om det bør settes i gang et 

arbeid for regelendringer for å få til økt gjennomstrømming. De siste 5 år har f.eks. masterstudiet i 

rettsvitenskap hatt et gjennomsnitt på 370 kandidater årlig. En økning på f.eks. 30 kandidater årlig 

vil gi en inntektsøkning på ca. 350 000 kr første år, og 1 mill. kr årlig med full effekt (forskjøvet med 

2 år i UiOs modell). Forslag til tiltak: Produktivitetsøkningskrav på 5% fra og med 2018, og 

inntektsøkning på 2 mill. kr i perioden 2020-2022 samlet for kandidatproduksjon. 

 Administrative stillinger: Fakultetets totale aktivitetsnivå er de seneste år redusert. Dette gjør det 

naturlig å arbeide for å redusere antall administrative stillinger. Prosjekt administrative tjenester er 

startet opp i 2017 for å kartlegge mulige innsparings-muligheter. En reduksjon på f.eks. 2 årsverk vil 

gi en kostnadsreduksjon på omtrentlig 1,5 mill. kr årlig. For 2018 er det allerede vedtatt en 
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reduksjon på 1 årsverk i økonomiseksjonen i fakultetsadministrasjonen. Forslag til tiltak: 

Innsparingskrav på 1,5 mill. kr årlig fra og med 2018. 

 Fakultetets felles poster: På fakultetsnivået er det satt av en rekke poster til drift av ulike formål 

for alle enheter. Dette inkluderer blant annet investeringsmidler, info-senter, juritek, info-tiltak, 

fadderordning, velferdstiltak, HMS, internasjonaliseringsmidler, likestillingsmidler, forskergrupper, 

forskerutdanning, bedømmelser m.m. Samlet utgjør disse postene ca. 7,5 mill. kr i årlige kostnader. 

Regnskapet de seneste år viser også at disse postene, samlet sett, i varierende grad ikke er benyttet 

fullt ut. Etter 2. tertial 2017 viste regnskapet et underforbruk på omtrent en halv million kr for disse 

postene. Det er derfor grunnlag for å vurdere en reduksjon av flere av disse. Forslag til tiltak: 

Innsparingskrav på 0,75 mill. kr årlig fra og med 2018. 

 Dekan- og direktørfullmakt til årsplanstiltak: Det er gjennom flere styrevedtak blitt satt av midler 

til gjennomføring av nye tiltak i årsplanen. For perioden 2017-2021 er det samlet satt av 10 mill. kr 

til dette formål. Pr. i dag er 1,3 mill. kr av disse disponert. Det er derfor grunnlag for å vurdere om 

denne posten kan reduseres. Samtidig er det ønskelig å ha en reserve som kan fungere som buffer 

ved et eventuelt overforbruk på andre poster. Forslag til tiltak: Budsjettposten videreføres, men 

nivået vurderes på nytt når årsresultatet for 2017 foreligger. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til forslag til årsplan og budsjettiltak for 2018 som foreslått, med de endringer 

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

 

 

Vedlegg: 

1. Utkast til årsplan 2018-2020 for juridisk fakultet 

2. Status for årsplan 2017-2019 pr 2. tertial 2017 

3. Årsplan UiO 2018-2020 

4. Fakultetsstyresak av 12. juni 2017: Budsjett og årsplan 2018 - prinsipper for behandling av 

budsjettrammer og internfordeling 

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

 

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

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



Hovedområde

Hoved-

prioritering

Årsplan tiltak Referanse 

til UiOs 

årsplan

Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2018 Resultatmål 2020 Status Kommentar

(administrativ 

fremdriftsansvarlig uthevet)

1. tertial 2. tertial 3. tertial

Digitalisering av undervisning og vurdering •Videreutvikle filming av undervisning og 

spesialtilpassede videoer •Innføring av 

digitale hjelpemidler i undervisning og 

vurdering • Gi opplæring i bruk av digitale 

rettskildeverktøy for studenter og lærere     

• Bruke Canvas til å fremme samarbeid 

mellom studenter, effektivisere kontakt 

mellom studenter og lærere opprette 

diskusjonsforum og FAQ mm) 

•Utvikle andre former for 

studentarbeidsplasser (ulike typer 

kollovierom, fleksible møteplasser for 

studenter i nybygget. •Ha fleksible og 

digitale arbeidsplasser for studentene • 

Sikre realistiske arbeidsformer med fokus på 

ferdigheter 

Seksjonsleder 

studieseksjonen, 

seksjonsleder 

eksamensseksjonen og 

studiedekan

*Ha tatt i bruk Canvas som ny 

læringsplattform etter fronter. 

*Planlagt pilot for oppstart med 

digitale hjelpemidler vår 2018. 

Et fremtidsrettet studium 

tilpasset dagens behov, med 

undervning og eksamen som er 

relevant og godt tilpasset  

arbeidslivet. 

Nytt tiltak i 2018

Mottak av studenter og studentmiljø på 

alle studieprogram

Tiltak 1 •Utvikle samarbeidet med 

studentforeningene vedr. oppstart og 

læringsmiljø •Motvirke negativt 

karakterpress. • Tilrettelegge for faglig 

samarbeid mellom studentene.   

• Arbeide for å etablere praksisordninger

• Utvekslingsstudentene deltar på deler av 

velkomstprogrammet for norske studenter
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.

Inkludering av studenter i fagmiljøene, 

herunder å redusere avstand mellom 

studenter og lærere

Tiltak 1 •Videreføre og videreutvikle studentenes 

spørretime på 1.-4. studieår •Legge til rette 

for at studentene deltar på faglige 

arrangementer på instituttene • Legge til 

rette for at masteroppgaveskrivende 

studentene deltar i forskergruppene   

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.  

Undervisningskvalitet: varierte 

læringsformer.

Tiltak 2 • Utvikle søknad om SFU • Ha en helhetig 

tilnærming til progressiv skriveopplæring 

gjennom studiet • Innføre obligatorisk 

prosedyreøvelse på JUS2111 våren 2018       

• Optimalisere sammenhengen mellom 

forelesninger og annen undervisning • 

Legge til rette for at lærere kan delta i 

hverandres undervisning for å dele god 

undervisningspraksis bla med mål å øke 

studentaktiviteten • Avholde to 

undervisningsseminarer for interne og 

eksterne lærere i samarbeid med senter for 

læring i høyere utdanning 

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. 

Forbedre gjennomstrømming i 

studieprogrammer

Tiltak 1 • Bekjempe frafall og

motivere til gjennomføring

gjennom:

• Faste grupper gjennom semesteret, økt 

satsning på muntlig og skriftlig 

ferdighetstrening

• Målrettet satsing på 

studiestartprogrammet • Gjennomgå 

regelverk for permisjoner og gjentak

Seksjonsleder 

studieseksjonen og 

studiedekan

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

Læringsmiljø



Varierte vurderingsformer. Sensurkvalitet. * Overgang fra digeks-UiO til Inspera i 2018• 

Nye vurderingsformer på 2. studieår 

implementeres fra vår 2018 

*Systematisering av vurderingsformene til 

valgemnene 

• Obligatorisk prosedyrekonkurranse på 2. 

studieår

Seksjonsleder 

eksamensseksjonen og 

studiedekan

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

Innføring av digitale hjelpemidler til 

undervisning og eksamen

Tiltak 2 *Filming av undervisning                            

*Satsing på digitalt rettskildeverktøy. Pilot 

til eksamen i JUS1111 våren 2018

* Ta i bruk mulighetene i ny DLA

Seksjonsleder 

eksamensseksjonen og 

studiedekan

Nytt tiltak i 2018

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

Sensurveiledning til alle eksamener • Sensorveiledning er obligatorisk i 

studieårseksamener på jusstudiet, men skal 

gjøres obligatorisk på de andre emnene, 

herunder valgemner

Seksjonsleder 

eksamensseksjonen og 

studiedekan

Gjennomgå allerede 

eksisterende ordning, og 

vurdedre hvorvidt den 

eksisterende ordningen skal 

styrkes

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

Integrering av Klarspråk i forskning og 

utdanning

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).                                                  

*Satsing på progressivopplæring i 

akademisk skriving 1. - 4. studieår

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

Flyttet fra ekstern finansiering i 2018

Studietilbud

 Gjennomføre programevaluering for 

Masterstudiet i Rettsvitenskap •Sikre en 

dynamisk og forskningsnær 

valgemneportefølje • Styrke 

valgemneprofilene

Seksjonsleder 

studieseksjonen, 

seksjonsleder 

eksamensseksjonen og 

studiedekan

Nytt tiltak inn

Videre oppfølging av Rettstrans Workshops med deltakere fra juridiske 

fakulteter i Norge og fra NFR

31.12.2018 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan 

Utvikle forum for forskerledere og følge 

opp forskergrupper

Evaluere økonomisk modell for 

forskergrupper. Støtte søknadsaktivitet i 

forskergruppene økonomisk.

31.12.2018 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan 

Øke antall søknader til toppforskning Tiltak 3

Styrke forskningsledelse og 

forskningsadministrasjon

Videreutvikling av fakultetets verktøy for å 

søke om eksterne midler og drifte eksterne 

prosjekter

31.12.2018 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan 

Delta i UiOs tverrfaglige satsninger Deltakelse i UiO Livsvitenskap 31.12.2018 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan 

Utarbeide ombyggingsplan for 

eksisterende bygg i forbindelse med 

realisering av samlet arealløsning for 

fakultetet i samarbeid med 

Formidle enhetenes behov for 

tilrettelegging av eksisterende bygg 

Tilretteleggingsbeskriv

else foreligger for DA, 

DM og DB

31.12.2018 Seksjonsleder IT og 

seksjonsleder kommunikasjon

Tilretteleggingsplan for 

eksisterende bygg foreligger fra 

Eiendomsavdelingen

Tilretteleggingsarbeider er 

gjennomført og enhetene er 

flyttet inn

Detaljprosjektering av nytt bygg ved 

Tullinløkka

Innredning: Formidle brukernes ønsker og 

behov til Eiendomsavdelingen og byggherre

Beskrivelse av 

innredning foreligger 

som grunnlag for 

anskaffelse

30.06.2018 Seksjonsleder IT og 

seksjonsleder kommunikasjon

Innredningsplaner er ferdig 

utarbeidet

Nytt bygg er tatt i bruk

Sikre bedre beredskap Gjennomføre de tiltakene ROS-analysen 

avdekker.

31.12.2018 Assisterende 

fakultetsdirektør og dekan

En operativ og velfungerende 

beredskapsplan er på plass. 

Beredskapsøvelse er 

gjennomført og evaluert.

Beredskapssplan er innarbeidet 

og oppdaters rutinemessig

Gjennomgang av administrative tjenester 

for bedre og mer hensiktsmessig 

organisering, og identifisere og planlegge 

for mulige endringer.

Prosesskartlegging av administrative 

tjenester  - implementering av endrede 

rutiner

testing og 

implementering av nye 

admininstrative rutiner

31.12.2018 Assisterende 

fakultetsdirektør og dekan

Nye rutiner for prioirterte 

områder er implementert og i 

drift. Prioritere områder for nye 

runder med prosesskartlegging

Nye og forbedrede rutiner er 

implementert

Fakultetet skal utarbeide 

kommunikasjonstiltak basert på UiOs 

kommunikasjonsstrategi

Tiltak 5 Implementering av tiltak beskrevet av 

Formidlingsutvalget

Seksjonsleder 

kommunikasjon

 2. Fakultetets forskere bidrar til 

å oppfylle UiOs 

kommunikasjonsmål, effekt  

måles av UiO sentralt etter 0-

punktsmåling i 2016

 2. Fakultetets forskere bidrar til 

å oppfylle UiOs 

kommunikasjonsmål, effekt  

måles av UiO sentralt etter 0-

punktsmåling i 2016

Fakultetsledelsen definerer ett eller to av 

disse innsatsområdene der fakultetet i 

samråd med aktuelle fagmiljøer/faglærere 

utarbeider konkrete målsettinger og tiltak.

Tiltak 6 Utarbeide innovasjonsplaner for fakultetet 

og iverksatt planer på minst ett 

innsatsområde

31.12.2018 Planer er utarbeidet og tiltak 

iverksatt på minst ett 

innsatsområde

Fakultetet har økt 

innovasjonsaktiviteten

Samfunnskontakt

Samfunnskontakt, 

innovasjon og 

formidling

Læringsmiljø

Ekstern finansiering

Toppforskning
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om kvalitet i høyere utdanning – Meld. St. 16 (2016–
2017) – oss ekstra drivkraft til å fortsette arbeidet for å 
styrke utdanningskvaliteten ved UiO.  Vi vil også prior-
itere oppfølging av stortingsmeldingen om humaniora - 
Meld. St. 25 (2016-2017).

UiO prioriterer tiltak som skal gi et løft for utdan-
ningskvaliteten, og hvor studentenes læring er viktigst. 
Studentene skal nyte godt av oppdatert teknologi i ut-
danningen, og vi satser stort på digital eksamen. UiO 
vil jobbe spesielt med bedre koordinering av støtteres-
sursene for utdanning, særlig gjennom etableringen av et 
Senter for læring og utdanning. Slik spisser vi vår satsing 
for bedre utdanningskvalitet. 

Innovasjonsaktivitetene ved UiO har økt betyde-
lig det siste tiåret. Det er allikevel et stort potensial for å 
styrke institusjonens innsats innen innovasjon og kom-
mersialisering ytterligere. Det er også behov for å profil-
ere aktivitetene bedre. UiOs Innovasjonsløft skal sikre et 
helhetlig grep om dette arbeidet. 

Internasjonal forskermobilitet er viktig for kvalitet 
i forskning og styrket EU-finansiering. UiO må være en 
konkurransedyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det 
skal derfor legges til rette for effektiv internasjonal 
rekruttering av vitenskapelige ansatte, og en helhetlig 
karrierepolitikk. UiO har klare ambisjoner om sterk 
vekst i ekstern finansiering og vil videreutvikle støtte- 
apparatet for forskerne.

God infrastruktur for IT er vesentlig i arbeidet med å 
nå målene i Strategi 2020. UiO skal utarbeide en master- 
plan for IT; et overordnet styringsdokument med tyde-

lige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsing-
er. Digitalisering av administrative rutiner og tjenester 
vil være viktig i arbeidet med å effektivisere ressurs- 
bruken. Gjennom å utnytte teknologien bedre, skal vi 
legge til rette for mer brukervennlige og kosteffektive 
løsninger.  Universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø har 
sammen med NTNU opprettet et felles program for digi-
talisering av økonomi-, HR-tjenester, saksbehandling og 
arkiv. Programmet skal bidra til økt verdiskapning gjen-
nom å levere effektive tjenester, og slik frigjøre og om-
disponere ressurser til kjernevirksomheten.  

Omgivelsene som studenter og ansatte daglig ferdes 
i påvirker kvaliteten på læring og forskning. UiOs bygn-
ingsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine ambi- 
sjoner om et moderne lærings- og arbeidsmiljø. I dag 
er mange av bygningene nedslitte og uhensiktsmessige. 
Masterplanen for UiOs eiendommer gir føringer for  
prioritering av arbeidet med modernisering av områder 
og bygg. Vi ser at det er behov for økt finansiering til 
vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, og at vi må 
sikre en tilfredsstillende balanse mellom dette og våre 
kjerneoppgaver. 

Strategi 2020 understreker at organisasjonen skal 
preges av kollegial medvirkning og en ledelse som tar 
ansvar. UiO skal ivareta tjenestemannsorganisasjonenes 
medbestemmelsesrett i henhold til hovedavtalen og  
verneombudenes rett til medvirkning etter arbeidsmiljø- 
loven i arbeidsmiljøspørsmål.

Oslo 20. juni 2017

Ole Petter Ottersen
rektor       
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
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Forord
Om årsplanen 
Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å reali- 
sere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rul-
lerende. Årsplanen omfatter områder der det er særlig 
viktig å oppnå endring, og den oppdateres årlig. 

UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede priori- 
teringer, samtidig som den skal gi stort rom for lokale 
tiltak. Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt  
internt samspill og gi føringer til fakulteter, museer, uni-
versitetsbiblioteket og sentre. 

Samfunnsoppdraget
UiO skal gi høyere utdanning basert på fremragende forsk-
ning. Vi skal legge til rette for at forskning kan gi grobunn 
for innovasjon. UiO ønsker også å ta et tydeligere ansvar 
for å bidra til å løse globale utfordringer. For å nå disse 
målene skal vi videreutvikle vår kultur for tverrfaglighet, 
internasjonalisering og samarbeid med næringslivet. 

Gjennom tett samarbeid med Oslo kommune og an-
dre kunnskapsinstitusjoner, skal UiO styrke sin profil 
som hovedstadsuniversitet. Skolesamarbeid, campus-  
og byutvikling og innovasjon er særlig prioriterte om-
råder når vi skal løfte frem Oslo og UiO som internasjo- 
nalt attraktive. 

UiO skal styrke sin posisjon som et internasjonalt  
ledende forskningsuniversitet. Gjennom UiO:Horisont 
legger vi til rette for en fortsatt vekst i deltakelsen i 
verdens største forskningsprogram, EUs Horisont 2020. 
UiO vil også prioritere internasjonalt forpliktende samar-
beid innen utdanning, forskning og innovasjon – særlig 
gjennom vårt medlemskap i The Guild of Research- 
Intensive Universities.  

UiO har etablert tre tverrfaglige satsinger: UiO:Livs-
vitenskap. UiO:Energi og UiO:Norden. Livsvitenskap er 
den største av disse. Satsingen skal etablere et verdens- 
ledende utdannings- og forskningsmiljø for livsvitenskap, 
hvor spisskompetanse fra en rekke fag kommer sammen. 

Det nye bygget for livsvitenskap vil sammen med nytt 
bygg for odontologi utgjøre kjernen i en klynge for livs-
vitenskap i Gaustadbekkdalen og området rundt. 

UiO:Energi har som ambisjon å oppnå en sentral  
posisjon i internasjonal energiforskning og -utdanning. 
Satsingen skal bidra til et bærekraftig samfunn med vekt 
på å skaffe verden nok sikker energi, som er tilgjengelig 
for alle og møter de globale klima- og miljøutfordringene. 

UiO:Norden skal gi ny kunnskap om det nordiske i en 
internasjonal kontekst. Satsingen skal utvikle fremrag- 
ende, tverrfakultære forskningsmiljøer hvor ny kunnskap 
om de nordiske landenes historiske forutsetninger, ut-
fordringer, paradokser og framtidsmuligheter legges til 
grunn. 

I tråd med regjeringens satsing på verdensledende 
miljøer, har UiO utpekt fem miljøer som har potensial  
til å flytte forskningsfronten innenfor sine respektive om-
råder. Fagmiljøene kommer fra medisin, økonomi, mate-
rialvitenskap og nanoteknologi, psykologi og språkfag.

Universitetsmuseene representerer en unik plattform 
for tverrfaglig forskningssamarbeid og formidling til 
samfunnet. UiO er nå nærmere et nytt vikingtidsmuseum 
på Bygdøy, og vi ser frem til videre utvikling av våre mu-
seumsbygninger på Tøyen og i Oslo sentrum. Dette vil gi 
enda bedre og bredere formidling av UiOs fremragende 
forskning til samfunnet.

 
Satsinger for å initiere endring
Som en av fem pilotinstitusjoner har UiO inngått en ut-
viklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Avtalen 
inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som 
skal bidra til å tydeliggjøre UiOs profil og på sikt gi bedre 
arbeidsdeling i sektoren. Det overordnede målet for ut-
viklingsavtalen er økt utdanningskvalitet og internasjo- 
nalisering basert på forskning av høyeste kvalitet –  
innenfor et bredt spekter av fag og disipliner.

I tillegg til utviklingsavtalen gir stortingsmeldingen 
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Utdanning
Universitetet i Oslo skal tilby attraktiv, forskningsbasert 
utdanning på høyt internasjonalt nivå som tiltrekker seg 
dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal 
brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. Studen-
tene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging 
fra studiestart og videre i utdanningen. 

UiO vil arbeide for å gi utdanningskvalitet et ytter-
ligere løft, og etablerer Senter for læring og utdanning 
for å samle og koordinere eksisterende støtteressurser til 
utdanning. Gjennom bedre koordinering av støttevirk- 
somheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ 
og teknisk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede 
lærings- og vurderingsformer. 

UiO vil arbeide for en tydeligere arbeidsdeling og 
mer samarbeid i sektoren, både nasjonalt og i en nordisk 
kontekst. 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:1

Tiltakene under er sentrale i å følge opp stortingsmeld- 
ingen om kvalitet i høyere utdanning.

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:             
•  Enheten har analysert data om studiegjennomføringen  
 ved enheten. 
•  Enheten har prioritert tiltak for å øke studiegjennom- 
 føring med bakgrunn i gjennomført analyse.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:             
•  Enheten har redusert andelen frafall etter to semester.
•  Enheten har økt andelen bachelor-, master- og   
 ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. 

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:        
•  Enheten har en ytterligere økning i andel digital 
 eksamen.
•  Enheten har større variasjon i lærings- og vurderings- 
 formene innenfor hvert studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:          
•  Enheten har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.
•  Enheten har økt andelen studieprogram som tilbyr   
 praksisplasser.

1) Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte  
under universitetsstyret.
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UiO skal forvalte sine samlede ressurser slik at de under- 
støtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for å skape en 
enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for 
studenter og ansatte. Kulturen skal preges av åpenhet, 
samarbeid og involvering av studenter, ansatte, deres 
tillitsvalgte og verneorganisasjonen. 

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

Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen  
i 2018 (i alfabetisk rekkefølge): 

• Administrative tjenester
Aktivt delta i samarbeidet med universitetene om felles 
anskaffelse, forvaltning og utvikling av felles løsninger 
for fornying og effektivisering av prosessene knyttet til 
økonomi, lønn og HR og saksbehandling og arkiv. 

• Arbeidsmiljøutvikling
Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert  
arbeidsmiljøutvikling. 

• Humaniora-meldingen
Følge opp initiativene i Humaniorameldingen og kon- 
kretisere oppfølging ved UiO i form av en bredt forankret 
handlingsplan. 

• Innovasjonsløftet
Tilrettelegge og være en pådriver for gjennomføring av 
innovasjonsløftet.

• IT-infrastruktur for forskning og utdanning
For å sikre at UiO prioriterer utvikling av de IT-tjenester, 
-løsninger og -infrastruktur som best støtter opp under 
UiOs strategiske mål, skal det utarbeides en masterplan 
for IT. Masterplanen skal være et overordnet styrings-
dokument og gi en helhetlig vurdering av behovet for 
IT-investeringer ved UiO.

• Karrierepolitikk
Utvikle en helhetlig karrierepolitikk ved UiO og utar-
beide et systematisk opplegg for karriereutvikling for 
vitenskapelig ansatte – herunder karriereveiledning for 
ph.d-kandidater. 

• Læringsmiljø og utdanningskvalitet
Intensivere UiOs arbeid med utdanningskvalitet og 
læringsmiljø, og i større grad samordne støtteressursene 
for utdanningsvirksomheten. 

• Masterplan for eiendommer
Arbeide videre med implementering av masterplanen og 
sikre langsiktig finansiering av eksisterende bygnings- 
masse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet. 
Sikre gode læringsmiljøer i utvikling av campus. 

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

• Utviklingsavtalen
Tilrettelegge og være en pådriver for å realisere målene i 
utviklingsavtalen.

Virksomhetsovergripende tiltak
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Samfunnskontakt og forsknings- 
formidling

Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at 
forskningsbasert kunnskap preger samfunnet og møter 
vår tids store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle 
kunnskap og ny innsikt gjennom aktiv dialog og samar-
beid. Kunnskap fra UiOs fagmiljøer, som de tverrfaglige 
satsingene, toppforskningsmiljøene og forskningsbaserte 
utdanninger skal kommuniseres til samfunnet. 

UiOs museer og Universitetsbiblioteket er sentrale for 
universitetets åpne formidling mot samfunnet.  Sammen 
med ledelseslinjen er Universitetsbiblioteket viktig i UiOs 
arbeid med å tilgjengeliggjøre forskning, blant annet 
gjennom arbeidet med Open Access. Det arbeides med å 
realisere et nytt klimahus og rehabilitere Geologisk muse-
um. Dette vil gi en plattform for moderne utstillinger og 
formidling til allmenheten. 

Kommunikasjonsarbeidet ved universitetet må støtte 
opp under UiOs samfunnsoppdrag. Dette krever en 
kunnskapsbasert prioritering av målgrupper og tiltak, og 
evaluering av kommunikasjonens effekt.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 5: 
Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter 
opp om universitetets samfunnsoppdrag og enhetens 
strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre 
målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og 
samfunnskontakt.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:                                      
•  Enheten har identifisert de viktigste strategiske priori-
 teringene som forskningsformidling og samfunnskon- 
 takt kan støtte opp om og prioritert relevante mål-
 grupper.
•  Enheten har iverksatt målrettede tiltak for forsknings- 
 formidling og samfunnskontakt og planlagt hvordan  
 effekt av tiltakene skal evalueres.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:                                        
•  Enheten har evaluert hvilken effekt kommunikasjon 
 stiltakene har hatt for de strategiske prioriteringene.
•  Enheten har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og  
 sterkeste miljøer er kjent i prioriterte målgrupper.
 

 

8 Årsplan 2018–2020

Forskning
UiO har stor faglig bredde og fagmiljøer som er langt 
framme i sin forskningsfront. UiO skal fremme grens-
esprengende forskning og være en etterspurt samar-
beidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør 
UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale 
arenaer. 

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

UiO har, i en benchmark-undersøkelse, analysert 
UiOs deltakelse i EUs rammeprogram. For bedre å støtte 
opp under økt deltakelse i Horisont 2020 og kommende 
rammeprogram vil UiO følge opp denne videre. I konkur-
ransen om eksterne midler lykkes UiO godt der kvalitet 
er det viktigste kriteriet, men har potensiale i å utnytte 
bredden av programmer bedre. For å støtte bedre opp 
under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal 
UiO sikre en hensiktsmessig organisering og dimensjon-
ering av det administrative støtteapparatet for forskning-
smiljøene. 

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverr- 
faglige satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og 
UiO:Norden og de fem verdensledende miljøene. 
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 3: 
Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra 
EU-systemet. 

Forventede resultater ved utgangen av 2018:       
•  Enheten har gjennomgått sin prosjektportefølje og   
 identifisert områder i de tre hovedgruppene i   
 Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke  
 sin deltakelse. 

Forventede resultater ved utgangen 2020:        
•  Enheten har en årlig økning i antall søknader og gjen- 
 nomslag innenfor de tematiske områder i Horisont   
 2020. 
•  Enheten har økt gjennomslag innenfor European 
 Research Council i Horisont 2020. 

Tiltak 4: 
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 

Forventede resultater ved utgangen av 2018:          
•  Enheten har implementert egne rutiner som skal sikre  
 raskere tilsetting. 
•  Enheten har redusert gjennomsnittlig tid for rekrutter- 
 ing av vitenskapelig tilsatte.
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020:      
•  Enheten har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til  
 UiOs rekrutteringsstrategi. 
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Innovasjon
Et felles innovasjonsløft skal skape en tydelig visjon og 
ambisjon, og utvikle en sterk identitet for innovasjons- 
arbeidet ved UiO. Målet er å synliggjøre innovasjons- 
aktivitet ved UiO på en god måte, og i større grad real-
isere potensialet som finnes i fagmiljøene til innovasjon, 
verdiskapning og omstilling for å møte komplekse sam-
funnsutfordringer. 

I tiden fremover må det arbeides for å utvikle en 
kultur og et strategisk rammeverk som åpner for en bred 
tilnærming til innovasjonsarbeid, med fokus på utvikling 
av innovasjonskapasitet innen et bredt spekter; fra kom-
mersialisering til sosial innovasjon. 

UiO skal arbeide for å styrke forståelsen av inno-
vasjon i alle utdanningene, og det skal utvikles et bredt 
utdanningstilbud innen innovasjon, kommersialisering 
og entreprenørskap. Studentene utgjør en stor ressurs 
for videreutvikling av UiOs innovasjonsevne, og UiO skal 
styrke sin evne til å realisere potensialet i studentenes 
initiativ og engasjement for innovasjon.

 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 6: 
Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal 
enhetene utarbeide konkrete målsettinger og iverksette 
tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsat-
sområder: 
•  Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og   
 lederskap 
•  Kommersialisering og entreprenørskap 
•  Organisering av strategiske allianser, næringslivs-
 kontakt og nye møteplasser
•  Studentinnovasjon
•  Utdanning

Forventede resultater ved utgangen av 2018:      
•  Enheten har utarbeidet planer for innovasjons-
 aktiviteten ved enheten og iverksatt tiltak innen 
 minimum ett innsatsområde. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020:       
•  Enheten har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte  
 innsatsområder.
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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 ok Tiltaket er i rute, mino-jur hadde en faddergruppe 

V17. Foredrag av SiO i semesterstart V 17 og H17. 

JSU hatt egen kampanje mot negativt karakterpres 

V17, og viderefører samarbeidet med UiB om dette. 

Tilbud om kollokviegrupper for studenter underveis 

i studiet V 2017 og 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 ok Gjennomført 4 spørretimer med økt 

studentdeltakelse V17 og planlagt H17. Det er tatt i 

bruk nettskjema for at instituttene kan melde inn 

faglige arrangementer for studenter - dette blir 

gradvis mer brukt. I tillegg er det mange 

henvendelser fra instituttene om åpne 

arrangementer via andre kanaler. 

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 OK Gjennomført frokostseminar V17 med innslag fra 

FUP, planlegger nytt seminar H17. 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 delvis 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 ok Utfasingen av privatistløpet i rettstudiet utfases 

etter planen. Det er fattet vedtak om en ekstra 

innlevering vår 2018 som skal omfatte de av 

privatistene som har dokumentert grunnlag for 

utsettelse, og de som stryker høst 2017. Dette ogås 

ettter planen.

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 delvis ok Mal for sensorveiledning noe forsinket, men plan 

om vedtak høst 2017. Detaljerte sensurkriterier for 

valgemner er vedtatt og implemeteres 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 ok Endringer i fagsammensetning er vedtatt, pilot for 

prosedyrekonkonkurranse 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

Delvis ok ok Innført studentenes spørretime for 

førsteårsstudenter i kriminologi, som videreføres 

H17. Prosess ift å opprette metodeemne i gang, 

med opprettelse av emne på lenger sikt. AFIN: 

reformeringsprosess i gang  der de store emnene 

blir delt opp emner med 10 sp omfang med nye 

læringskrav og nytt pensum, og det innføres 30 sp 

masteroppgave fom H17.  Endelig vedtak om 

nedleggelse av DRI fattet 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 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 OK Nytt tiltak i 2017. Eksamen i Silurveien er 

gjennomført for enkelte emner, i hht plan. 

Innfasingsplanen som er lagt for høst 2017 og 

fremover overholdes. 

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 ok Anbud ferdigstilt og Lovdata har fått anbudet. 

Planleggingen er i gang. Plan om pilot for JUS1111 

våren 2018. Tidsskjemaet er stramt, men vi antar at 

tidsplanen overholdes.

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 ok Opptak av ca 90% av undervisningen V17. Tar i bruk 

Canvas som ny LMS med pilot fra våren 2018, med 

muligheter for bl.a 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 delvis 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 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.

delvis ok delvis ok 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 ok Ny utenlandsansvarlig oppnevnt, mandat for 

arbeidsgruppe vedtatt. Avventer å få på plass den 

foreslåtte arbeidsgruppen. Gruppen startet opp og 

avholdt 1. møte i august. 

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.

delvis ok ok Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017 . 

Kartlegging av tidsbruk og omlegging av 

stillingsplanen er ferdigstilt. Skriftlige rutiner er 

ferdigstilt og presentert for instituttlederne, men 

foreløpig ikke publisert.

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.

delvis ok delvis ok Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017. 

Utlysningstakt for og prioritering av 

stipendiatstillinger er under diskusjon.

*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

delvis ok delvis ok 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

delvis OK

Utdanning

Rekruttering

Forskning

Læringsmiljø

Ekstern finansiering

Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til 

rettsvitenskapelig forskning nasjonalt

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.



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. delvis ok delvis ok Nye aktiviteter i 2017

Bedre samarbeid på tvers av nivåer (LOS, 

fakultet, institutt)

Bedre samarbeid på tvers av administrative 

fagfelt

Implementer prosjektsøknadsverktøy

30.06.2017 Assisterende 

fakultetsdrektør

delvis OK delvis ok

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 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. 

delvis ok ok 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. delvis ok delvis ok 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. 

ok ok 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 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 ok * I dialog med EA og berørte enheter

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

delvis OK delvis ok

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

delvis OK 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 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 OK Arbeidsgruppen leverte sin innstilling i april, og 

dekanvedtak er fattet. Orienteringssak i 

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.

delvis OK ok Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017.  

Analyseperioden var ferdig 20.6.2017. oppfølging av 

tiltak kommer fra 1.9.2017 utover høsten for å 

lukke mindre avvik       

Gjennomføre de tiltakene ROS-analysen 

avdekker.

31.12.2018 Tiltak etter ROS-analysen og 

oppfølging må vi se på i selve 

ROS-analysen. 

delvis ok 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.

delvis ok gjennomgås september / oktober for å fange opp 

om det skal gjøres endringer. (Analysen er 

gjennomført, men ikke alle tiltakene gjennomført.)

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.

ok

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.

ok 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.

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

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

analysen. Alle moduler tatt i bruk. Kontinuerlig og 

økt bruk for å gjøre alle bedre.

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 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 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 gjennomføres med 

innovasjon som tema på I-ledermøte H2017

Organisasjon og 

støttefunksjoner

Forskning

Organisasjons-

utvikling

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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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 

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 
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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.  
 
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. 
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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 
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. 
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 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 
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: 
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UiOs hovedområde Utdanning Forskning samfunnskontakt organisasjon og 

støttefunksjoner 

Læringsmiljø Rekruttering Samfunnskontakt, 
innovasjon og 
formidling 

Areal og 
samlokalisering 

 Ekstern 
finansiering 

 Organisasjonsutvikling 

Fakultetets 
hovedprioriteringer 

 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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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
Saksbehandler: 
Trond Skjeie 
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no
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