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UiO Det juridiske fakultet

Sakskart til møte 1/2018 i fakultetsstyret
Mandag 26. februar, kl. 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica
V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember 2017
Arkivsaksnr. 2017/416
Vedlegg:
1. Forslag til protokoll fra møtet 11. desember 2017
Vedtaksforslag:
Protokollen fra møtet 11. desember 2017 godkjennes.

O-SAK 1 Presentasjon av SERI og SIGNAL
Ved professor Lee Bygrave.

O-SAK 2 Inspera, Silurveien og digitale hjelpemidler
Arkivsaksnr. 2018/1541
Styret vil få en presentasjon i møtet, og dokumentene som ble lagt frem for instituttlederne 31. januar og
Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) 8. februar er lenket opp.
Vedlegg (pdf):
1. Eksamensavvikling i Silurveien og eksamenssystemet Inspera.
2. Digitale hjelpemidler

V-SAK 2 Årsregnskap 2017
Arkivsaksnr. 2017/1402
Vedlegg (pdf):
1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
2. Oppsummerende styrepresentasjon
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180226/sakskart.html
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D-SAK 1 Diskusjon om styrets rolle i policysaker
Vedlegg (pdf):
1. Notat om Det juridiske fakultets problemstillinger
2. Stillingsplandokumenter
3. Årsplan 2018 for Det juridiske fakultet

O-SAK 3 Studiebarometer

O-SAK 4 Nye medlemmer i fakultetsstyret 2018
Arkivsaksnr. 2018/608
Vedlegg (pdf):
1. Orienteringer om valg og nye medlemmer
2. Oversikt over styremedlemmer 2018

O-SAK 5 Tilsettingssaker
innstillings- og tilsettingsrådet (ITU) vedtok i møtet 11. desember 2017:
■

Christophe Hillion tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som professor SKO 1013 i
Europarett (arkivsaksnummer 2016/14159).

■

Anine Kierulf tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som førsteamanuensis SKO 1011
innenfor fagområde Statsrett og menneskerettigheter. Hvis Kierulf takker nei, går tilbudet videre til
Marius Emberland (arkivsaksnummer 2016/14160).

■

Martin Westergren tilsettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt
for offentlig rett/PluriCourts for en periode på inntil 2 år. Dersom Westergren takker nei går tilbudet til
Fredrik Dybfest Hjorthen (arkivsaksnummer 2017/10123).

O-SAK 6 Dekanvedtak
■

a) Dekanen fattet 29.11.17 vedtak om reviderte regler for godskriving og uttak av undervisnings- og
eksamensbanken og endring av navn til Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved
Det juridiske fakultet (arkivsaksnummer 2017/13699). Vedlegg (pdf).

■

b) Dekanen fattet 18.12.17 vedtak om tilsetting og egenandel på ERC-prosjekt (arkivsaksnummer
2017/6387). Vedlegg (pdf).

■

c) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om innføring av digitale hjelpemidler til eksamen (arkivsaksnummer
2017/7412). Vedlegg (pdf).

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180226/sakskart.html
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d) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige
faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige,
eksterne lærere, oppgaverettere og kollokvieveiledere (arkivsaksnummer 2017/7412). Vedlegg (pdf).

■

e) Dekanen fattet 09.01.18 vedtak om planlegging av undervisningsfri for fakultetets lærere: Frikjøp,
uttak fra undervisningsbanken og forskningsterminer (arkivsaksnummer 1703122018/493). Vedlegg
(pdf).

■

f) Dekanen fattet 10.01.18 vedtak om «Blank» lovsamling til eksamen i JUS1111 våren 2018
(arkivsaksnummer 2017/7412). Vedlegg (pdf).

■

g) Dekanen fattet 29.01.18 vedtak Oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre
(arkivsaksnummer 2008/10328). Vedlegg (pdf).

O-SAK 7 Eventuelt

Samlefil med saksdokumentene (pdf).

Det juridiske fakultet, 16. februar 2017
Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 16. feb. 2018 14:21 - Sist endra 16. feb. 2018 14:21
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UiO Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte 4/2017 i fakultetsstyret
Mandag 11. desember kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica
Protokollen må anses som midlertidig inntil den godkjennes av fakultetsstyret i februar 2018.
Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Odd Erik Pedersen,
Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Maria Conradi og Aksel Wilhelm Jebsen.
Forfall: Siri Kildahl Venemyr og Kari Kiperberg Werenskjold
Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Trond Skjeie (v-sak 2), Lars Botten (v-sak 2), Ken Jensen
(o-sak 2) og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. oktober
Arkivsaksnr. 2017/2880
Vedtak:
Protokollen fra møtet 16. oktober godkjennes.
(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 2 Budsjett 2018 og årsplan 2018-2020 – med langtidsbudsjett 2018-2022
Arkivsaksnr. 2017/11024
Trond Skjeie presenterte saken.
Studentene reiste spørsmål om det var hensiktsmessig og formelt riktig at fakultetsstyret skulle
beslutte endringer i gjentaksreglene slik det var beskrevet i sakspapirene. Styret ba med utgangspunkt i
studentene spørsmål om at kulepunkt 2 under punkt 2 på side 4 i fremlegget endres til:
"Reduksjon av eksamenskostnader og økt inntekt gjennom bedre gjennomstrømming. Målet er en
kostnadseffekt på ca. 400.000 fra 2019 og og en mulig inntektseffekt på rundt 600 000 kr årlig på lengre
sikt."
Vedtak:
Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis
fullmakt til å foreta mindre endringer.
(Enstemmig vedtatt)

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/171211/protokoll.html
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O-SAK 1 Rapporten Juss og kjønn
Dag Michalsen orienterte om Likestillings- og mangfoldsutvalgets (LiMU) rapport om likestilling ved
fakultetet. Styret fikk første versjon av rapporten til orientering i februarmøtet, men grunnet problemer
knyttet til personvern og anonymisering har det tatt tid å ferdigstille den. Rapporten offentliggjøres 19.
desember.

O-SAK 2 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2017
Arkivsaksnr. 2017/6134 og 2017/6143
Eirik Haakstad orienterte om instituttledervalgene for perioden 01.01.18-31.12.21 ved Institutt for offentlig
rett og Institutt for kriminologi og rettssosiologi, hvor henholdsvis professor Inger-Johanne Sand og
professor May-Len Skilbrei er valgt.

O-SAK 3 Strategimøte med universitetsledelsen 6. november
Dag Michalsen orienterte kort om møtet.

O-SAK 4 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag 17. oktober
Skriftlig orientering, ble ikke kommentert i møtet.

O-SAK 5 Status nytt bygg
Dag Michalsen orienterte kort om status for nytt bygg, og også at det er satt i gang en prosess
om fremtidig bruk av eksisterende bygninger.

O-SAK 6 Statistikker.
Styret stilte spørsmål ved hvem som er inkludert i den siste statistikkene om klagevedtak.
De to siste statistikkene i samlefilen viser oversikt over antall klager på karaktervedtak registrert ved UiO i
perioden 2010-2017. Her ses en tydelig økning i antall klager fra høsten 2014, som har klar sammenheng
med innføringen av blind klagesensur, økningen i antall klager er særlig stor ved vårt fakultet. Den
siste statistikken viser en oversikt over hvordan klagevedtakene fordeler seg, og igjen synliggjøres en skarp
endring fra og med 2014 i form av stor reduksjon i antall uendrede karaktervedtak, og stor økning i antall
klager hvor kandidaten går ett eller flere hakk opp eller ned.

O-SAK 7 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. september:

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/171211/protokoll.html
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Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Stener Ekern tilstås opprykk til professor innen
fagområde antropologi med virkning fra 15. september 2016. (Arkivsaksnr. 2016/12570)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 16. oktober:
■

Marte Eidsand Kjørven tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011, innenfor fagområde
kommersiell privatrett - med hovedvekt på privatrettslige relasjoner, ved Det juridiske fakultet. Dersom
hun takker nei, sendes saken tilbake til fakultetet. (Arkivsaksnr. 2016/14156)

■

Marte Eidsand Kjørven tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011, innenfor fagområde
kommersiell privatrett - reguleringsperspektivet ved Det juridiske fakultet. Dersom hun takker
nei, sendes saken tilbake til fakultetet. (Arkivsaksnr. 2016/14157)

■

Amanda Cellini tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett.
(Arkivsaksnr. 2017/2472)

■

Asbjørn Korsbakken tilbys stillingen som stipendiat SKO 1017 innenfor prosjektet "Digitalisering i
bygningsretten". (Arkivsaksnr. 2017/660)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 21. november:
■

Mark Taylor tilsettes i toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett, SMART.
(Arkivsaksnr. 2017/2739)

■

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson tilsettes som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for
sjørett for perioden 01.01.18-31.12.22 under forutsetning av at stillingen fullfinansieres gjennom
eksterne midler. (Arkivsaksnr. 2008/10152)

■

Henrik Ringbom tilsettes som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett for
perioden 01.01.18-31.12.22 under forutsetning av at stillingen fullfinansieres gjennom eksterne midler.
(Arkivsaksnr. 2012/10892)

O-SAK 8 Dekanvedtak
■

a) Dekanen fattet 29.09.17 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2018/2019 (arkivsaksnr.
2013/12113).

■

b) Dekanen fattet 02.10.17 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppe Rett,
samfunn og historisk endring (arkivsaksnr. 2016/12666).

■

c) Dekanen fattet 02.10.17 vedtak om oppnevning av representant til De juridiske fakulteters
publiseringsutvalg (arkivsaksnr. 2015/12571).

■

d) Dekanen fattet 13.10.17 vedtak om oppnevning av representanter for Programrådet for Master i
forvaltningsinformatikk (PFIN) og justering av Styrings- og administrasjonsreglementet § 18
(arkivsaksnr. 2017/11917).

■

e) Dekanen fattet 18.10.17 vedtak om prosjekteierskap og økonomisk risiko for ERC-prosjekter ved
PluriCourts (arkivsaksnr. 2017/12397).

■

f) Dekanen fattet 19.10.17 vedtak om frikjøp og egenandel i ERC Starting Grant-søknad Judgment2Justice (arkivsaksnr. 2017/11656).
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g) Dekanen fattet 20.10.17 vedtak om utlysninger av førstestillinger, lektorer og professor II ved Det
juridiske fakultet i 2018 (arkivsaksnr. 2016/7162).

■

h) Dekanen fattet 23.10.17 vedtak om oppnevning av midlertidig direktør ved Norsk senter for
menneskerettigheter 01.01.18-30.06.18 (arkivsaksnr. 2017/2492).

■

i) Dekanen fattet 07.11.17 vedtak om navn på nytt juss-bygg på Tullinløkken (arkivsaksnr. 2017/4778).

■

j) Dekanen fattet 07.11.17 vedtak om revisjon av Instruks for eksamen og sensur (arkivsaksnr.
2017/7412).

■

k) Dekanen fattet 17.11.17 vedtak om Endring av vertsinstitutt for forskergruppen International Law
and Governance (arkivsaksnr. 2016/12666).

O-SAK 9 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Det juridiske fakultet, 15.12.2017
Dag Michalsen, dekan
Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 8. jan. 2018 09:28 - Sist endra 8. jan. 2018 15:44
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Eksamensavvikling i Silurveien og eksamenssystemet Inspera.
Utredning om beslutningsgrunnlag, historikk og konsekvenser dersom fakultetet
skulle trekke seg ut av eksamensavvikling i Silurveien.
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Bakgrunn for saken
Høsten 2017 har eksamensseksjonen mottatt mange klager knyttet til eksamensavvikling i
Silurveien. Klagene har særlig vært knyttet til bokkontroll, oppmøteregistrering, fysiske lokaliteter,
støy og eksamenssystemet Inspera. Klagene er innkommet direkte til eksamensseksjonen i løpet av
eksamensperioden, fra studenter, studentrepresentanter, vakter og bokkontrollører, og
eksamensavvikling i Silurveien ble tatt opp som sak i Programrådet for master i rettsvitenskap den
14. desember 2017. Eksamensseksjonen har i tillegg sendt ut et evalueringsskjema til alle som avla
eksamen i Silurveien 2017 for å innhente alle innspill fra studentene.
Fra PMR møtet ble dette protokollført:
JSU beskrev at de hadde mottatt mange klager denne høsten fra studenter som hadde tatt
eksamen i Silurveien. Knyttet til de fysiske forholdene er det klager på at det tar lang tid før man
kan få komme til plassen sin og kort tid til å gjennomføre bokkontroll. Det har vært studenter
som ikke har fått beskjed når hjelpemidlet ble inndratt, og noen som har trukket seg da de ikke
har skjønt at de kunne klage på inndragelsen. Man plasserer flere fag sammen, og med store
lokaler er det større risiko for støy. Det ble samtidig lagt til at det er svært gode lys og luftforhold,
og det gir også likere forhold mellom studentene, i dag er det relativt store forskjeller på hvor god
de ulike små salene i sentrum er.
Studentene bekymrer seg for at man har hatt for stort fokus på å tilpasse seg i Silurveien og det
er ikke blitt hensyntatt det som må være på plass for god eksamensavvikling ved juridiske emner.
Flere kategoriserte forholdene høsten 2017 som en skandale. Videre henviste de til at man hadde
etter våren 2017 fått flere negative tilbakemeldinger, og kan ikke se at man da kunne skalere opp
slik man har gjort denne høsten.
På bakgrunn av disse klagene og diskusjonen i PMR ble følgende vedtatt:
PMR vil få forelagt en utredning om de økonomiske og organisatoriske konsekvensene med å
trekke seg ut av Silurveien i februarmøtet.
Se sak 4 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr7/protokoll.html
Det foreliggende notatet gjør rede for vedtaksprosesser ved UiO for Silurveien og Det juridiske
fakultets stilling her. På bakgrunn av dekanvedtaket av 3. januar 2018 (2017/7412-18) adresseres
det både til i-ledere og PMR. En foreløpig versjon av dette notatet er lagt frem for instituttlederne,
og ble drøftet på I-ledermøte 31.1.181.

1
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PMRs medlemmer gjennomførte en prøveeksamen og fikk ellers en omvisning i Silurveien 1.2.18.

Bakgrunn og vedtaksprosess for Silurveien og Inspera
Prosjektet «UiO digital eksamen» ble etablert på bakgrunn av styrevedtak av 17.6.2013:
«Universitetsdirektøren etablerer et prosjekt for digitalisering av arbeidsprosesser knyttet til
eksamen». I tillegg ligger følgende to tiltak i UiOs årsplan 2015-2017 til grunn:2


Tiltak 6 ‘Nyskaping i undervisning og læring’: «UiO skal prioritere arbeidet med
digitalisering av eksamen. Digitalisering vil forenkle arbeidet med eksamen og redusere
manuelt arbeid og mulige feilkilder. Avdeling for fagstøtte vil i tett samarbeid med
fakultetene og USIT i 2014 utarbeide en detaljert prosjektplan som legger grunnlag for
beslutning om videre prioriteringer og tiltak knyttet til digital eksamen ved UiO.»



Tiltak 11 ‘Administrativ omstilling’: «Internt handlingsrom ble avsluttet som prosjekt
høsten 2013. Gjennomføring av konkrete tiltak knyttet til de prioriterte områdene vil
fortsette i perioden 2015-2017. Dette gjelder særlig områdene eksternfinansierte prosjekter,
bilagslønn, arkiv og digitalisering av eksamen.»

Prosjektet leverte sin sluttrapport februar 2017 og UiO digital eksamen er nå satt i drift, systemeier
er Seksjon for studieadministrative datasystemet ved Avdeling for fagstøtte (AF), UiO sentralt.
På bakgrunn av dette prosjektet har UiO inngått en avtale om bruk av det digitale
eksamenssystemet Inspera og digital skoleeksamen avholdes i leide lokaler i Silurveien.

Behovskartlegging av digital eksamenssystemer ved UiO
I forbindelse med prosjektets Fase 1 Milepæl 11 ble det utført en behovskartlegging av digitale
eksamenssystemer ved UiO og utarbeidet en kravspesifikasjon november 2015.3 Hensikten med
leveransen var å kartlegge hvilke behov UiO hadde i forbindelse med digitalisering av eksamen.
De ulike digitale eksamenssystemet ved UiO – Questionmark Perception, DIGEKSUIO og Inspera
Assessment – ble blant annet sammenlignet mot hverandre for å se hvilke behov de oppfylte.
Inspera Assessment var det digitale eksamenssystemet som oppfylte flest behov.4
I 2014 ble det gjennomført en anbudskonkurranse sammen med UiA, UiB og UiO med
utgangspunkt i en felles kravspesifikasjon. Se vedlegg 2 "kravspesifikasjon-uiabo". Første fase av
prosjektet i 2015 besto i å teste Inspera Assessment som en løsning ved UiO, og fremlegge en
Se vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse for «UiO digital eksamen – papirløs eksamen for studenter, vitenskapelige og
administrative» kapittel 1 for mandat herunder bakgrunn, formål, resultatmål og avgrensning.
2

3

4

Se vedlegg 2 for «Leveranse MP 11: Kravspesifikasjon»

Se vedlegg 2 «Leveranse MP 11: Kravspesifikasjon» side 24 for en sammenligning av Questionmark Perception,
DIGEKSUIO og Inspera Assessment.

4

anbefaling på hva UiO burde gå for. Prosjektet anbefalte "Innløsning av opsjon med den eksterne
leverandøren Inspera fra og med 1.1.2016. Samarbeidet med Inspera vil sette UiO i stand til å
gjennomføre et høyt volum digitale eksamener i nær fremtid.". Se vedlegg 3 "beslutningsgrunnlag"
og "unidir-beslutningsdokument".
De pedagogiske mulighetene og mange ulike eksamensformene som støttes av Inspera var en av
hovedårsakene til at denne løsningen ble valgt. Siden har store deler av den øvrige UH-sektoren
også tatt Inspera i bruk, og det er etablert et nasjonalt samarbeid for å utvikle løsningen i tråd med
ulike fags behov.
Videre har sikkerhet vært et viktig poeng innenfor prosjektet, sikkerhetskopiering i Inspera
Assessment består av to ting:


Løpende automatisk lagring hvert 15. sekund som blir lagret i deres skytjeneste.



Det opprettes også et snapshot hvert 15. minutt. Dette er en midlertidig backup –
øyeblikksbilde – av tekst skrevet i langsvarsoppgaver. Disse blir lagret i nettleserens minne,
og kun tilgjengelig i en pågående oppgave.

Dette vil si at selv om maskinen kandidaten jobber på får problemer kan kandidaten logge seg inn
på en annen maskin og fortsette der de var. Oversikt over sist lagret og tilkoblingsstatus finnes i
verktøymenyen uansett hvor i oppgaven kandidaten er.
Med en midlertidig sikkerhetskopi kan kandidaten gå tilbake til en tidligere versjon i
langsvarsoppgaver. Sikkerhetskopiene opprettes så lenge kandidaten er inne og skriver i den
samme oppgaven. En ny midlertidig sikkerhetskopi tas hvert 15. minutt og lagres i nettleserens
minne. Dette betyr at den fungerer både når kandidaten er online eller offline samt at kandidaten
kan navigere mellom oppgaver uten at sikkerhetskopiene nullstilles. Se vedlegg 7
Sikkerhetskopiering for mer informasjon om teksteditoren og sikkerhetslagring.

Lokaler til eksamen og Silurveien
Styringsgruppen for prosjekt UiO digital eksamen tok opp høsten 2015 spørsmålet om
infrastruktur og fellesfunksjoner for digital eksamen i fakultetsdirektørmøte5, dekanmøte,

Se protokoll fra møte i direktørnettverket (sak 6):
www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/direktor/moter/2015/12-16.html#toc6
5

5

Utdanningskomiteen6 og i nettverk for administrative studieledere7. De ble også utarbeidet et
dekannotat til dekanmøtet 25.11.2015 hvor denne problemstillingen ble diskutert.8
Det var i alle møter en tilslutning til at det skulle utredes om et stort digitalt eksamenslokale finnes,
og om dette lokalet skulle bemannes med fellesfunksjoner. Det ble da utarbeidet et notat til
universitetsdirektøren som anbefalte at eiendomsavdelingen utredet muligheter og kostnader for et
stort digitalt eksamenslokale.9 Det ble også utarbeidet en kravspesifikasjon for
eiendomsavdelingen.10

Vurdering av BYOD vs. stasjonære maskiner
Våren 2016 ble det gjort en vurdering av BYOD (Bring your own device) = egen medbrakt PC vs.
stasjonære maskiner.11
Det var en sammensatt vurdering som ble gjort hvor fremtidige muligheter i eksamensløsningen
ble vurdert. For å kunne tilby støtte for bl.a. video i eksamenssammenheng ble det lagt til rette for
trådfastnett, men mange Mac'er har ikke støtte for dette.
BYOD gav også utfordringer ifbm. digitale penner og annet tredjepartsprogram- og maskinvare.
Det var derfor ønskelig å legge til rette også for stasjonære maskiner. UiO-kontrollerte maskiner vil
i tillegg kunne gjøre Safe Exam Browser overflødig12.
Stasjonære maskiner og trådfast nett gir større fleksibilitet i vurderingsformer og lavere risiko ved
gjennomføring. Studentparlamentet har tidligere vedtatt at de ønsker BYOD, men anerkjenner
argumentene. De ser også at en "god nok" BYOD vil kunne være en økonomisk utfordring for
studenter med dårlig råd. NRK skrev i mai 2017 om muligheten for fusk med bruk av Inspera og
SEB, det understrekes her at dette ikke er mulig når Inspera kjøres på stasjonære maskiner:

6

Se referat fra Utdanningskomiteen (sak 2) samt presentasjon:
ww.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2015/271015/151027referat.pdf
www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2015/271015/151027-digeks.pdf
Se referat fra møte i nettverk for studieadministrative ledere 4. desember 2015:
www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/studieledernettverket/moter/2015/innkalling-til-mote-inettverk-for-administrative-.html
7

8

Se vedlegg 3: Dekannotat «UiO digital eksamen: status og veien videre».

9

Se vedlegg 4: Notat til universitetsdirektøren om lokale til digital eksamen.

10

Se vedlegg 5: Kravspesifikasjon for lokale til digital skoleeksamen.

11

Se vedlegg 6: Vurdering av BYOD vs. stasjonære maskiner.

12

Slik som utvikles i Silurveien i dag med PROXY-løsning i stedet for SEB som gir flere muligheter.
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https://www.nrk.no/hordaland/didrik-avslorte-at-andre-kan-sitje-heime-og-ta-eksamenen-hans1.13528215
UiO eier de stasjonære maskinene i Silurveien, samt at vi eier den tekniske infrastrukturen (nettet)
de er på. Dette er på en helt annen måte enn et åpent trådløsnett på UiO og / eller på en privateid
maskin / bærbar. På denne måten har vi full kontroll over utstyret og infrastrukturen som benyttes
og kan da levere en høyere kvalitet på tjenesten (eksamensgjennomføringen). Siden kandidatene
ikke har administrasjonstilganger på de faste maskinene og at de logger seg på med UiO-brukere
kan vi redusere sannsynligheten for fusk digitalt betydelig.

Vedtak i Universitetsstyret
På bakgrunn av disse vurderingene ble følgende foreslått i vedtakssak om årsplan 2017-2019 og
fordeling 2017 til Universitetsstyret den 20 juni 2016:


Samfinansiering for drift av digital eksamen og felles eksamenslokale i Silurveien 2



Driftskostnader for digital eksamen på 7,8 mill. kroner fordeles mellom fakultetene
med en nøkkel basert på 50% vekt iht bevilgning og 50% vekt iht studieplasser.



Kostnadene til drift av Silurveien 2 er estimert til 19,3 mill. kr. Midlene finansieres av
midler hhv Eiendomsavdelingen (2 mill. kroner) og fakultetene (17,3 mill. kroner) i
dag bruker til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter mm.



UiO sentraliserer avvikling av skoleeksamener. Det er leid et eget lokale for å avholde
disse eksamenene, Silurveien 2. Drift av lokalene er estimert til 19,3 mill. kroner.
Øvrige driftskostnader og lisenskostnader er beregnet til 7,8 mill. kroner.



UiO sentraliserer avvikling av skoleeksamener. Det er leid et eget lokale for å avholde
disse eksamenene, Silurveien 2. Drift av lokalene (husleie, vertskap, IT-ansvarlig,
eksamensplanlegging, IT-vakter, overinspektør og assisterende inspektør,
eksamensvakter, utstyr og administrasjon), foreslås dekket av midler
Eiendomsavdelingen og fakultetene i dag og i fremtiden vil bruke på digital eksamen.
Kostnadene er fordelt etter en nøkkel som er basert på de utgifter de ulike fakultetene
har på eksamensvakter i dag. Det forventes at man vil kunne effektivisere driften over
noe tid, reduksjonen vil da tilbakeføres til fakultetene etter samme nøkkel.

Se styrenotat med vedlegg V-sak 5 her:
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/
Vedtakssaken ble vedtatt uten innsigelser knyttet til digital eksamen og Silurveien, se protokoll her:
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/protokoll.html
Videre gjorde Universitetsstyret vedtak den 20. juni 2017 om en utvidelse av leieforholdet i
Silurveien, utvidelsen innebar at Silurveien ville ha kapasitet til å avvikle nesten all skoleeksamen
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ved UiO og den nye etasjen gjør at Silurveien kan tilby lokaler for studenter med særskilt
tilrettelegging.


Digital eksamen er sentralisert fra 2017. Kostnadene finansieres av midler fakultetene
tidligere har benyttet til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter m.m. Etableringen av
Silurveien som eksamenslokale har vært et vesentlig bidrag til en god skoleeksamensavvikling ved UiO, og ikke minst i forhold til digital skoleeksamen. Det tas sikte på å
utvide leieforholdet fra høsten 2018, utvidelsen innebærer at nesten all skoleeksamen
nå kan avvikles i Silurveien. Kostnadene dekkes inn ved at Det juridiske fakultet skal
inn i ordningen og ved en mindre økning i medfinansiering fra øvrige fakulteter.

Se styrenotat med vedlegg i V-sak 5 Årsplan for 2018-2020 og fordeling 2018:
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/
Vedtakssaken ble vedtatt uten innsigelser knyttet til dette punktet, se protokoll her:
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/protokoll.html

Vedtak i Fakultetsstyret og lokal prosess knyttet til Silurveien
Dekanatet har vært løpende orientert om det sentrale prosjektet Digital eksamen. Avviklingen av
DIGEKSUiO ble vedtatt av dekanatet mai 2017 (vedlegg 8), og med det overgangen til Inspera som
nytt digitalt eksamenssystem, dette basert blant annet følgende vurdering:
Word 2010 fases ut fra 1/1-2018, og Windows 7 vil mest sannsynlig fases ut i løpet av 2018. USIT
kommer ikke til å gjøre endringer i løsningen for å støtte nyere versjoner av Word og Windows.
DIGEKSUIO har også en serverdel, og en kobling mot FS. USIT kan ikke drifte denne løsningen
videre, da UIO har valgt å gå for Inspera som eksamensløsning. Det er ikke mulig for fakultetet å
drifte løsningen (DIGEKSUIO) selv.
Overgang fra lokal eksamensavvikling til Silurveien ble innført ett år senere enn de fleste andre
fakulteter. Senere overgang var knyttet til at vi allerede hadde en digital eksamensløsning og at
eksamensadministrasjonen meldte inn problemstillingen knyttet til bokkontroll.
Den 17. oktober 2016 fikk Fakultetsstyret forelagt følgende informasjon til grunnlag for vedtak om
overgang til sentralisert eksamensavvikling i Silurveien, dette var del av en større vedtakssak om
Årsplan 2017-2019 og hovedprioriteringer for budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021:
2. EKSAMENSKOSTNADER
UIO har fra 2016 tatt i bruk nye eksamenslokaler i Silurveien, og i løpet av 2017 vil dette også
gjelde for JUS. Det er imidlertid ikke avgjort ennå i hvilket omfang JUS benytter
eksamenslokalene i 2017, og budsjettet for eksamensvakter og studentrepresentanter er derfor pr
d.d. uendret, For fakultetet betyr dette at budsjettrammen reduseres gjennom at det trekkes inn
midler til samfinansiering av digital eksamen, samtidig som fakultetets kostnader til
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administrasjon av eksamen (eksamensvakter, IT-infrastruktur) gradvis reduseres. I
langtidsbudsjettet forutsettes det at dette balanserer.
I bevilgningen for 2017 er det trukket inn kr 920 000.- fra juridisk fakultet til finansiering av
driftsmidler til USIT for å dekke drifting av digital eksamen. Det er foreløpig usikkert om det vil
bli tilsvarende beløp for 2018. I langtidsbudsjettet forutsettes det foreløpig at dette bortfaller når
all eksamensavvikling er flyttet.
Følgende tiltak i årsplan:
Nye eksamenslokaler i Silurveien for UIO. Det juridiske fakultet skal fra høst 2017 gjennomføre
skoleeksamener i de nye lokalene.
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/161017/sakskart.html
Saken ble vedtatt uten innsigelser knyttet til dette punktet, se protokoll her:
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/161017/protokoll.html
Den 12. juni 2017 fikk Fakultetsstyret forelagt følgende informasjon til grunnlag for vedtak om
overgang til sentralisert eksamensavvikling i Silurveien, dette var del av en større sak knyttet til
Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018 - prinsipper for behandling av
budsjettrammer og internfordeling:
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
driftskostnader 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
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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.
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/170612/sakskart.html
Saken ble vedtatt uten innsigelser knyttet til dette punktet, se protokoll her:
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/170612/protokoll.html
Den 16. oktober 2017 fikk Fakultetsstyret forelagt følgende informasjon til grunnlag for vedtak om
overgang til sentralisert eksamensavvikling i Silurveien, dette var del av større sak knyttet til
Årsplan 2018-2020 og hovedprioriteringer for budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022:
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.
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/171016/sakskart.html
Saken ble vedtatt uten innsigelser knyttet til dette punktet, se protokoll her:
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/171016/protokoll.html

Orientering om Silurveien og Inspera på instituttene
Eksamensadministrasjonen har gjennomført informasjonsmøter ved Institutt for privatrett,
Institutt for offentlig rett, Norsk senter for sjørett og Institutt for kriminologi og rettssosiologi i
løpet av høsten 2017. Det var varierende fremmøte, med relativt lite oppmøte på enkelte institutt,
(det har vært så få som 3) og så mange som 20 som møtte på hvert av møtene.
Informasjonsmøtene ble holdt som faglunsjer og administrasjonen presenterte Silurveien og
Inspera og snakket kort og prosjektet med digitale hjelpemidler. Generelt var det likevel først og
fremst spørsmål om digitale hjelpemidler, men ved Institutt for privatrett var det mange spørsmål
om eksamenssystemet Inspera.
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Resultater fra evalueringsskjemaene
Vi mottok 223 svar fra kandidater på norske valgemner og 76 svar fra kandidater på engelske
valgemner, noe som gir en svarprosent på 17,3 %. Høsten 2017 møtte 1725 eksamenskandidater til
eksamen i valgemner i Silurveien, og vi ser av svarfordelingen at 70 av de 223 svarene på norske
valgemner var fra kandidater som avla Arbeidsrett. Dette var en eksamensdag tidlig i
eksamensperioden og en dag med store vanskeligheter knyttet til oppmøteregistrering og
bokkontroll, så en stor andel av studentenes svar (over 30 %) er preget av de utfordringene vi
hadde denne dagen.
På engelske og norske valgemner mente mer enn 80 % av respondentene at de hadde fått god nok
informasjon til å gjennomføre eksamen i Silurveien med eksamenssystemet Inspera. Kandidatene
hadde først og fremst forholdt seg til informasjon gjennom e-post fra eksamensseksjonen.
Både norske og engelske respondenter syntes det var greit å komme seg frem til Silurveien, 60 % av
de norske respondentene og 65 % av de engelske gav nest høyest eller høyest score på dette.
De norske respondentene svarte svært variert på hvor egnet Silurveien var som eksamenslokale,
men nest høyest score fikk høyest svarprosent med 22 %, blant de engelske respondentene gav 56
% nest høyest eller høyest score på dette spørsmålet.
Av de norske respondentene deltok 8 % på «Åpent hus» i Silurveien13, 70 % av disse opplevde at
det var til hjelp for eksamensforberedelsene. Av de engelske respondentene hadde 10 % deltatt på
Åpent hus, men kun 63 % opplevde det som nyttig, en årsak som er oppgitt er at
innloggingssystemet var annerledes på Åpent hus enn på selve eksamen.
På spørsmål om den helhetlige opplevelsen av eksamen gav 24% av de norske respondentene nest
dårligste score (2 av 6), 26 % ga midt på treet (4 av 6). På de engelske valgemnene oppgav 50 % av
respondentene å være «satisfied» med den helhetlige opplevelsen av eksamen (5 av 6).
På evalueringsskjemaet ble det også stilt spørsmål om kandidaten gjorde bruk av papirversjonen av
oppgaven som alltid deles ut der eksamensoppgaven er lengre enn ett avsnitt. Der papirversjon ble
delt ut brukte de alle fleste respondentene denne. Dette er som forventet og eksamensseksjonen vil
videreføre ordningen med å dele ut papirversjon av oppgaven, som planlagt.
Respondentene tok særlig opp dette som problematisk:


13

Logistikken rundt oppmøte, lang kø i trappen, (ubehagelig og varmt), utilgjengelige
toaletter er under bokkontrollen. Eksamensvakter som var frekke.

«Åpnet hus» i Silurveien vil også bli arrangert for eksamenskandidater våren 2018, tidspunkt vil bli lagt ut her:
http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-opplering/felles/
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Kort tid til bokkontroll og at vaktene ikke var kjent med bokkontroll.



Forstyrrelser og støy. Annen eksamen i samme lokale, støy når disse kandidatene skal
avslutte og gå, eksamen som startet før egne eksamener. Unødvendig informasjon over
høyttalerne.



Vanskelig å oppfatte informasjon om passord.



Pultene er små.



Eksamenssystemet Inspera fungerte ikke tilfredsstillende; mangler wordfunksjoner,
retteprogrammet er ikke godt, prøven lukker seg når eksamenstiden er over, man får ikke
besvarelsen på e-post14. Fakultetets informasjon og tilbud om opplæring høsten 2017

Alle kandidater fikk høsten 2017 tilsendt mail med følgende informasjon om Silurveien og Inspera.
Se vedlegg 10:


Silurveien: hvordan komme seg dit



Inspera: påminnelse om at det er svært viktig at man setter seg inn i systemet



Eksamensoppgaven: når den er digital og når den i tillegg gis på papir



Hvor få opplæring: testeksamen på Juriteket og Åpent hus

Testeksamen på Juriteket er blitt avlagt ca. 15 ganger, gjennomsnittstiden som har blitt brukt per
testeksamen er 4 minutter (minste tid er 1 min og lengste tid er 9 min).
Fakultetet har laget en egen infonettside om eksamen i Silurveien med sjekkliste, denne er delt via
Facebook: http://www.uio.no/studier/eksamen/gjennomforing/jus/forste-gang-isilurveien/index.html
Tilsvarende tilbud gis også til studentene våren 2018. På allmøtet som ble holdet den 25. januar
2018 ble alle studentene oppfordret til å benytte seg av dette tilbudet.

Ulike tiltak som ble implementert og gjennomført i høst i Silurveien
Fra protokoll fra PMR-møte 14. desember 2017 kan det se ut som studenter og faglige mangler noe
tillit til at Silurveien kan forsvarlig avvikle digitale skoleeksamener for fakultet.
Eksamensadministrasjonen svarte i møtet at de innkomne klagene er videreformidlet til ansvarlige
ved Silurveien og at fakultetet avholdt et hastemøte i desember hvor man ble enige om å endre
rutiner knyttet til bokkontrollen.
Tiltak som ble implementert i høst etter erfaringer gjort rundt bokkontroll:

14

Studentene har adgang til alle innleverte besvarelser i Inspera under «Arkiv», det er derfor ikke behov for å sende ut
egen e-post med besvarelsen.
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Egne overinspektører (som tidligere hadde jobbet på JUS)
Tidligere oppmøte for alle som var en del av bokkontrollen, inkludert studenter,
overinspektør/Ass. og noen utvalgte vakter
Nytt klageskjema med eget infoskriv om hva konsekvensene ved en inndragelse er +
studentenes klagemuligheter for å skape minst mulig misforståelser.
Flere registreringsbord der vaktene tar imot og registrerer studentene
Strategisk plassering av kandidater i sal
Bedre skilting i sal om hvor emne er plassert
Egen vakt ved inngangsdøren for å gi beskjed om hvor studentene skal gå
Egne vakter som påser at kandidatene setter seg på riktig plass og sørger for at de forlater
salen når de har lagt fra seg og logget seg på.
Stedansvarlig tilstede i salen under registreringen og bokkontrollen

I tillegg er informasjonen og kursene for eksamensvakter utvidet til å bli mer detaljerte og
omfattende.




Egen informasjon om bokkontroll vil bli gitt under informasjonsmøtet for eksamensvakter.
Egne kurs for eksamensvakter og overinspektører hvor deler av kurset dedikeres til rutiner
og gjennomføring av bokkontroll
Et eget veiledningshefte for eksamensvaktenes rolle når det gjelder bokkontroll

Tiltak knyttet logistikken rundt oppmøte for våren 2018:







Informasjon på våre nettsider om oppholdsarealer (kafe / kantine i 1. etasje)
Kaffebaren i 1. etasje åpner kl. 0800.
Selvaag lager en egen nettside med informasjon om Silurveien + videoer
Bedre skilting til oppholdsarealer
Eksamensvakt som veileder kandidatene til oppholdsareal
Kandidater har adgang til toaletter i oppholdsarealet i 1. etg. mellom bygg B/C

Andre tiltak tilknyttet gjennomføringen av JUS-eksamener i Silurveien i vår:





Tiltakene som ble iverksatt høst 2017 videreføres til vårens eksamensavvikling for JUS
Se på muligheten for å plassere bokkontroll-emner i sal C for best mulig
gjennomstrømning. Sal C har to utganger.
Gjøre endringer fortløpende hvis vi ser at det er nødvendig for en bedre og mer effektiv
gjennomføring av bokkontroll.
På bakgrunn av vedtaket i PMR ble de studieårsansvarlige invitert til å gjennomføre en
testeksamen i Silurveien den 1. februar 2018. Oppgaveutvalget for 1. studieår vil få en lik
invitasjon til å gjennomføre testeksamen og med det få et totalblikk på forutsetningene
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studentene avlegger eksamen under, med tanke på skjermstørrelse, pultstørrelse og
eksamenssystem.
Videre kan vi også legge til at Silurveien kommenterer følgende vedrørende klager på støy fra
mikrofonbruk under eksamen og administrering av tilleggstid i Inspera:


Meldingsfunksjonen i Inspera har til tider vært noe ustabil og vi har sett at ikke alle
kandidater har fått beskjeden som sendes ut. Vi har derfor vært nødt til å gi beskjeden
muntlig over høyttaler, noe som vi forstår kan virke forstyrrende for de andre kandidatene.
Vi forsøker å holde beskjedene så korte som mulig. Lengre beskjeder som gjelder
oppgavetekst har i noen tilfeller også blitt skrevet ut på papir og delt ut, istedenfor å gi den
muntlig.



Når det gjelder tilleggstid så gis denne i Inspera (insident-ekstra tid) slik at denne
samsvarer med kandidatenes reelle eksamenstid. Vi hadde en hendelse hvor det var noen
kandidater i et emne som ikke hadde fått den tileggstiden de skulle ha. Her åpent vi
besvarelsen for ny innlevering slik at de fikk den tiden de skulle ha.

I PMR møtet den 14. desember ble det særlig tatt opp at eksamenslokalet i Silurveien er så stort at
man opplever å sitte i samme lokale med kandidater som har kortere eksamenstid, dette fører til
ekstra støy når en hel gruppe kandidater skal forlate lokalet. Alle eksamener på samme sal i
Silurveien har som standard starttidspunkt, enten kl. 09.00 eller 14.30, dette er en utfordring da
kun knyttet til avslutting av eksamen.
Silurveien er ett eksamenslokale som skal avvikle eksamen for hele UiO, og innenfor kabalen er det
ikke mulig å la store deler av eksamenslokalet stå tomt. Man må benytte seg av den kapasiteten
som finnes. Når det er sagt så ser man at stadig flere fakulteter går over til standard 4-timers
eksamen, og når man plasserer inn de ulike eksamensdagene forsøker man i så stor grad det er
mulig å plassere grupper med lik eksamenstid i samme lokale for å forhindre støy for de
kandidatene som har lengre tid.

Word-løsning i Inspera våren 2018
Våren 2018 er kommer det på plass en PROXY-løsning i Silurveien hvor Word kan tilbys som
tredjepartsprogram i Inspera i tillegg til Lovdata Pro, og det arbeides med en løsning hvor Word
også kan brukes i sentrum innenfor SEB (Safe Exam Browser). Løsningen er noe annerledes enn
DIGEKSUIO, den forutsetter at studenten allikevel må forholde seg til Inspera og klippe tekst inn
fra Word, men det vil i all hovedsak løse behovene knyttet til langsvarsoppgaver og retteprogram.
Det ble gjennomført en demonstrasjon av denne løsningen for JSU den 18. januar 2018.

Konsekvenser dersom fakultetet skulle trekke seg ut av sentral eksamensavvikling
Som det fremgår av styrevedtaket så er fakultetets kostnad knyttet til Silurveien på 4,7 millioner
hvert år. Universitetsstyret vedtak fra 20. juni 2017 knytter fakultetets innlemmelse i Silurveien
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direkte opp mot utvidelse av leieavtalen i Silurveien. Utvidelsen har gjort at Silurveien kan avvikle
skoleeksamen for så å si hele UiO og tilby eksamen for studenter med tilrettelegging. UiO sentralt
gjorde den vurderingen at dette var en mulig utvidelse med den forutsetningen at JF skulle inn i
delfinansieringen. Juridisk fakultet står følgelig ikke fritt til ensidig å trekke seg fra Silurveien.
Spørsmålet om fakultetet kan trekke oss fra avvikle studieårsemner eller alle emner i Silurveien15
og hva dette vil bety for fakultetets andel i delfinansieringen vil kreve en egen utredning med UiO
sentralt, i dette notatet må vi legge til grunn at vi kan være forpliktet til å opprettholde hele denne
delfinansieringen.
Dersom fakultetet skulle få trukket seg ut av delfinansieringen vil denne kostnaden måtte fordeles
på de andre fakultetene og med det øke deres kostnader knyttet til eksamen.
Det fremgår av de lokale budsjettsakene at fakultetet budsjetterer med en innsparing på 4 millioner
årlig begrunnet utfasing av lokal eksamensavvikling. Imidlertid er dette ikke helt dekkende for
totalkostnaden som er knyttet til dette. 50 % av ett årsverk i eksamensadministrasjonen er en
direkte konsekvens av at administrasjonen av eksamenslokaler og eksamensvakter overføres til
UIO, men dette var allerede lagt inn i langtidsbudsjettet og derfor ikke tallfestet i 2017-saken. En
evt. gjeninnføring av dette halve årsverket beregnes til ca. 400 000 kr årlig. Videre må det
bemerkes at det i tidligere budsjett var satt av 400 000 til oppgradering av pc-parken årlig, i
forhold til dagens priser må dette økes til 570 000 årlig.
Lokal eksamensavvikling er heller ikke inntatt i planleggingen rundt nybygget (Domus Juridica).
Det er planlagt infrastruktur (strøm og kablet nettverk) for inntil 120 PCer fordelt på 3 lesesaler,
dette tilsvarer 60 eksamensplasser med dagens standard. Bygget er prosjektert med god kapasitet
på trådløst nett, men ut over de 3 lesesalene er det som følge av beslutningen om å gå over til
Silurveien ikke prosjektert med strøm og kablet nettverk slik eksamensplassene forutsetter. Det vil
være en stor ekstrakostnad for UiO å legge inn strøm og nett til 340 plasser i tillegg til en
engangskostnad knyttet til innkjøp av ny pc-park, dette er anslått til 3 640 000 kr.
Utover de økonomiske konsekvensene vil en endring av denne skala knyttet til lesesalene kunne få
konsekvenser for ansattearealene – særlig i DM - og den vedtatte innplasseringsplanen i Domus
Juridica.
En annen umiddelbar konsekvens vil være at digitale hjelpemidler ikke kan tilbys. Denne løsningen
utvikles for oss av USIT/AF i samarbeid med Lovdata og fakultetet, og blir utviklet for bruk i
Silurveien. Det er ikke mulig å bruke denne løsningen i sentrum, så tilgangen til Lovdata Pro
forutsetter at eksamensstedet er Silurveien16.
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Et scenario der alle emner bortsett fra studieårsemner i Silurveien vil i så å si doble eksamenskostnadene våre, vi må
opprettholde ca. like mange eksamensplasser som i dag og egen lokal IT-bemanning.
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Våren 2018 utvikles det en PROXY-løsning. Med en PROXY-løsning vil det ikke være behov for SEB (Safe Exam
Browser) som låser ned hele maskinen til en nettleser. Uten SEB og med en PROXY-løsning vil man kunne gi adgang til
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Videre vil det å trekke seg ut være en stor risiko i forhold til fakultetet posisjon som pådriver og
medvirkende i prosjekter knyttet til digitalisering av eksamen. AF og USIT bruker betydelige
ressurser på å utvikle PROXY-løsning, Lovdata Pro løsningen og nå Word-løsningen som
tredjepartsprogram og innenfor SEB i sentrum. Det vil være et spørsmål i hvilken grad fakultetets
ønsker og behov vil kan prioriteres videre dersom vi går for en delvis lokal løsning.
Dette notatet ble fremlagt for instituttlederne for diskusjon på I-ledermøtet 31.1.18. Under
diskusjonen uttrykte I-lederne entydig at fakultetet ikke burde trekke seg ut av Silurveien eller å gå
vekk fra Inspera, med den forutsetning av at det må arbeides for å skape tilfredsstillende forhold
for våre studenter i Silurveien. Dette betyr også at det må defineres krav til hvordan eksamen skal
gjennomføres og at det må stilles tilstrekkelig med ressurser til rådighet, bl.a. gjennom inspektører
og studentrepresentanter med kompetanse på juridiske eksamener.

Anbefaling
Det juridiske fakultet har noen særbehov for at eksamensgjennomføringen skal være god. Dette er
særlig knyttet bokkontroll, at eksamenssystemet er godt å skrive langsvarsoppgaver i og behov for
god plass på arbeidspulten til hjelpemidlene17. I tillegg er det også av stor betydning for studentene
at stavekontrollen fungerer godt.
Gjennom dialog og samarbeid med AF er det gjort mange gode tiltak i Silurveien for å imøtekomme
våre behov knyttet til bokkontroll, det er videre gjort mange andre tiltak som vil bedre
eksamensgjennomføringen for alle kandidater i Silurveien med tanke på logistikk. For våren 2018
utvikles det Word-løsning via PROXY i Silurveien og innenfor SEB i sentrum slik at behovene
knyttet til langsvarsoppgaver og retteprogram skal være ivaretatt.
Å trekke oss ut av Silurveien er noe fakultetet ikke står ensidig fritt til å gjøre, fakultetets
innlemmelse og delfinansering er vedtatt av Universitetsstyret. Dersom vi skulle kunne trekke oss
ut av deler eller all eksamensavvikling i Silurveien vil det medføre konkrete utgifter knyttet til
investeringer i Domus Juridica, det føre til at vi ikke kan tilby digitale hjelpemidler, det vil føre til
en betydelig merkostnad fordelt på de andre fakultetene og være en betydelig risiko med tanke på
samarbeid og fakultetets posisjon i det sentrale utviklingsarbeidet knyttet til digitalisering av
eksamen.
Det er vår klare anbefaling at fakultet opprettholder vedtakene om sentral eksamensavvikling i
Silurveien og eksamenssystemet Inspera.

utvalgte tredjepartsprogrammer. PROXY-løsningen kan ikke utvikles for sentrum, dvs. at her må man jobbe innenfor
SEB.
17

Pultene i Silurveien er 600x1000
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Digitale hjelpemidler

Bakgrunn
I dette notatet gis det en kronologisk gjennomgang av prosessen med overgang til digitale
hjelpemidler ved eksamen på jusstudiet. Formålet er å legge et grunnlag for den videre diskusjonen
ved fakultetet og i PMR knyttet til innfasing av digitale hjelpemidler og spørsmålet om det fortsatt
skal være tillatt å medbringe papirbaserte hjelpemidler, først og fremst lovsamling. En foreløpig
versjon av dette notatet er lagt frem for instituttlederne, og ble drøftet på I-ledermøte 31.1.18, jf.
nedenfor.
I januar 2017 nedsatte dekanatet en arbeidsgruppe for å se på en overgang til digitale hjelpemidler.
Bakgrunnen var i hovedsak vanskeligheter med å gjennomføre bokkontroll i Silurveien, mindre
pultstørrelse i Silurveien, samt et ønske om å oppøve studentene i digitale ferdigheter. Endelig ble
det vist til at hjelpemiddelreglementet for papirbaserte kilder var blitt svært komplekst. Mandatet
for gruppen lød:
"Reglementet for hjelpemidler til eksamener ved det juridiske fakultet er omfattende,
komplisert og reiser flere tolkningsspørsmål. Det legger beslag på betydelige ressurser,
både fra studenter, vitenskapelige og administrasjonen, å forholde seg til regelverket. Fra
fagmiljøene er det stadig henvendelser om revisjon av hjelmemiddelreglement, særlig ved
at det etterspørres mulighet til å vise til ytterligere rettskilder, for eksempel
nemndspraksis/forvaltningspraksis. Det er derfor behov for å foreta en gjennomgåelse og
revisjon av hjelpemiddelreglementet.
Det juridiske fakultet har de senere årene gjennomført digitalisering av eksamen, i den
forstand at skriving og innlevering av eksamensbesvarelser skjer digitalt.
Digitaliseringen har så langt ikke omfattet oppgavetekst (som fortsatt deles ut på papir),
eller hjelpemidler. Enkelte fagmiljøer har imidlertid tatt opp spørsmålet om digitale
kompendier på eksamen.
Tilgang til digitale kilder er en realitet i de fag der det arrangeres hjemmeeksamen. En
ytterligere faktor er overgangen til digital eksamen i UiOs sentrale eksamenslokale i
Silurveien, der det er mindre plass på hver pult, og der tidsskjemaet for eksamen gjør det
utfordrende å kombinere bokkontroll og seks-timers eksamen. Endelig er digitalisering av
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undervisningen et prioritert område for dekanatet, og dette bør ses i sammenheng med
evalueringen av studentene på eksamen.
Både av praktiske og faglige hensyn er det således grunn til å vurdere om også
hjelpemidlene til skoleeksamen bør gjøres digitale, og da som et alternativ til dagens
ordning som kun dekker papirbaserte hjelpemidler, og opp mot potensialet for en
forenkling av dette. Arbeidsgruppen bes derfor om å ta prinsipielt stilling til om
hjelpemidlene også bør gjøres digitale, vurdert opp mot fortsatt papirbaserte
hjelpemidler.
En løsning kan være å gi studentene tilgang til rettskildene gjennom digitale verktøy, der
studentene også kan arbeide aktivt med innarbeidelser/henvisninger og gruppering av
kilder gjennom semesteret. Mindre omfattende endringer kan være å åpne for digitale
kompendier eller tilgang til enkeltbaser i Lovdata, for eksempel dommer og lovtekst, og
med begrensninger på hvilke merknader/henvisninger studentene kan innarbeide.
Arbeidsgruppen bes om å utrede og legge frem forslag til en modell der hjelpemidlene
gjøres tilgjengelig digitalt. Det bes særlig om at sammenhengen med læringsprosessen og
bruken av rettskilder gjennom semesteret vurderes, med henblikk på hvordan det kan
etableres et virkelighetsnært samspill mellom rettskildebruk i undervisning,
læringsstrategier og eksamensforberedelse. Det bes også om en vurdering av hvordan en
digital løsning med mer omfattende tilgang til rettskildemateriale, vil kunne påvirke
kravene til eksamensoppgaver.
Arbeidsgruppen bes om å levere sin innstilling innen 1. mai 2017."
Arbeidsgruppen bestod av studiedekan Erling Hjelmeng (leder), Vibeke Blaker Strand, Kirsten
Sandberg, Lee Andrew Bygrave, Odd Erik Pedersen og Maria Conradi (JSU). Herman Bruserud
deltok på første møte, men fratrådte pga. vervet som styreleder i stiftelsen Lovdata.
Gruppen leverte sin innstilling innen fristen.1 Saken ble deretter fremlagt på PMRs møte 6. juni.2 I
fremleggsnotatet ble PMR invitert til å komme med en anbefaling på grunnlag av arbeidsgruppens
forslag, herunder forslaget til innfasingsplan.

1

Innstillingen ligger her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/vedlegg/sak4_2.pdf.
2

Fremleggsnotatet ligger her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/vedlegg/sak4_1.pdf.
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Behandling i fakultetets organer
PMR ga i sitt møte 6. juni 2017 sin anbefaling til dekanatet om å gå over til digitale hjelpemidler til
eksamen. I referatet heter det:
"Hjelmeng orienterte kort for bakgrunnen for opprettelse av arbeidsgruppen og
arbeidsgruppens forslag.
JSU har meldt inn en alternativ innfasingsplan og ønsker et mer begrenset kildetilfang
enn det som flertallet i arbeidsgruppen anbefaler. Man ønsker en saktere innfasing av
hensyn til studenter som har brukt mye tid og energi på å forberede seg til eksamen med
dagens regelverk, det vil være veldig tøft å gå over til ny arbeidsmetode mot slutten av
studiet. Videre er det ønskelig å begrense kildene for at eksamen ikke skal utvikle seg til en
søkekonkurranse og for at studentene ikke skal "gå seg vill i kildene" og bruke alt for mye
tid på å få oversikt over absolutt alt man har tilgjengelig under eksamen. JSU jobber
bevisst for å redusere karakterpresset men mener at for stor kildetilfang vil kunne øke det
igjen. Videre kommenterte studentene at stort kildetilfang vil endre hvordan man
utarbeider eksamensoppgaver dramatisk, da man i dag gjerne tar utgangspunkt i en dom
som studentene ikke har tilgjengelig i domssamlingen.
Hjelmeng kommenterte at dette er en endring av hvordan man jobber og lærer i løpet av
studiet, dette vil legge til rette for at man jobber aktivt og riktigere med de kildene de skal
bruke senere i arbeidslivet, det skal legges til rette for at ansvarlig faglærer lager utvalg
av relevante dommer slik at studentene kan ta utgangspunkt i det, dette blir lignende som
domssamlingen, men mer fleksibelt enn dagens system.
Ansvarlig for valgemner kommenterte at det er viktig at det blir tenkt på opplæring for de
innreisende utvekslingsstudentene og studentene på LLMs, videre viktig at dette blir et
verktøy som er universelt utformet. I innfasingsplanen er det lagt opp til at valgemnene er
relativt tidlig ute og kan være at dette ikke er lurt med tanke på hvor differensiert
studentgruppen er og at man har særlige problemstillinger med ulike hjelpemidler på
svært mange ulike fag.
Det ble av flere sagt at de har sympati for argumentene til studentene om stor kildetilfang,
samtidig ble det kommentert at det er da viktig å legge inn i undervisningen at man må
lære seg hvordan man skiller ut hva som er relevant og hva som ikke er det og at denne
løsningen også kan åpne opp for studenter som ser mer kreativt på eksamensoppgaven og
bruker andre kilder enn alle andre. Studieårsansvarlig for 4. studieår kommenterte videre
at for noen fag er det en utfordring av forarbeidene ligger så tett opp mot
pensumlitteraturen at man ved å ha tilgang til forarbeider de facto har tilgang til
litteraturen.
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Jo mer differensiert man skal gjøre hva som skal være tilgjengelig for den enkelte
eksamen, jo vanskeligere system må man utvikle, det er ønskelig å finne felles kjøreregler i
så stor grad som mulig. Studieårsansvarlig for 1. studieår kommenterte at det var særlig
ønskelig med et begrenset utvalg kilder for studenter på JUS1111, Hjelmeng la vekt på at vi
tenker i for stor grad ut i fra dagens system og at man må ha fokus på å lære studentene
hvordan man skal jobbe med disse kildene og at det er lurt å starte med de nyeste.
JSU spilte også inn at med tanke på innfasing kunne det være ønskelig å ta utgangspunkt
i ett senere semester enn 1. semester som pilot, da man da vil få et
sammenligningsgrunnlag.
Anbefaling
PMR er positive til at fakultetet går over til digitale hjelpemidler til eksamen, men mener
at begrensninger i utvalget må vurderes. JSU ønsker en saktere innfasing enn det som
flertallet i arbeidsgruppen går inn for."3
Et samlet PMR var altså positivt til en overgang til digitale hjelpemidler. Dette gjelder også JSUs
medlemmer, som kun hadde innvendinger mot innfasingsplanen. Det var også enighet om at det
var behov for å begrense kildetilfanget. Dette er fulgt opp i den videre prosessen, slik at
kildetilfanget er begrenset til lovtekst, forskrifter og domspraksis (ikke tingrettspraksis).
Vedr. den personelle kompetansen til å fatte vedtak om en overgang ble denne ikke diskutert
eksplisitt i møtet. Det fremgikk imidlertid av fremleggsnotatet at vedtakskompetansen ble ansett å
ligge hos dekanatet: "Dekanatet er vedtaksinstans, og PMR bes om å komme med en anbefaling".
Det ble ikke reist innvendinger mot dette i møtet. Dekanens kompetanse i saken er nærmere
utdypet i dekanvedtaket om JUS1111 av 3. januar 2018.4
Det har vært reist spørsmål om betydningen av PMRs anbefaling av 6. juni for muligheten til
fortsatt å kunne medbringe papirbaserte hjelpemidler, jf. nedenfor. PMRs anbefaling ble gjort på
grunnlag av innstilling fra en arbeidsgruppe. Her snakkes det ikke eksplisitt om utfasing av
papirbasert lovsamling eller andre hjelpemidler, men endringen omtales gjennomgående om
"overgang til" digitale hjelpemidler. At det skulle være en overgangsperiode med papirbasert
lovsamling, evt. slik at samlinger ble stilt til rådighet av fakultetet i eksamenslokalene, ble

3

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/protokoll.html.
Andre relevante dokumenter er fremleggsnotat til PMR: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/vedlegg/sak4_1.pdf, og arbeidsgruppens innstilling: http://www.uio.no/foransatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/vedlegg/sak4_2.pdf.
4

Tilgjengelig her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/aktuelle-saker/pdf/dekanvedtak-jus1111.pdf.
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imidlertid diskutert i arbeidsgruppen (uten at dette er gjenspeilet i den endelige rapporten). Det er
imidlertid viktig å understreke at problemstillingen faktisk ble tatt opp i gruppen.
Samtidig fremgikk det av gruppens mandat at et sentralt hensyn var å finne en løsning på
utfordringene knyttet til bokkontroll i Silurveien, samt det kompliserte reglementet for
papirbaserte hjelpemidler. At det lå en forutsetning om utfasing av papirbaserte hjelpemidler er
f.eks. tydelig ut fra følgende formulering:
"Ved en overgang til digitale hjelpemidler vil man kunne løse dagens utfordringer knyttet
til dagens hjelpemiddelreglement. Man vil kunne legge inn premissene for hva som er
tillatt å henvise til og hvordan man kan innarbeide kildene i selve systemet for digitale
hjelpemidler. Når programmet som utarbeides for å tilby digitale hjelpemidler selv
regulerer hva som er tillatt og ikke, vil det ikke være behov for et hjelpemiddelreglement
tilsvarende det vi har i dag."5
Etter PMRs anbefaling, og diskusjon i dekanatet 14. juni 2017 besluttet dekanen å gå videre med
prosessen, og tilsluttet seg arbeidsgruppens innstilling.6 Fakultetet gjennomførte deretter en
anbudskonkurranse som Lovdata vant. Kontrakt ble inngått med Lovdata 31. oktober 2017. Utover
høsten 2017 ble det gjort diverse utviklingsarbeid, tekniske avklaringer etc. med Lovdata. Det
digitale rettskildeverktøyet har blitt testet av studenter i desember 2017.
PMRs anbefaling om å gå over til digitale hjelpemidler har blitt forstått slik at PMR ga sin
tilslutning både til en overgang til digitale hjelpemidler og til fremdriftsplanen (unntatt JSU). Det
følger av referatene fra PMRs møter hhv. 12. september og 24. oktober at PMR er holdt orientert
om fremdrift og status i prosjektet.7 Siktemålet med prosessen høsten 2017 har vært å gjøre den
digitale løsningen klar for pilot på JUS1111 våren 2018.
Utover dekanvedtaket av 3. januar 2018 om JUS1111, er det ikke fattet et formelt dekanvedtak om
utfasing av papirbaserte hjelpemidler til fordel for digitale.8 Utfasing ble heller ikke eksplisitt nevnt

5

Innstillingen, s. 6. https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2018/180131/saker/sak-6b.pdf.
6

Se dekanvedtak publisert i ePhorte 19.12.17, tilgjengelig her: https://www.uio.no/foransatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2018/180131/saker/sak6b.pdf.
7

Referat her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr5/protokoll.html, og her: http://www.uio.no/foransatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr6/protokoll.html.
8

Dekanvedtaket er tilgjengelig her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/aktuellesaker/pdf/dekanvedtak-jus-1111.pdf.
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i dekanvedtaket om innfasing av digitale hjelpemidler, og det er heller ikke tatt endelig stilling til
innfasingsplanen.9 Dette er forhold som dekanvedtaket av 3. januar forutsetter skal skje etter en
bredere prosess ved fakultetet. Det har imidlertid vært lagt til grunn at en overgang til digitale
hjelpemidler, på bakgrunn av situasjonen med bokkontroll etter flytting til Silurveien, også innebar
at digitale hjelpemidler skulle erstatte papirbaserte. Som nevnt har dette likevel ikke vært eksplisitt
del av vedtak i saken, og er en forståelse som den videre prosessen viser at ikke har blitt delt av alle.
På PMR-møtet 14. desember 2017 fremmet JSU en større sak vedrørende eksamensavvikling i
Silurveien og overgang til eksamenssystemet Inspera. Bakgrunnen for dette var bl.a. dårlige
erfaringer med eksamensavvikling med bokkontroll i Silurveien høsten 2017, og usikkerhet rundt
funksjonaliteten i Inspera ift. fakultetets tidligere DigEks løsning. JSU hadde også fremmet forslag
om at "PMR bes diskutere om studentene burde kunne medbringe skriftlige hjelpemidler som
tillegg til lovdata i en overgangsfase".10 Dette forslaget bygget dermed også på en forutsetning om
at papirbaserte hjelpemidler ville bli faset ut.
I tilknytning til denne saken ble det fremmet forslag om at PMR skulle vedta at papirbasert
lovsamling fremdeles skulle kunne medbringes til eksamen. Referatet på dette punkt lyder:
"I tilknytning til vedtaksforslaget i sakskartet om at "studentene burde kunne medbringe
skriftlige hjelpemidler som tillegg til lovdata i en overgangsfase" fremmet Eriksen et
alternativt vedtaksforslag. Forslaget var at bestemmelsen i hjelpemiddelreglementet kap 1
punkt 5a skulle videreføres ved innfasing av digitale hjelpemidler. Formålet med forslaget
var å sikre at man på emner med digitale hjelpemidler også har lov til å medbringe det
som fremgår av hjelpemiddelreglementet kap 1 punkt 5a: "Norske lover og forskrifter.
Lovsamling i inntil to eksemplarer. Ett særtrykk pr. lov. Det er tillatt å medbringe
særtrykk av Grunnloven både på bokmål og nynorsk.
Studiedekanen orienterte om at det er usikkert om PMR har kompetanse til å vedta en slik
endring, og det ble videre argumentert for at PMR ikke hadde gode nok
grunnlagsdokumenter til dette møtet, dette har konsekvenser for studentene,
undervisningsopplegget våren 2018 og økonomisk da det fører til behov for bokkontroll.
Eriksen fremholdt at forslaget ikke innebar noen endring, men en videreføring, og
understreket at ikke har vært truffet vedtak om å oppheve hjelpemiddelreglementet punkt
5a tidligere.
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Det ble votert over forslaget da det ble argumentert for at det ville være for sent å vedta
dette i februar for JUS1111 våren 2018."
Det ble fattet vedtak i tråd med forslaget:
"Det skal fortsatt være tillatt å medbringe lovsamling og særtrykk i henhold til
hjelpemiddelreglementet punkt 5a (6 mot 1 stemme)."
PMR har fattet således vedtak om at lovsamlingen fortsatt skal være tilgjengelig ved eksamen.
Informasjon om hjelpemidler måtte være tilgjengelig for nye studenter ved semesterstart 8. januar
2018. Vedtaket av 14. desember innebar at det fortsatt skulle være tillatt å medbringe lovsamling,
men det var (og er) usikkerhet knyttet til hvordan bokkontroll praktisk og økonomisk kunne
avvikles i Silurveien. Diskusjonen i PMR hadde uansett avdekket en usikkerhet knyttet til
studentenes arbeidsvilkår i Silurveien, da særlig hvordan kombinasjonen av skrivevindu og
rettskildevindu ville oppleves på 22-tomsskjermene i Silurveien.
På ekstraordinært dekanatmøte 3. januar 2018 ble det derfor fattet vedtak som forsøkte å balansere
hensynet til studentene og PMRs vedtak opp mot de praktiske og økonomiske konsekvensene av
full bokkontroll, nemlig at studentene kunne medbringe en ikke-innarbeidet lovsamling. I dette
dekanvedtaket begrunnes det at dekanatet griper inn i et vedtak fattet av PMR, at vedtaket om
skriftlige hjelpemidler kan ha direkte konsekvenser for fakultetets beslutning om å gå over til
digitale hjelpemidler som igjen henger sammen med fakultetets ansvar for å gjennomføre
fakultetets arealplaner med nybygg og som igjen er knyttet til UiOs avtale med Silurveien. Det vises
til dekanvedtaket med begrunnelse.11 Vedtaket gjelder bare for JUS1111 våren 2018, og forskutterer
ikke den videre prosessen knyttet til overgang til digitale hjelpemidler.
Vedr. forholdet mellom dekanvedtaket og PMRs vedtak bemerkes også følgende: Det har ikke blitt
fattet vedtak om at hjelpemiddelreglementets bestemmelser som angir hvilke papirbaserte
hjelpemidler som er tillatt å medbringe skal oppheves. Slik sett er det riktig at PMRs vedtak ikke
innebærer en endring, kun en videreføring av eksisterende reglement. Det kan imidlertid med god
grunn hevdes at hjelpemiddelreglementet for papirbaserte hjelpemidler bortfaller i den utstrekning
det skjer en overgang til rent digitale hjelpemidler. Når dekanen har fattet endelig vedtak om
overgang til digitale hjelpemidler av økonomiske og logistikkmessige hensyn, samt hensynet til
vedtak fattet av UiO sentralt, vil et vedtak som krever videreføring av full bokkontroll stå i strid
med dette. Tilsvarende gjelder nødvendigvis for andre papirbaserte hjelpemidler som
domssamlinger og traktatsamlinger.
En foreløpig versjon av dette notatet ble lagt frem til diskusjon på I-ledermøtet 31.1.18 (sammen
med et eget notat om Silurveien som eksamenslokale og innføring av Inspera som digital
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eksamensløsning). I-lederne ble invitert til å drøfte spørsmålet om utfasing på sine respektive
institutter. Den foreløpige diskusjonen indikerte at en tilgang til blank lovsamling sammen med
Lovdata Pro representerer en akseptabel løsning, men at det var for tidlig å si om dette skulle
representere en permanent eller midlertid ordning. Det ble også vurdert om fakultetet selv burde
sørge for at lovsamlinger er tilgjengelige i eksamenslokalet, slik at studentene helt kan unngå tidlig
fremmøte for å muliggjøre bokkontroll.

Videre prosess
Følgende innfasingsplan for digitale hjelpemidler er foreløpig lagt til grunn av dekanatet,
Silurveien og Lovdata:





Våren 2018: JUS1111 (pilot)
Høsten 2018: 1. studieår (JUS1111 + JUS1211), JUS2111 og alle valgemner
Våren 2019: JUS2211 og 3. studieår (JUS3111+JUS3212)
Høsten 2019: 4. studieår (JUS4111, JUS4211, JUS4121, JUS4122 og JUS4123)

JSU hadde en alternativ innfasingsplan og stilte seg ikke bak flertallsforslaget fra arbeidsgruppen
da denne ble lagt frem i PMR. Det har vært forutsatt fra begynnelsen av prosessen med innføringen
av digitale hjelpemidler at man kan måtte foreta endringer i innfasingsplanen, basert på de
erfaringene vi gjør oss underveis. Innfasingsplanen er svært ambisiøs og det kan være gode
grunner til å se på om den lenger er realistisk, særlig med tanke på innfasingen av alle valgemner
høsten 2018. Det er behov for en diskusjon rundt innfasingsplanen, men tanke på en eventuell
revisjon av denne våren 2018.
Kostnadene fakultetet har ved å videreføre ordningen med å leie inn eksterne bokkontrollører og
studentrepresentanter på sal er begrenset til opp mot 250 000 kr på årsbasis. I tillegg kommer at
administrasjonen må følge opp med klagebehandling, som innbefatter at studieveileder eller en
annen er tilstede i Silurveien som bakvakt fra kl. 08-0930 omtrent daglig i hele eksamensperioden.
I dag hvor vi avvikler eksamen både i sentrum og i Silurveien krever bakvakten vesentlig mer tid
enn når den kan gjennomføres lokalt ved en arbeids-PC på Informasjonssenteret. Hjelpemidler
som blir holdt tilbake skal gjennomgås og saksbehandles i etterkant, og informasjonssenteret og
studieveilederne bruker i dag mye tid på å veilede studenter som har spørsmål rundt hjelpemidler
og innarbeidelser.
AF og stedansvarlige i Silurveien er blitt spurt om det er mulig å tilrettelegge for fortsatt
bokkontroll i Silurveien utover hva som går frem av innfasingsplanen for digitale hjelpemidler.
Opprettholdelse av ordinær eller annen begrenset bokkontroll har klare ressursmessige
konsekvenser. Rent konkret skal eksamensvaktene møte ca. 45 min. tidligere enn ved de andre
eksamener gjennom eksamensperioden og det fordrer fortsatt kursing av eksamensvakter og
særbehov knyttet til avvikling av eksamen for det juridiske fakultet. Bokkontrollen medfører også
at alle emnene på JUS må ha første eksamensrunde (på morgenen) ikke ettermiddagene, fordi vi
ikke kan klare å få gjennomført bokkontrollen midt på dagen (dette er eksterne som gjør oppdrag
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for fakultetet før annen jobb). Dette gjør det vanskeligere å møte behovene for de andre fakultetene
i kabalen som skal gå opp med tanke på eksamensdager. I svar fra AF (epost fra Aleksander
Lorentzen 26.01.18), sies det at
"komplett bokkontroll fordrer at JUS-eksamenene alltid må plasseres på første skift. Dette
vil innsnevre mulighetene for effektiv eksamensplanlegging og føre til at flere emner må
gjennomføres i eksamenslokaler utenfor Silurveien fordi vi ikke vil ha den nødvendige
fleksibiliteten i eksamensplanleggingen."
Dette er vurderinger som er knyttet til videreføring av bokkontroll slik den er i dag, dvs. med
mange hjelpemidler og uten digitale hjelpemidler. Videreføring av bokkontroll der studenter kun
kan ta med seg innarbeidet lovsamling og særtrykk vil ha et redusert omfang i forhold til i dag.
«Enkel» bokkontroll, dvs. kontroll av «blank» lovsamling genererer også bokkontroll, men vil være
vesentlig mindre ressurskrevende. Det er mulig at man kan komme frem til en forenklet kontroll,
f.eks. med innlevering dagen i forveien, eller Lovsamlinger til utlån i Silurveien. Dette må vurderes
nærmere. Gjennomføringen av eksamen i JUS1111 våren 2018 vil også bli grundig evaluert
gjennom spørsmålsskjema til samtlige studenter.
Innføringen av digitale hjelpemidler har en klar faglig og pedagogisk side og en vurdering av de
praktiske konsekvensene må sees i lys av dette. Dersom man velger en løsning hvor studentene
både kan innarbeide hjelpemidlene skriftlig og digitalt er det en konsekvens av dette at mange
studenter vil velge en «dobbelt innarbeiding» for å helgardere seg på eksamensdagen. Dette vil
både ta opp mye av studentens tid, og kunne sette oss i en situasjon med to ulike reglementer som
gjelder for eksamen. Et for innarbeidelse av de skriftlige hjelpemidlene og et for de digitale. Man
kan se for seg en harmonisering av disse, men det vil da kreve en revisjon av dagens
hjelpemiddelreglement. Dersom man får en slik løsning kan det være gode grunner til at denne kun
eksisterer i en overgangsperiode for de studentene som i dag er i gang med studiet og er vant til å
innarbeide skriftlige hjelpemidler.
På denne bakgrunn inviteres PMR i møte 8. februar til å diskutere innfasingen av digitale
hjelpemidler og stillingen til papirbaserte hjelpemidler, i første rekke lovsamlingen, samt tilgangen
til materiale i den digitale løsningen.

Med hilsen

Erling Hjelmeng, studiedekan
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Dekannotat til I-ledermøte, 6.9.2017
Notat om Det juridiske fakultets problemstillinger
Det følgende notatet reiser en del problemstillinger som sjelden kommer direkte opp på iledermøtene eller bare berøres indirekte. Formålet med dette notatet er her kortfattet å
redegjøre for noen slike problemstillinger og invitere i-ledermøtet til samtaler om disse
problemstillingene i tiden som kommer. Tanken er at vi kan finne måter å drøfte spørsmålene
på samtidig med løpende saker. Listen av spørsmål er åpenbart ikke uttømmende, men
forhåpentligvis kan de oppfattes som strukturelle og interessante.
Rammebetingelsene for fakultetet er under endring. UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt
realvekst i basisbevilgningene, og budsjettrammene til fakultetene kuttes. Bare økningen
(0,8 %) i effektivisering- og avbyråkratiseringskuttet til Juridisk fakultet utgjør 2 mill i 2018,
slik at det totale effektivisering- og avbyråkratiseringskuttet utgjør hele 8 mill i 2018, (ca 17
mill akkumulert fra 2016). Toppforskningsstøtten, som var forespeilet oss å være en
permanent tildeling, er omgjort til midlertidig støtte. I tillegg er basis- og resultatmidler for
forskning redusert med ca 4 mill kroner.
Universitetsstyret behandlet i juni en vedtakssak om potensiale for å økte inntektene og de
forventer at fakultetene arbeider systematisk med å øke inntektene sine. Universitetsstyret har
skissert fem hovedområder for økning av inntekter: økte studiepoeng /gjennomføringsgrad,
økt forskningsfinansiering, større tilslag på forskningssøknader, inndekning av faktiske
kostnader og EVU. Universitetsdirektøren vil følge opp inntektsutviklingen i dialog med
enhetene og gjennom strategiske samtaler med enhetene.
De økonomiske kuttene og forventninger om økt inntjening danner dermed et bakteppe for
diskusjonene i I-ledermøtet rundt de temaene som beskrives i dette notatet, og eventuelt andre
temaer vil være viktige for fakultetets strategiske utvikling, og dekanatet ber om innspill til
hvordan vi best kan legge til rette for få til dette på en god måte.
1. Fakultetsstrukturen
Det juridiske fakultet har fem instituttenheter. Den historiske bakgrunnen og den faglige
begrunnelsen for instituttorganiseringen er ulik for de fem instituttene; det samme er deres
relasjon til studieprogrammene, særlig MiR.
Per dato har NIFS og SMR særskilte organisatoriske ordninger som avviker fra
UiOs/fakultetets normalregelverk og fakultetet bør se på om er grunnlag for å opprettholde
slike avvik. Fakultetet har så langt uttrykt støtte til demokratiske valgordninger på alle nivåer
av UiO.
Fakultetet har i 2015-2017 truffet vedtak som har stor betydning for instituttene. Viktigst er
prosessen ved stillingsplanarbeidet der institutthensyn ikke lenger er en tilstrekkelig grunn for
å utlyse faste vitenskapelige stillinger. Jeg viser til dekanvedtaket 2016/11. Likeledes har den
nye satsningen på forskergrupper lagt noe mer tyngdepunkt på forskningsfeltet til ‘nivå 4’.
Fakultetet har lagt til grunn at vedtakene i flytteprosessen 2019-2020 ikke i seg selv skal være
knyttet til instituttinndelingene. Når innflyttingen er gjennomført 2020 kan det være grunn til
å vurdere om flyttingen kan gi bidrag til tenkning om endret instituttstruktur. Endelig har
fakultetet truffet flere vedtak på studiesiden som gir I-leder visse nye oppgaver i forhold til
medarbeideres rolle i undervisningen. Dette siste har ikke så mye med selve
instituttoppdelingen å gjøre, men har innvirkning på arbeidsfordelingen og arbeidsoppgavene
til I-leder.
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Instituttstørrelsene har de siste årene endret seg noe, særlig fordi SMR gjennom avgivelsen av
NI og NORDEM er blitt en god del mindre. Dessuten gjelder ulike indre oppdelinger ved
instituttene. IORs PluriCourt (ca 6 år igjen) har en vidt drevet autonomi. De to permanente
underenhetene Senter for Europarett og SERI har særskilte oppgaver ved fakultetet. Hvorvidt
de historiske grunnene som fantes for opprettelsene av disse enhetene fortsatt gjør seg
gjeldende bør i første hånd avgjøres av de to instituttene, men dernest av fakultetet.
Forskergruppene ble opprettet for å reflektere det omfattende faglige sammenfall og
sammenheng mellom mange institutter og for å fremme faglige samvirke og integrering.
Dekanatet mener at det ennå kan gjøres mye for å få til større faglig flyt mellom fakultetets
enheter, først og fremst for å få til mer fruktbar faglig utvikling, men også for å få til mer
ekstern finansiering. Ved UiO har instituttene meget ulike størrelse og det kan diskuteres hvor
små enhetene bør være. Ved et profesjonsfakultet som Juss - med ett dominerende
studieprogram og noen færre langt mindre programmer - kan det argumenteres for at det ikke
er noe i veien for at instituttene har ulik størrelse. Gitt instituttenes ulike størrelser, fakultetets
inndeling i bygg og med forestående flytteprosess samt effektiviserings- og
avbyråkratiseringskutt kan det imidlertid være grunn til å se på fakultetets fellesfunksjoner.
Dette arbeidet er så vidt i gang gjennom prosjektet administrative tjenester.
Ved en gjennomgang av de juridiske fakulteter i Norden og ellers i EU er det nokså stor
variasjon i kriteriene for indre oppdelinger. De mange tyske tenderer til instituttstruktur etter
tradisjonelt mønster (offentligrett/privatrett/strafferett/tverrfaglige institutter), mens mange
andre fakulteter har mer fleksible oppdelinger som grupper, sentrer, avdelinger. I Bergen – nå
med over 50 fast vitenskapelige ansatte – finnes det bare forskergrupper, med det diskuteres
der om disse forskergruppene skal få visse instituttoppgaver; å gå tilbake til institutter er
visstnok utelukket.
Med dette vil dekanatet anbefale at i-ledermøtet (og dernest Forum for forskerledere og PMR)
setter av tid til å gjennomgå argumenter for og i mot om det skal settes ned en gruppe for å
vurdere instituttstrukturen. Dels vil dette kunne dreie seg om nye faglige grunner: enten å
endre grenser eller slå sammen institutter, eller å etablere nye institutter som reflektere nye
faglige prioriteringer eller satsninger. Dels kan slik spørsmål vurderes i lys av fakultetets
ressurssituasjon som med tiden ikke vil bli bedre, dels – som allerede nevnt - av resultatet av
flytteprosessen og de nye fysiske arealene som er på plass 2020.

2. Studiereform
Fakultetet har for tiden ingen planer om en omfattende studiereform av MiR. Etter at
fakultetet avgjorde at MiR ikke skal deles opp i 3+2 har det tatt tid å gjennomføre de
praktiske følger av dette, også i relasjon til privatistordningen. (Eriksen-utvalget:
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/151019/sak-7.pdf )
Dekanatets uttrykkelige oppfatning har vært å satse på studiekvalitet. Dette er ikke et fritt valg.
Dette følger av de forpliktelser som ligger i Universitetsstyrets vedtak av 2008 som innledet
en rekke studiekvalitetsreformer ved fakultetet fra 2010 og utover. Problemet under
forhandlingene med UiO-ledelsen høsten 2016 var imidlertid hvorvidt dette arbeidet hadde
gått fort nok og om fakultetet hadde gjort tilstrekkelig for å bedre forholdstallet lærere/
studenter på MiR. Etter en lengere prosess kom det til en fornyet forståelse med
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universitetsledelsen i desember 2016 der UiO forutsetter at studiekvalitetsarbeidet på Juss
fortsetter på grunnlag av 2008-vedtaket som bestemte at fakultetet hadde et redusert opptak av
studenter (400 per år i stedet for 600) men at fakultetets økonomiske ressursramme ikke ble
redusert når det gjelder tildeling av studieplassmidler slik at fakultetet kan fortsette sitt arbeid
med å bedre forholdstallet lærere/studenter. Disse føringer er uttrykkelig reflektert i
stillingsplanarbeidet for 2017 og 2018 og i en ny satsing på universitetslektorer. For fakultetet
er det økonomisk helt avgjørende at det samlede arbeidet med studiekvalitet fortsetter i
forståelse med universitetsledelsen. Arbeidet med studiekvalitet på MiR er altså et vilkår fra
universitetsledelsen for å beholde den fordel som 2008-vedtaket innebærer.
På grunnlag av denne prosessen har fakultetet intensivert arbeidet med å styrke
studiekvaliteten ved MiR og har enten vedtatt eller foreslått en rekke tiltak. Det er utarbeidet
et større dokument med tittelen «Det nye jusstudiet» for dette formålet
(http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/170612/o-sak-4.pdf). Også andre forhold
begrunner arbeidet med studiekvalitet på MiR. Fakultetet kjenner en klar konkurranse fra
Bergen og Tromsø som begge har lagt om studiene i en mer studentoppfølgingstett retning.
Dette må fakultetet ta alvorlig.
Fakultetet har ikke hatt en systematisk gjennomgang av de øvrige studieprogrammene som nå
tilbys ved fakultetet (det ble gjort en vurdering av lønnsomhet i 2009/2010 av fakultetets
studieprogrammer). Et unntak er BA AFIN der universitetsstyret våren 2017 traff vedtak om
nedleggelse på bakgrunn av en intern fakultetsprosess som begynte i 2010. Dekanatet vil ta
initiativ til å undersøke omfanget av ressursbruken på andre studieprogrammer enn MiR som
del av analysen av kostnadssituasjonen ved fakultetet. Samtaler om hvordan dette kan
gjennomføres i samarbeid med alle berørte parter bør helst starte allerede høsten 2017. For
tiden arbeider Ikdahl-utvalget med fakultetets valgfagsportefølje og det er ventet en rapport i
løpet av høsten 2017.
Etter dette er dekanatet i utgangspunktet skeptisk til å sette i gang arbeid med en ny
omfattende studiereform av MiR - utover de mindre justeringer som skjer fortløpende. Men
spørsmålet legges herved frem til drøftelse.
Et viktig moment er også å få til så god gjennomstrømning av kandidater som mulig.
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.

3. Profesjonsstudiet og praksis – mer institusjonell samvirke?
Fra KD, UiO og ellers forutsettes det nå at studieprogrammene må ha sterkere tilknytning til
praksis. I studiekvalitetsreformen av MiR er dette ett av målene. Et kort blikk på en rekke
utenlandske juridiske fakulteter viser også mangfoldige former for ‘Law clinics’ som nytt
trekk ved jusstudiet. Men dette har selvfølgelig sammenheng med å skape en mer systematisk
relasjon til det omkringliggende rettssamfunnet.
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Dette krever gjennomtenkning. Hvordan skal fakultetet kunne inkludere arbeidslivet på mer
institusjonelle måter fremover? På visse områder gjøres dette selvfølgelig allerede nå. Et nytt
eksempel er Klarspråksatsingen som krever dialog med forvaltningen. I Danmark må alle
fakulteter ha såkalte «Avtakerpanel for Jura» som er satt sammen av de store
arbeidslivsaktørene og som er et rådgivningsorgan for studieprogrammer; etter sigende skal
dette være en suksess.1 Fakultetet er kjent med at Advokatforeningen har et arbeid gående om
jussutdanningen i Norge bl.a. som følge av at de store advokatselskapene har måttet sette i
gang egne opplæringsprogrammer av nytilsatte. Det såkalte Strandbakken-utvalget nevnte
også dette temaet i sin rapport (http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/juristutredningenstrandbakkenutvalget.pdf ). Samlet mener dekanatet at det i løpet av 2017-2018 hadde vært en
fordel å komme til en mer institusjonalisert ordning om studiespørsmål med praksisfeltet.
Spørsmålet er etter dette om hvordan fakultetet bør arbeide for å finne former for samarbeid
med arbeidslivet, særlig på studiesiden. En konkret ide er da å vurdere å opprette et bredt
faglig kompetent ‘arbeidslivsutvalg’ for MiR, eventuelt også for kriminologi.

4. Fakultetets eksterne samarbeidsrelasjoner og inntekter
UiO krever nå at fakultetene må arbeide for økte eksterne inntekter, også utover de ordinære
kanalene som NFR og EU. Her bør vi se på hvordan fakultetet kan arbeide mer aktivt for å
etablere økonomisk samarbeid med arbeidslivsaktører. Så langt har det vært et arbeid i gang
for å få til avtaler med departementer og andre offentlige aktører, et spor som fakultetet (og
institutter) bør forfølge med største iver. Slike inntekter inngår nå for første gang som ett
kriterium for fakultetets basisbevilgning (BOA). Et mer sammensatt spørsmål er om det bør
settes i gang arbeid med å etablere økonomiske ordninger for å knytte større aktører som
kapital- og advokatselskaper til samarbeid som kan gi fakultetet interessante
forskningsarenaer og eventuelt da også større eksterne inntekter. Dekanatet har tidligere
signalisert at dette er en ønskelig vei å gå, bl.a. i tilknytning til besøket fra Stockholm Centre
for Commercial Law ved IfP i 2017. Ved UiO har særlig MAT/MED gjort dette til en
omfattende næringsvirksomhet. Ved Juss har enkelte institutter gjort mer ut av dette enn andre,
særlig NIFS tidligere. Enn så lenge håndteres alle slike praksisrelasjoner stort sett av de
enkelte forskere selv som del av sitt faglige og praktiske virke.
Spørsmålet er hvordan dette kan aggregeres til et mer omfattende nivå til fordel for fakultetets
totale virksomhet.
Spørsmålet om etterutdanning hører hjemme her, bør nok få en klarere hjemmel i UiOsystemet før dette blir en sak for Juss, særlig tatt i betraktning de ressursene som kreves for å
drive MiR på en god måte.

5. Institusjonelle faglige samarbeid med andre akademiske institusjoner?
UiO og UiB har i år inngått en såkalt MoU om faglige samarbeid
(http://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/universitetet-i-bergen-og-uio-inngar-samarbeidsavt.html

).

Det samme har UiO og PRIO gjort. Ideen bak MoU’ene er at det på bakgrunn av en slik
forståelse kan inngås mer spesifikke og forpliktende avtaler mellom fakulteter eller institutter
1

http://jura.ku.dk/om_fakultetet/udvalg/aftagerpanel/
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fra ulike universiteter om funksjonsfordeling av fag. Særlig for HFs mange fagfelter er dette
aktuelt. Disse avtalene legger ikke føringer for noen, heller ikke for Jur fak i og for seg. Over
tid kan imidlertid dette bli et sterkere styringsredskap for KD og UiO, særlig fordi KD har lagt
dette tiltaket inn i de såkalte ‘utviklingsavtaler’ mellom KD og utvalgte
utdanningsinstitusjoner, derunder UiO og UiB der ressurser er knyttet til måloppnåelser og
der nasjonal funksjonsfordeling kan bli ett av momentene.2 Med sikkerhet vil dette bli et
viktig styringsredskap i årene som kommer og det nye rektoratet har vist større interesse i
dette enn det foregående. Det juridiske fakultetet i Oslo uttalte at slike avtaler – hvis det
overhodet er aktuelt for de tre fakultetene - i så fall må omfatte det tredje fakultetet, i Tromsø.
Temaet har så vidt vært berørt på de nasjonale fakultetsmøter.
Slike avtaler kan særlig dreie seg om at ett av de tre fakultetene får et slags ‘nasjonalt’ ansvar
for et bestemt fag. Grunnen kan være at fakultetet er særlig ledende, har satset mye ressurser
eller har særlig grunner til å forske på feltet. Enn så lenge har det vært vanskelig å finne slike
fag tatt i betraktning av at alle tre fakultetene sikter til å være breddefakulteter, også som følge
av oppgaven som profesjonsutdanner. Et mulig eksempel utover de tre fakultetene (som også
viser hvor vanskelig dette kan være) er at BI får nasjonalt ansvar for skatterett tatt i
betraktning at BI nå legger langt mer ressurser i dette faget enn de tre fakultetene. Også for
andre studieprogrammer/forskningsfelt kan dette være aktuelt. For IKRS kan grenseflater mot
PHS være aktuelt å diskutere.
KD vil med stor sikkerhet drive denne saken fremover fordi departementet her ser muligheter
for bedre ressursutnyttelser, særlig der samme fagfelt drives av flere institusjoner uten
koordinering. Hvor fort og med hvilken styrke de juridiske institusjonene vil bli berørt av
MoU er umulig å si. Men det er best å tenke noe igjennom dette. De enkelte fagmiljøene er
derfor oppfordret til å se mulighetene i dette nye landskapet som nå (langsomt) åpner seg.
Når det gjelder samarbeid utenfor landet vil dette selvsagt være den enkelte forskers eller
forskergruppers ansvar. Alle instituttene har også særskilte opplegg, som SMRs internasjonal
avdeling. Fakultetet ønsker å legge til rette for økt internasjonalt samkvem på forskersiden.
For øyeblikket arbeider internasjonaliseringsutvalget (ledet av Catherine Banet) med slike
spørsmål.
Her bør imidlertid ett forhold nevnes særskilt. UiO legger nå svært stor vekt på det europeiske
universitetssamarbeidet Guild3. Enn så lenge har dette samarbeidet dreid seg om hvordan
Guild skal kunne posisjonere seg overfor EUs nye rammeprogram for forskning på vegne av
de rundt 20 medlemsuniversitetene. I tiden som kommer vil UiO’s fakulteter bli trukket mer
inn i samarbeidet og vil oppfordres til å inngå samarbeid med de relevante fakultetene.
Dekanatet vil komme tilbake til i-ledermøtet med ytterligere informasjon i løpet av 2017-2018.

6. Arbeidsmiljø og likestilling
Uten godt arbeidsmiljø kan ikke fakultetet fungere optimalt. Juss har en rekke organer og
utvalg på fakultet- og instituttnivå som håndterer dette fortløpende. Ark-undersøkelsen ga viss
indikasjoner om fakultetets indre liv. Kjønn/juss rapporten viste bl.a. at det fantes en god del å
gjøre på likestillingsområdet. Fakultetet vil i tilknytning den siste rapporten sette i gang en
2

http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2017/utviklingsavtaler%3A-en-nyskapning-ellervanskapning.html
3
http://www.the-guild.eu/
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rekke tiltak. Reell likestilling oppnås over tid bl.a. ved at det stadig tilsettes flere kvinner i
faste førstestillinger og overtar fagansvar. Hvorvidt det er grunn til å ha mer systematiske
undersøkelser om arbeidsmiljø ved fakultet og institutter, for administrative og vitenskapelige
tilsatte er en sak som bør jevnlig komme opp på i-lederes dagsorden.

7. Bør Det juridiske fakultet bli eksternt evaluert?
Så vidt vi vet har det ikke blitt gjennomført en evaluering av fakultetets samlede virksomhet.
I 1999 gjennomførte NFR en evaluering av juridisk forskning
(https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_rettsvitenskapelig_forskning/1222932020684).
Jusstudiet ble evaluert av NOKUT i 2008 ( http://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/pre-2009/ ).
Rundt om i Norden har flere fakulteter blitt evaluert av internasjonalt sammensatte paneler.
Fakultetet blir jevnlig vurdert ut fra UiOs kriterier, men dette har intet med fakultetets faglige
prioriteringer å gjøre eller dets interne organisering som UiO sjelden blander seg opp i. De
rankinglistene som finnes har stort sett vært fordelaktige for Juss i Oslo – senest var fakultetet
best i Norden;4 men slike lister er mildt sagt nokså usikre og kriteriene for rankingene er til
dels inkompatible med fakultetets ulike målsettinger, særlig om å være en god
utdanningsinstitusjon i Norge.
Fakultetsledelsen vil ta kontakt med et par nordiske fakulteter som nettopp er blitt evaluert om
erfaringene og komme tilbake til i-ledermøtet med dette. Spørsmålet her er om i-ledermøtet
har noen umiddelbare synspunkter på spørsmålet.

4
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Dekanvedtak - JF - 2016/11 - saksbehandling for stillingsplanarbeid fra 1.1. 2017

Vedlagte dekanvedtak erstatter fakultetets nåværende saksbehandling for utlysning av faste
basisfinansierte vitenskapelige stillinger med en ny mer detaljert og skriftlig fremgangsmåte.
I Dekanvedtakets formål
(1) Vedtaket skal sikre en gjennomarbeidet og forutsigelig saksbehandling i fakultetets fortløpende
arbeidet med utlysninger av faste vitenskapelige stillinger. Dekanvedtaket forholder seg til endring
av administrasjonsreglement og rutiner for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger vedtatt av
fakultetsstyret i 2015 og 2016.
(2) Vedtaket skal sikre en mer strategisk styring av stillingsutviklingen i tråd med fakultetets
behov.
(3) Vedtaket skal sikre instituttenes rolle i fakultetets stillingsplanarbeid.
(4) Vedtaket skal sikre en bredere fakultetsinvolverende prosess i fakultetets stillingsplanarbeid.
(5) Vedtaket forutsetter opprettelse av et Forum for forskerledere som skal delta i
stillingsplanarbeidet.
(6) Vedtaket skal sikre at fakultetets særavtale med UiO om styrking av master i rettsvitenskap har
betydning for stillingsplanarbeidet.
(7) Vedtaket forutsetter at tidligere vedtak om stillingsfordelinger ved fakultetet ikke gjelder etter
1.1. 2017. Stillingsutlysninger fra 1.1. 2017 skal saksbehandles etter dette dekanvedtaket.
(8) Dette dekanvedtaket bygger på - og henviser for det følgende til - dekanatets notat av 25.5. 2016
om Stillingsplansarbeid for faste vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet. Notatet var
lagt frem for instituttledermøtet av 1.6. 2016 og for IDF 3.6. 2016. I notatet fremlegges
begrunnelsene for endringene og innholdet av saksbehandlingsordningen i større detalj.

II Grunnleggende hensyn i fakultetets stillingsplanarbeid
I fakultetets stillingsplanarbeid skal det legges til grunn kriterier som reflekterer de sentrale hensyn

som fakultetet må vurdere når fakultetet fortløpende skal utforme stillingsplanen over tid. I det
følgende er disse hensynene sammenfattet i seks punkter. Disse seks punktene skal inngå som
vurderingskriterier i den fortløpende stillingsplanutforming.

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
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(1) Fakultetets fagutvikling og forskningsbehov. Som det største juridiske fakultet i Norge må
fakultetet dekke alle sentrale rettsvitenskapelige fagemner. I tillegg til fakultetets generelle ansvar
for forskningsbasert fagutvikling og forskningsstrategisk arbeid og forskning som følger av
fakultetets samfunnsansvar må fakultetet bygge på enkelte særlige satsninger. Per 1.1. 2017 er dette
fakultetets rødlistede fag, fakultetets avtale med de to øvrige juridiske fakulteter om felles satsing
overfor NFR, kalt Rettstrans, og fakultetets deltakelse i UiOs sentralt initierte forskningssatsinger.
(2) Eksterne forskningsmidler. UiO forutsetter at enhetene innhenter langt mer eksterne midler
enn tidligere. UiOs tildeling til fakultetet avgjøres bl.a. av fakultetets eksterne finansiering av NFRog EU-midler. I stillingsplanarbeidet må fakultetet ta hensyn til fakultetets behov for eksterne
midler.
(3) Hensynet til master i rettsvitenskap. Fakultetets hovedoppgave er å utdanne jurister.
Stillingsplanene fremover må ta særlige hensyn til de vanskelige forholdstallene mellom lærer og
student på master rettsvitenskap. Fakultetet må sikre at behovet på profesjonsutdanningen får en
tydelig plass i stillingsplanarbeidet. Fakultetet må i stillingsplanarbeidet dessuten ta hensyn til at
fakultetet har flere studieprogrammer. Fakultetet må arbeide for å samordne undervisning og
forskning ved fakultetets alle studieprogrammer.
(4) På-tvers-strukturer. I fakultetets stillingsplanarbeid må hensynet til å fremme på-tvers
funksjoner ved fakultetet, slik som instituttoverskridende stillinger, ha stor vekt. Fakultetet må
vurdere stillinger med flere institutt-tilknytninger der dette kan gi åpenbare faglige og
personalmessige gevinster. I stillingsplanarbeidet må fakultetet vurdere rollen til forskergrupper og
andre nivå-4 enheter for å fremme på-tvers hensyn.
(5) Rettsvitenskap i vid forstand og tverrfaglighet. I stillingsplanarbeidet må fakultetet bygge på
at fakultetet består av flere disipliner enn rettsvitenskap i snever forstand og at fakultetet har en
omfattende humsam-kompetanse for rettsforskning. I stillingsplanarbeidet må fakultetet dels ta
hensyn til fakultetets særskilte fagtradisjoner innen samfunnsvitenskap, dels ta stilling til om
fakultetets fagutvikling krever andre fagperspektiver enn de som i dag finnes, dels at
stillingsplanarbeidet må vektlegge tverrfaglig perspektiver for å utnytte fakultetets samlede
tilganger av forskere.
(6) Nasjonale og internasjonale dimensjoner. Det juridiske fakultet har som oppgave både å være
en utdannelses- og forskningsinstitusjon rettet mot det norske samfunnet og å være en
internasjonal forskningsaktør med videre geografisk nedslagsfelt. I stillingsplanarbeidet skal begge
hensyn ivaretas. I overensstemmelse med UiOs målsettinger legger fakultetet til grunn
betydningen av å ansette internasjonale forskere for å styrke særskilte forskningsområder med
klare internasjonale tilsnitt og for å styrke mulighetene for å sikre internasjonale forskningsmidler.
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III Særlig om saksbehandlingen, tidsplan

Mai:

Økonomiseksjonen anbefaler antall stillinger til utlysning påfølgende år og
Dekanatet lager forslag til rammer for neste års utlysninger på grunnlag av og med
uttrykkelig henvisning til de seks kriteriene.

Juni:

Instituttledermøtets første diskusjon av dekanatets forslag. Igangsetting av
saksbehandling som involverer PMR, instituttene og Forum for forskningsledere om
forslag til stillinger.

August:

Frist for tilbakemelding fra PMR, Forum for forskningsledere, instituttene og
eventuelt andre inviterte enheter.

September:

Forslagene diskuteres i instituttledermøtet. Dekanatet vedtar utlysning av
stillingene.

Oktober:

Stillingene legges inn i budsjett som legges frem for styret.

November:

Arbeid med kunngjøring, planlegging av utlysning- og tilsettingsprosess. Tidlig
avtaler med bedømmelseskomiteer.

Fra januar:

Kunngjøring av stilling

IV Særlig om saksbehandling for fordeling av stillinger for 2017

Saksbehandlingen beskrevet ovenfor vil bli fullt ut implementert etter at Forum for forskerledere er
opprettet. Den vil derfor ikke kunne følges fullt ut før behandling av stillingene som skal lyses ut i
2018.
Stillingene som planlegges utlyst i 2017 fordeles etter følgende overgangsordning:
August:

September:

Dekanatet legger fram antall stillinger for 2017 og forslag til rammer for neste
års utlysning på bakgrunn av de seks kriteriene. Forslaget diskuteres i
instituttledermøtet før PMR og instituttene uttaler seg.
Forslagene diskuteres i instituttledermøtet. Dekanatet vedtar utlysning av
stillingene.
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Oktober:
November:
Fra januar:

Stillingene legges inn i budsjett som legges frem for styret.
Arbeid med kunngjøring, planlegging av utlysning- og tilsettingsprosess. Tidlig
avtaler med bedømmelseskomiteer.
Kunngjøring av stillinger

Med hilsen
Dag Michalsen
dekan
Mari Theodorsen
rådgiver

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

Saksbehandler:
Mari Theodorsen
+4722859358, mari.theodorsen@jus.uio.no
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Notat for stillingsplanarbeid for 2018
Utkast 21/4 2017 med justeringer 28/4 2017

1. Grunnlaget for Det juridiske fakultets stillingsplanarbeid 2018
Formålet med dette notatet er å legge et første grunnlag for fakultetets saksbehandling av
vitenskapelige stillingsutlysninger for 2018. Fakultetsstyret har fattet vedtak om at fakultetet kan
utlyse inntil 5 faste vitenskapelige stillinger i 2018. Dette forutsetter at de økonomiske forholdene ikke
endrer seg i særlig grad i løpet av 2017.
Vi viser til dekanvedtak 2016/11 («saksbehandling for stillingsplanarbeid fra 1.1. 2017») som ligger til
grunn for fakultetets arbeid med vitenskapelige stillinger for utlysning høsten 2017 og tilsetting 2018.
Vi viser videre til dekannotater av 25. mai og 25. august 2016; likeledes til fakultetets saksbehandling
som munnet ut i en rekke innspill fra institutter og andre enheter i september 2016. Vi viser til endelig
dekanvedtak for utlysning av seks fast vitenskapelige stillinger ledsaget av generelle og individuelle
begrunnelser. Disse dokumentene inneholder dels dekanatets prinsipielle holdning til
stillingsplanarbeidet for denne dekanperioden, dels svar på instituttenes innspill, dels omtaler av
stillinger som ikke nådde frem til utlysninger i 2016.
Se følgende vedlegg i samlefil (Stillingsplan-samlefil-2016-dokumentene.pdf):
- dekanvedtaket 2016/11
- dekannotater 25 mai og 25 august
- innspill fra instituttene etc
- dekanvedtak utlysninger
I dekanvedtaket 2016/11 er det fremhevet seks kriterier som fakultetet må forholde seg til i arbeidet
med nye vitenskapelige stillinger:
(1) Fakultetets fagutvikling og forskningsbehov. Her foreligger det visse føringer av ulik art, slik
som fakultetets aktuelle prioriteringer, de tre juridiske fakultetenes felles strategidokument Rettstrans
og UiOs tverrfakultære satsninger osv.
(2) En stillingsutvikling som vil generere mer eksterne forskningsmidler. Fakultetet har nå
betydelig vansker med å skaffe tilstrekkelig ekstern finansiering til juridisk forskning, særlig på NFRsiden.
(3) Fakultetet har en særlig forpliktelse overfor master i rettsvitenskap (heretter MiR) som er
fakultetets dominerende studieprogram og som finansierer det meste av fakultetets drift.
(4) Fremme på-tvers-strukturer på fakultetet og fremme samhandlende forskningspraksis.
Dekanatet er urolig over at det foregår for lite samvirke mellom fagmiljøene ved fakultetet. De 16
forskergruppene som ble opprett 1.1. 2017 vil spille en viktig rolle i dette arbeidet og nye
stillingsutlysninger bør sees i sammenheng med forskergruppenes satsinger.
(5) Fremme at fakultetet huser flere studieprogrammer og har et betydelig innslag av
rettsvitenskap i vid forstand.
(6) Balansere mellom nasjonale og internasjonale dimensjoner i fakultetets totale virke.
Dekanatet viser til de overfor nevnte dokumentene for en nærmere omtale av de enkelte kriterier.
Foran hvert års stillingsplanarbeid må fakultetet vekte de ulike punktene på grunnlag av det fakultetets
organer mener må være avgjørende.

2. Fakultetet/institutter i stillingsplanarbeidet

2
Fra 2016 er hensynet til instituttene i seg selv ikke et eget kriterium for stillingstildeling, men et
hensyn som må sees i sammenheng med de seks nevnte kriteriene. Spørsmålet om å sikre instituttene
en balansert tildeling ble diskutert i løpet av stillingsplanarbeidet høsten 2016 der de tre mindre
instituttene uttrykte uro for mulige konsekvenser for sine institutter (se link over). Dekanatet
konstaterer at stillingsutviklingen ved de tre mindre instituttene enn så lenge har prosentvis større
økning enn de to store instituttene, sett i et tiårs perspektiv (2007-2017).

1: Tall fra årsverkskuben og DBH. Inkl. overheadfinansierte stillinger ved SMR og instituttledere
IKRS

IFP*

IOR**

NIFS

SMR

Fakultetet totalt***

2007

9,2

24,2

20,8

8,55

6,75

69,50

2008

10,9

22,2

24,8

8,9

6

72,80

2009

10,6

23

22,8

8,2

4,5

69,10

2010

12,3

23,2

20,8

8,4

6,35

71,05

2011

12,3

20,5

21,55

8,2

4,8

67,35

2012

12,3

21,5

22,05

9

7,8

72,65

2013

14,7

24

20,1

10

9

77,80

2014

11,2

26

19,9

11

10

78,10

2015

10,7

27

19,9

10

9,8

77,40

2016

11,2

26,8

20,1

10,4

11,2

80,70

2017

11,2

26

22,1

10,4

12,3

82,00

Vekst antall 2007-2017

2

1,8

1,3

1,85

5,55

12,5

% vekst 2007-2017

22 %

7%

6%

22 %

82 %

18 %

Prognose for antall ved
full effekt og antatt
fordeling av tilsettinger
2017****

11,2

28

24,1

11,4

13,3

88

Ref.dato 1.10 hvert år tom 2016, 2017: 1/2
*IFP 2007 inkluderte institutt for rettsinformatikk
**IOR: ekskusive SFF Pluricourts
***2012+2016: 1 årsverk på fakultetet felles
****Antatt fordeling: IFP 2, IOR 2, NIFS 1, SMR 1

For oversiktens skyld viser vi også utviklingen for stipendiater (interne og eksterne) instituttvis for
perioden 2010-2016. Tallene reflekterer i all hovedsak størrelsesforholdet mellom instituttene, om enn
samlet en del høyere tildeling for IOR enn for de øvrige instituttene. Dekanatet minner om det
pågående arbeidet med å sørge for god gjennomstrømming av det nå historisk høye stipendiatantallet
ved fakultetet.
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Årstall

IKRS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

IFP*
6,0
6,0
9,8
8,3
8,0
9,2
7,1
7,1

NIFS
19,9
14,2
13,4
19,1
17,7
20,6
18,2
19,5

IOR**
5,0
6,6
6,6
9,8
6,6
8,8
8,3
7,8

SMR
18,7
19,5
23,4
21,0
20,0
19,7
18,2
21,4

Felles
6,0
6,3
7,1
5,6
6,3
6,8
6,0
6,0

Totalsum
55,6
52,6
60,3
0,8
64,5
0,8
59,4
0,8
65,8
57,8
61,8

Ref.dato 01.10 hvert år tom 2016, 2017: 1/2
Alle stipendiater, basis- og eksternt finansierte
*IFP 2007 inkluderte institutt for rettsinformatikk
**IOR 2013-2017 inkluderer SFF Pluricourts

3. Fakultetets økonomiske og organisatoriske rammer
For 2017 har UiO fått mindre bevilgninger enn året før. UiOs budsjettprognoser viser at de siste årenes
oppgang er avløst av en markert utflating og nedgang. Også Det juridiske fakultet har fått en noe
mindre bevilgning for 2017 enn 2016. Det juridiske fakultet har møtt denne nedgangen med en rekke
tiltak. Dekanatet viser her til de infrastrukturelle grep som er tatt innen studie og forskning med sikte å
styrke fakultetets totale virke.
Høsten 2016 initierte UiOs ledelse oppfølging av studiekvalitetsarbeidet ved MiR i forbindelse med
Universitetsstyrets vedtak av 25.11.08 om reduserte opptaksrammer og økonomisk styrking av
studieprogrammet. Ut av dette arbeidet kom en rapport som viser utviklingen av opptaks- og
studenttall, studiepoengproduksjon og forholdstall mellom lærer og student, i tillegg til beskrivelser av
ulike studiekvalitetstiltak som er gjennomført i perioden. Den totale verdien av Universitetsstyrets
vedtak i dag er ca. kr. 40 millioner. Etter denne gjennomgangen er fakultet og universitetsledelse nå
enige om at fakultet har gjort et viktig arbeid for å styrke MiR, men UiO krever at fakultetet fortsetter
å styrke studiekvalitet på MiR etter de retningslinjer som UiO har gitt. UiO aksepterer at fakultetet så
langt har oppfylt Universitetsstyrets vedtak av 2008 så fremt opptakstallet til MiR fortsatt går ned, at
studiekvaliteten ellers styrkes og at forholdstallet lærer - student derved bedres.
Utover dette har UiO i disse åtte årene ikke styrket fakultetets økonomi særskilt. Hvorvidt UiO vil
endre rammevilkårene for fakultet på en slik måte at fakultetet får tilført økte ressurser på bekostning
av andre enheter gjenstår å se.
Et annet underliggende strukturelt økonomisk problem for fakultetet er de fallende eksterne inntektene.
Fakultetet tar grep for å forsøke å bedre situasjonen, blant annet gjennom den såkalte Rettstransprosessen overfor NFR, og ved å bygge opp en mer robust intern forskningsorganisering. De fallende
eksterne inntektene gir føringer også for stillingsplanarbeidet. I motsetning til en del andre fag kan
ikke rettsvitenskap påregne et sikkert tilflyt av eksterne midler på et slikt nivå at fakultetet kan
allokere faste stillinger med forventede fremtidige eksterne overheadinntekter. Fakultetet er avhengig
av basisinntektene som igjen i all hovedsak bygger på studieplassfinansering. Dette setter rammer og
føringer for antall stillinger til fordeling. De juridiske fagene har ikke har det samme økonomiske
fundament som mange andre fagdisipliner har, slik som innen samfunnsvitenskapene. Som
Rettstransdokumentene viser kan rettsvitenskapelig forskning få et visst inngrep i forskningsmidler
med samfunnsvitenskapelig perspektiver, men de mer spesifikke juridiske basisfagene blir åpenbart
skadelidende gjennom NFRs tildelingspolitikk. På dette punkt vil da fakultetets arbeid med rødlistede
fag komme inn. Ingen andre enn Det juridiske fakultet selv tar ansvar for utviklingen av de juridiske
basisfagene.

4
Fakultetet har satt i gang arbeid for å organisere sine ressurser slik at det skal bli mulig å utlyse
stillinger også i årene som kommer. For det første har universitetsledelsen vært opptatt av at
fakultetets utgifter til eksterne lærekrefter må transformeres til faste vitenskapelige stillinger. Dette vil
fakultetet følge opp, men helt enkelt er dette ikke: Dels vil fakultetet få lite undervisningstimer igjen
ved å omgjøre eksterne timelærer til faste vitenskapelige stillinger, dels må dette skje på en så presis
måte at det faktisk styrker undervisningen på fagfelter der de eksterne timelærekreftene i dag blir
trukket inn. Fakultetet har bare så vidt startet dette arbeidet og vil komme tilbake til saken for
stillingsplanarbeidet 2019.
For det andre har fakultetet nå et antall av basisfinansierte stipendiater som ligger godt over UiOs
måltall. UiO forventer at antallet av basisfinansierte stipendiater skal gå ned de neste 3-4 årene. Noen
av disse ressursene som da frigjøres planlegger fakultetet å overføre til faste vitenskapelige stillinger,
men heller ikke dette vil ha konsekvenser for stillingsplanarbeidet før tidligst i 2019-2020.
Samlet vil disse to forhold kunne styrke utlysninger i siste del av denne dekanperioden sammenlignet
med tidligere antakelser.

4. Forholdstall lærer/student ved fakultetets studieprogrammer
Det sentrale spørsmålet i fakultetets stillingspolitikk har vært forholdstallene mellom lærer og student
ved MiR og de andre studieprogrammene. Statistikken som legges til grunn skal gi et best mulig bilde
av den reelle ressursbruken på tvers av ulike studentgrupper. Følgelig er også beregningene gjort på
heltidsekvivalenter. Tidligere beregninger (jfr statistikkpakken 2016) brukte antall hoder som faktor,
og ga derfor et noe høyere forholdstall ved MiR, f.eks. 57 mot (etter dette notatets metode) 53,5 i 2016.
Det juridiske fakultets studieprogrammer utover MiR er følgende: BA nivå tilbys nå bare på
kriminologi etter at Det juridiske fakultet fattet vedtak i 2016 om å anbefale UiO å legge ned BA i
forvaltningsinformatikk. På masternivå finnes syv studieprogrammer (1 1/2 - 2 år), se under; tallene
angir rammene for opptak.
Bachelor i kriminologi

60

Master i kriminologi

20

Master i forvaltningsinformatikk

10

Master i rettssosiologi

8

LL.M in Maritime Law

16

LL.M in Information and Communication Technology Law

22

LL.M in Public International Law

22

Master of Philosophy in the Theory and Practice of Human Rights

20

Dekanatet ser det som sentralt at alle studieprogrammene ved fakultet inkluderes i forholdstallene, noe
som ikke har vært tilfelle tidligere. I den neste tabellens innførsel for «Rettsvitenskap + andre ved IOR,
IFP og NIFS» inkluderer nå også studenter (heltidsekvivalenter) på studieprogrammene MA FINF,
MA ICTL, MA PIL, MA MARL og BA DRI. Med denne justeringen øker forholdstallet noe i forhold
til tidligere beregninger på MiR. På grunnlag av rapporter fra Aura er det dessuten nå beregnet antall
timer som tilsatte ved IKRS og SMR brukte på MiR i 2016. Tilsatte ved IKRS brukte ca. 0,4 årsverk
og tilsatte ved SMR brukte ca.2,1 årsverk. Dette inkluderer overlappende emner. Hvis man korrigerer
for dette vil forholdstallet for Rettsvitenskap + andre ved IOR, IFP og NIFS bli noe lavere for 2016:
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54,6 mot 56,8. Det er ikke beregnet evt. tilsvarende tidsbruk av tilsatte ved IFP, IOR og NIFS på
studieprogrammer ved IKRS og SMR.
Forholdstallet for innførsel «Kriminologi og rettssosiologi» inkluderer studenter på
studieprogrammene BA Kriminologi, MA Kriminologi og MA Rettssosiologi. I 2016 er det som nevnt
beregnet at tilsatte ved IKRS brukte ca. 0,4 årsverk på MiR. Hvis man korrigerer for dette øker
forholdstallet marginalt for 2016: fra 22,9 til 23,8. Det svært lave forholdstallet for studieprogrammet
Human rights ved SMR er nok noe misvisende av to grunner: flere SMR-ansatte bruker som nevnt
deler av undervisningstiden på MiR og undervisningsdelen av en del stillinger er ikke utnyttet fullt ut.
I 2016 brukte tilsatte ved SMR som nevnt ca. 2,1 årsverk på MiR (inkludert overlappende emner).
Korrigert for denne justeringen alene ville forholdstallet øke med ca. 2,1 for 2016; fra 7,3 til 9,4.
Se tabell neste side:
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IOR, IFP
Undervisnings- og forskerstillinger*
og NIFS
Antall registrerte studenter**
Rettsvitenskap***
Rettsvitenskap + andre ved IOR, IFP og NIFS****
Forholdstall student pr årsverk
Rettsvitenskap
Rettsvitenskap + andre ved IOR, IFP og NIFS

IKRS

Undervisnings- og forskerstillinger*

Antall registrerte studenter**
Kriminologi og rettsosiologi*****
Forholdstall student pr årsverk
Kriminologi og rettsosiologi

SMR

Undervisnings- og forskerstillinger*

Antall registrerte studenter**
Human rights******
Forholdstall student pr årsverk

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Prognose
Faktisk
Faktisk
Faktisk
2017
60,9
62,4
65,9
67,3
Vår 2015
Vår 2016
Vår 2017
3 183
3 336
3 250
3 363
3 544
3 472
2015
52,3
55,3

2016
53,5
56,8

2017
49,3
52,7

3 150
3 370

46,8
50,1

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Prognose
Faktisk
Faktisk
Faktisk
2017
11,6
10,1
11,2
10,5
Vår 2015
Vår 2016
Vår 2017
216
231
256
2015
18,7

2016
22,9

2017
22,9

24

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Prognose
Faktisk
Faktisk
Faktisk
2017
8,0
9,0
10,1
10,5
Vår 2015
Vår 2016
Vår 2017
48
65
62
2015
6,0

2016
7,3

2017
6,2

5,9

Hele
Undervisnings- og forskerstillinger*
fakultetet

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Prognose
Faktisk
Faktisk
Faktisk
2017
81,4
81,4
87,2
88,3

Antall registrerte studenter
Alle studieprogrammer

Vår 2015
Vår 2016
Vår 2017
3 627
3 841
3 792

Forholdstall student pr årsverk

2015
44,6

2016
47,2

2017
43,5

3 700

41,9

*

Undervisnings- og forskerstillinger ekskl. rekrutteringsstillinger, inkl. instituttledere, tilsatt på basisvirksomhet

**
***

Studenter, heltidsekvivalenter, egenfinansierte
DBH-studieprogrammer
"Rettsvitenskap", "Rettsvitenskap 3. 4. og 5.
avdeling", "Rettsvitenskap, masteroppgave",
"Juridiske emner lavere grad" og "Juridiske
valgemner masternivå"

****
*****

Andre: BA DRI, MA FINF, ICTL, MARL og PIL
DBH-studieprogrammer "Kriminologi",
"Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi",
og Rettssosiologi"

******

DBH-studieprogrammer "Theory and practice of
human rights" og
"Masteremner ved norsk senter for
menneskerettigheter"
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5. Konklusjon: Forholdstall og stillingsplanarbeidet 2018
For 2016 lyste fakultetet ut seks fast vitenskapelige stillinger. Alle stillingene ble utlyst med plikt til
helt eller delvis å undervise på MiR. Gjennom dette grepet ville fakultetet gi et reelt bidrag til å bedre
det omtalte forholdstallet. Samtidig hadde utlysningene en fagprofil som fakultetets enheter stort sett
oppfattet å styrke fakultetets faglige prioriteringer og internasjonale profil. Særlig stillingene i
migrasjonsrett og internasjonal europarett skulle oppfylle dette. Per dato er ingen av de seks stillingene
besatt og det er usikkert om alle stillinger blir besatt. Hvis stillingene ikke blir besatt vil stillingene gå
til fordeling i 2018 eller senere (jfr dekanvedtak av 2016/11). I tillegg ble to universitetslektorstillinger
utlyst i 2016 og er per dato besatt.
På fakultetets øvrige studieprogrammer tilbys studentene bedre vilkår enn det som tilbys på MiR.
Dekanatet anser derfor at alle studieprogrammer, bortsett fra MiR, foreløpig har tilstrekkelig med faste
heltids ordinære vitenskapelige lærerkrefter.
Dekanatet viderefører synspunktet fra stillingsplanarbeidet 2017 om at fakultetet må fokusere på å
styrke MiR. Dels er dette begrunnet i de vanskelige forholdstallene på MiR, dels i at fakultetet har et
særskilt ansvar for å styrke den totale forskningskapasiteten innen juridiske fag. Dekanatet anser
samlet sett at fakultetet ikke har ressurser til å gi faste heltidsstillinger beregnet på andre
studieprogrammer enn MiR. Dette gjelder også de juridiske studieprogrammene utenom MiR.

6. Fakultetets vitenskapelige stillingsstrukturer per 2017
Fakultetsstyret har fattet vedtak om at fakultetet kan utlyse inntil 5 vitenskapelige stillinger i 2018. Én
av de fem stillingene må reserveres for en mulig større ekstern avtale som vil kunne gi fakultetet
betydelige ressurser over flere år som gjenytelse for en fast stilling. Spørsmålet vil ikke bli endelig
avklart før tidlig på høsten, men så langt ser det ut til at avtalen vil bli inngått.
I tillegg til de fem stillingene som nå skal lyses ut ble det tidlig i 2017 utlyst en fast vitenskapelig
stilling innen klarspråk og lovgivningslære, med frist 15/9. Stillingen er finansiert av KMD. Det er
dessuten utlyst ytterligere en universitetslektorstilling for 2017.
Fakultetet har en ansattstruktur som gir mulighet for tverrfaglighet i betydningen felles forskning
utført av flere fagdisipliner. Dette gjelder særlig menneskerettighetsforskning (SMR/IOR) og
kriminologi/straffrettsfeltet (IOR/IKRS). Fakultetet har lagt forholdene til rette for at det på disse
områdene kan foregå samarbeid over de vanlige disiplin- og instituttgrensene.
Et særlig spørsmål er hvordan det samfunnsvitenskapelige perspektiv kan integreres mer systematisk i
fakultetets forskning. Dekanat vil invitere til strategiske diskusjoner om dette, også i sammenheng
med stillingsplanarbeidet. Vi viser her dessuten til den nyopprettede forskergruppen Forum for Juss og
Samfunnsvitenskap.
Dekanatet mener at nye former for tverrfaglighet ved fakultetet må søkes gjennom eksternt samarbeid,
dels innenfor UiO- systemet, dels i andre retninger, særlig der eksterne aktører kan gi bidrag. UiO
legger som nevnt til rette for tverrfaglige satsninger der flere fagretninger inviteres til felles forskning,
basert på respektive disipliner. Dette vil antakelig øke noe i årene som kommer. Fakultetet kan under
den nåværende ressurssituasjon ikke bære ytterligere tverrfaglighet på andre måter enn gjennom slike
eksterne samarbeidsordninger. Dette er også trenden ellers ved UiO.
Dekanatet vil her annonsere at det i tilknytning til en viss omlegging av læringsformene i jusstudiet i
de kommende årene vil arbeide for økt samhandling med fakultetets naturlige eksterne
profesjonsgrupper.
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I tidligere stillingsplanarbeid har fakultetets professor II’ere blitt holdt utenfor. Dekanatet ønsker å
bringe prof II stilinger finasiert over basis inn i det generelle stillingsplanarbeidet. Per dato er det fire
prof II-stillinger over basis ved fakultetet. Dekanatet mener at en noe økt bruk av II-stillinger kan
være interessant av flere grunner: (1) II-stillinger kan settes inn som rene undervisningsstillinger og
slik sett gi effektiv bidrag til å styrke studiekvalitet (2) II-stillinger kan brukes faglig-strategiske
målrettet for å utforme store forskningssøknader, som SFF eller EU-søknader (3) II-stillinger kan
brukes til å styrke tverrfaglig samarbeid eller samarbeid med fakultetets sentrale brukergrupper, som
offentlige institusjoner, advokatkontorer el.l.
UiO forventer at fakultetet skal øke sine eksterne inntekter og dekanatet er åpen for eksterne (private
og offentlige) finansieringsmodeller for II-stillinger, så fremt UiOs krav til tilsettinger oppfylles.
Fordelen med II-stillinger er at de er tidsbegrensede (og skal i det følgende normalt opphøre etter 5 år)
og følgelig ikke innebærer særlig økonomisk risiko for fakultetet.

7. Generelle synspunkter for vekting av de seks kriteriene for
stillingsutlysninger i 2018
Som for 2017 anser dekanatet at vektingen for 2018 må være å kombinere hensynet til
undervisningsbehovet innen MiR og å lyse ut stillinger som kan gi bidrag til grunnleggende
langsiktige forskningsbehov. Selv om denne formuleringen er noe vag gir den likevel en retning: Alle
utlysninger for faste heltids vitenskapelige stillinger for 2018 må være stillinger som i all hovedsak gir
bidrag til studiet på MiR, særlig de obligatoriske fagene. Innenfor den rammen finnes ulike kriterier
som det må tas hensyn til.

(a) Fakultetet har i noen år operert med rødlistede fag som er sentrale forsknings- og undervisningsfag
som stort sett har vært obligatoriske fag ved fakultetet i mange tiår. Listen er beslektet med temaet om
de juridiske basisfagenes stilling ved fakultetet. Fakultetet har anerkjent kriteriet ‘rødliste’ som
veiledende ved stillingsutlysninger siden 2015. Dekanatet legger til grunn at kriteriet rødlistede fag
fortsatt skal ha betydning ved stillingsutvikling, dels av forskningsgrunner, dels av åpenbare
undervisningsgrunner.
(b) Undervisningsbehovet på MiRs obligatoriske fag er selvfølgelig mangeartet. Det følgende angår
bare undervisningsbehovet isolert sett uten å ta høyde for forskningsbehov. For første studieår bør den
forskningsbaserte undervisningen styrkes i kontraktsrett, og innen familie og arv på litt sikt. For andre
studieår er det et åpenbart stort lærerbehov. Der finnes det en svært høy andel eksterne lærere, særlig i
statsrett og forvaltningsrett, om enn man har bedret dette noe ved nye stillinger i 2016 og 2017. Også i
velferdsrett er det et klart lærerbehov. Ex-fac undervisningen kan også sees i lys av hvordan man kan
planlegge stillinger innen juridisk metode og rettsfilosofi. For det tredje studieåret vil det kreves nye
stillinger i dynamisk tingsrett og selskapsrett, også sett i sammenheng med behovet i kontraktsrett på 1.
studieår. Rettshistorie har fått nye store undervisningsoppgaver som følge av den nye
hjemmeeksamensordningen fra 2016. På fjerde studieår har det vært fremholdt behovet for mer
forskningsbasert juridisk metodeundervisning jfr over. For femte studieårets valgdel, se under.
(c) Det juridiske fakultet har en stor portefølje med over 70 valgemner på masternivå hvorav 27 emner
tilbys på både bachelor- og masternivå. Valgemneporteføljen er et emnetilbud først og fremst til
studenter på MiR, engelskspråklige mastergrader og innreisende utvekslingsstudenter. I tillegg er
valgfagene også et viktig tilbud til eksterne, både til ferdigutdannede jurister som avlegger valgemner
på masternivå og til personer med annen fagbakgrunn som avlegger valgemner på bachelornivå.
Dekanatet anser tilbudet av valgemner for eksterne som en viktig del av fakultetets samfunnsoppdrag.
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Fakultetet må i sammenheng med stillingsplanarbeidet også se på denne store porteføljen av valgfag særlig de som inngår som emnetilbud på MiR, og det er i 2017 nedsatt et utvalg som skal se på
fakultetets valgfagsopplegg.
Fakultetet må i så stor grad som mulig tilby forskningsbasert undervisning i de store valgfagene. Ved
utlysning av stilling i migrasjonsrett i 2017 anser fakultetet både å ha respondert på vårt
samfunnsansvar på dette feltet og for å ha svart på den store etterspørsel i valgfagene utlendingsrett,
flyktning- og asylrett. Arbeidsrett er det desidert største valgfaget. Andre store valgfag med over 100
eksamensmøtte med mange koblinger til de obligatoriske fagene på MiR er barnerett, helserett og
bygg- og entepriserett. Dessuten vil dekanatet være oppmerksom på valgemner innenfor områdene
International Criminal law, terrorbekjempelse, datasikkerhet og personvern.
De største valgfagene er i snitt de siste årene (eksamensmøtte over 50 kandidater, 2014-2016) er disse:
V14
Kode
JUS5511/JUR1511
JUR5030
JUS5120/JUR1120
JUS5970/JUR1970
JUS5550/JUR1550
JUS5220/JUR1220
JUS5981/JUR1981
JUS5730/JUR1730
JUS5530/JUR1530
JUS5710/JUR1710
JUS5512/1512
JUS5960/JUR1960
JUS5801
JUS5630/JUR1630
JUS5590/JUR1590
JUS5810
JUS5230/JUR1230
JUS5820/JUR1820
JUS5940
JUS5310/JUR1310
JUS5910/JUR1910
JUS5260/JUR1260
JUS5501
JUS5504/JUR1504
JUS5420/JUR1420
JUS5240/JUR1240
JUS5010
JUS5134
JUS5540
JUS5570

Navn
eks vår
Arbeidsrett - den individuelle del
Masteroppgave 30 stp
x
Utlendingsrett
x
Barnerett
x
Helserett
Bygge- og entrepriserett
x
Skatterett I, grunnleggende skatterett
x
International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict)
Refugee and Asylum Law
x
International Human Rights Law: Institutions and Procedures
Arbeidsrett - den kollektive del
x
Trygderett
x
Selskapsrett
x
Privacy and Data Protection
x
Diskriminerings- og likestillingsrett
Opphavsrett
International Commercial Law
x
Patent- og varemerkerett
x
Offentlige anskaffelser
EU Competition Law
Women's Law and Human Rights
x
English Law of Contract
x
Rettslig bevisteori
Konflikthåndtering
x
Forsikringsrett
x
Comparative Private Law
Praksisordning
x
The Right to Peace
Public International Law
International Criminal Law
x

H14

eks høst
x
x

V15

303
284
183
177

174
183
x

216
102
88

x

94
93
68
63

79
60

60
48

51
47

58
70
49
74

61
54

63
70

66
46

40

61
48
55
63

46

53
58

99
69
87
88
72
71

67
47
54

114
79

65
70

x
x

x
x
x
x

107

55
64
70
66

77
70

273
277
216
147
98

88
78

x
x

345
194

H16

162

71

x

V16

104
115

71

x
x

H15

46
52

53

47
43

49

Gjennomsnittstall
339
253
211
192
130
169
118
100
117
98
91
95
84
83
75
75
72
79
72
74
72
71
67
78
64
47
63
56
56
56
48
55
55
53
47
53
52
52
52
52
52
51
50
368
293

(d) Fakultetet er forpliktet til å se på UiOs generelle forskningsprioriteringer. Her er det særlig
UiOstre tverrfaglige satsninger som må nevnes: UiOLivsvitenskap, UiOEnergi og
UiONorden.
Fakultetet er deltaker i disse satsningene. Fakultetet anser særlig at satsninger på livsvitenskap
og energi kan kombinere hensynet til langsiktig rettsvitenskapelig forskning samtidig som
dette kan dekke løpende behov på studiesiden. I de siste årene har NIFS, delvis forankret i
UiO Energi, fått ressurser, som gir en viktig forskningsutvikling.
Dekanatet vil for 2018-2019 være særlig lydhøre overfor forslag for stillingskombinasjoner
som styrker fakultetets inngrep i det voksende livsvitenskapsfeltet, særlig med dets mange
muligheter for eksterne forskningsmidler, selvfølgelig under forutsetning av at slike stillinger
også gir bidrag til MiR. Dekanatet vil dessuten her særlig fremheve fakultetets kompetanse
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gjennom Senter for rettsinformatikk og de muligheter som fakultetet der har for å styrke
forskning på digitaliseringens gjennomgripende virkning på retten.
Det forskningsstrategiske dokumentet Rettstrans (utarbeidet i samarbeid mellom de tre
juridiske fakultetene) peker som nevnt på to sentrale behov: dels å styrke de
rettsvitenskapelige basisfagene, dels å utvikle ny rettsvitenskapelig forskning i møtet med
globale strukturelle samfunnsendringer slik som flyktnings- og migrasjonskriser, finans- og
finansieringskriser, miljø- og klima-kriser og skiftende former av internasjonalt samarbeid.
Det er en grunnleggende innsikt at i alle disse trendene finnes sentrale rettslige dimensjoner
som ethvert juridisk fakultet må ta tak i og styrke med aktuell og relevant forskning.
Dekanatet inviterer til innspill for stillinger på alle disse feltene, særlig der det er mulig å
sannsynliggjøre sammenhenger mellom ny grunnleggende rettsforskning,
forskningsprosjekter som kan utløse eksterne forskningsmidler og at dette også kan gi bidrag
studiesiden, MiR. Særlig bør fakultetet ha gode forutsetninger til å bygge opp slagkraftig
kompetanse på tvers på fakultetet innen feltet energi-klima- og ressursrett med de store
muligheter til eksterne forskningsfinansieringer som der finnes.
(e) Det juridiske fakultet har fra 1.1. 2017 oppnevnt 16 nye forskergrupper.
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/index.html. Alle disse forskergruppene
representerer viktige perspektiver på rettsvitenskapelig forskning. Dekanatet ser det som en
fordel at forslag til nye stillinger samtidig kan forankres i forskergruppenes arbeid og
strategier. Innenfor denne rammen inviteres forskergruppeledere til å gi bidrag i
stillingsplanarbeidet.

7. Innspill til stillingsplanarbeidet
Dekanatet inviterer fakultetets enheter (derunder også forskergruppene) til å gi innspill til
stillingsplanarbeidet for 2018, både til kriteriene for utlysning av de fem faste vitenskapelige
stillingene og til de nevnte tre grunner for mulige II-stillinger.
Et generelt underliggende krav for stillingsutviklingen er å styrke kvinnelige lærerkrefter i de
juridiske fagene. Ennå er det for få kvinnelige lærere i en rekke fag, særlig i de obligatoriske
på MiR. Dekanatet ber fagmiljøene om innspill til å identifisere potensielle kvinnelige søkere
til stillinger ved fakultetet.
Dekanatet viser til fjorårets runde der det i innspillsrunden for stillingsplanarbeidet for 2017
med ulik begrunnelse og med vekslende instituttforankringer ble fremmet stillinger i miljørett,
menneskerettigheter, allmenn forvaltningsrett, familierett, barnerett, rettshistorie, dynamisk
tingsrett, kriminologi, rettssosiologi og arbeidsrett (se nærmere link over). Fakultetet legger til
grunn at enhetene må fremme disse forslagene på ny dersom det fremdeles er ønske om at
disse stillingene skal prioriteres.
Instituttene, forskergruppelederne, PFF og PMR bes komme med sine skriftlige innspill innen
31. mai. Se for øvrig plan for saksgang.

Dag Michalsen,
Dekan
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Februar:

Mars:

April/Mai:
Juni:
Juni:
August:
September:
Desember:

Økonomiseksjonen anbefaler antall stillinger til utlysning påfølgende år
og Dekanatet lager forslag til rammer for neste års utlysninger på
grunnlag av de seks kriteriene.
Instituttledermøtets første diskusjon av dekanatets forslag. Igangsetting
av saksbehandling som involverer PMR, instituttene og Forum for
forskningsledere om forslag til stillinger.
Frist for tilbakemelding fra PMR, Instituttene, Forum for
forskningsledere og eventuelt andre inviterte enheter.
Styret bekrefter antall stillinger.
Forslagene diskuteres i instituttledermøtet. Dekanatet vedtar utlysning av
stillingene.
Arbeid med kunngjøring, planlegging av utlysning- og tilsettingsprosess.
Tidlig avtaler med bedømmelseskomiteer.
Kunngjøring av første stilling(er)
Søknadsfrist for første stilling(er)

Hovedområde

Hovedprioritering

Årsplan tiltak

Referanse
til UiOs
årsplan

Kommentar
Aktivitet

Milepæl

Frist

Ansvarlig

Resultatmål 2018

Resultatmål 2020

(administrativ
fremdriftsansvarlig uthevet)
Digitalisering av undervisning og vurdering tiltak 2

Utdanning

Læringsmiljø og
studietilbud

90% filming og/eller
31.12.2018
podcast for forelesninger

bruk av digitale rettskildeverktøy i
undervisning og vurdering

Vårsemesteret:
Gjennomført eksamen i
JUS1111 (pilot)

31.12.2018

Ny løsning brukes i JUS1111,
1211, 2111 og valgmenene

Innføre Canvas som ny læringsplattform

Vårsemesteret: Canvas
overtar det som i dag
utføres av fronter for
utvalgte emner.

31.12.2018

Har tatt i bruk Canvas som ny
Full bruk av relevante
læringsplattform etter fronter i funksjoner i Canvas .
alle emner

Tiltak 1

Utvikle samarbeidet med
studentforeningene vedr. oppstart og
læringsmiljø, Motvirke negativt
karakterpress, tilrettelegge for faglig
samarbeid mellom studentene.

Inkludering av studenter i fagmiljøene

Tiltak 1

Undervisningskvalitet gjennomvarierte
læringsformer.

Tiltak 2

•Legge til rette for at studentene deltar på
faglige arrangementer på instituttene •
Legge til rette for at
masteroppgaveskrivende studentene deltar
i forskergruppene
• Utvikle søknad om SFU • 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 •
Kompetanseheving av lærere

Forbedre gjennomstrømming i
studieprogrammer

Tiltak 1

1. tertial

Videreutvikle lydopptak, filming av
undervisning og spesialtilpassede videoer

Mottak av studenter, forbedre
studentmiljøet

Bekjempe frafall og
motivere til gjennomføring
gjennom faste grupper gjennom
semesteret, økt satsning på muntlig og
skriftlig ferdighetstrening, målrettet satsing
på studiestartprogrammet og et bedre
regelverk for permisjoner og gjentak

Instituttene skal melde
inn minimum 2
arrangementer pr
semester

Seksjonsleder
studieseksjonen,
seksjonsleder
eksamensseksjonen og
studiedekan

SiO inn i studiestart om hvordan
mestre studiehverdagen. Ha
alkoholfritt arrangement i
fadderuken. Gjennomført
kampanje mot negativt
karakterpress.

Kartlagt faktisk effekt av
iverksatte tiltak i forbindelse
med mottak av studenter frem
til 2018, og foreslått endringer i
opplegget på bakgrunn av
kartleggingen.

31.12.2018

Seksjonsleder
studieseksjonen og
studiedekan

Instituttene skal melde inn
minimum 2 arrangementer pr
semester

Økt studentdeltakelse på
faglige arrangementer,
herunder på forskergruppenes
aktiviteter.

Seksjonsleder
studieseksjonen og
studiedekan

Avholdt
undervisningsseminarer.
Innført endringer i
undervisningsopplegget på 4.
studieår. Avholde to
undervisningsseminarer for
interne og eksterne lærere i
samarbeid med senter for
læring i høyere utdanning
Endringer i regelverket vedtatt
om permisjon og gjentak.
Vedtak om iverksetting fattes i
løpet av høst 2018

Implementert nye
undervisningsformer på
rettsstudiet. SFU-søknad
innvilget. Kollegaveiledning fo
nye tilsatte lærere er etablert.

Alle eksamener gjennomføres i
S2.

Seksjonsleder
studieseksjonen,
seksjonsleder
eksamensseksjonen og
studiedekan

Flytting av skoleeksamen til Silurveien.

Eksamen skal flyttes fra sentrum til S2. Siste Vår 2018 gjennomføres
planlagte eksamener flyttes høst 2019.
alle eksamener i Inspera.
DigeksUIO avvikles.

31.12.2019

Seksjonsleder
eksamensseksjonen og
studiedekan

Vi gjennomfører planlagt
innfasing av eksamener i
Silurveien 2.

Varierte vurderingsformer i Master i
rettsvitenskap

Nye vurderingsformer på 2. studieår og
Gjennomført ny eksamen i 30.06.2018
obligatorisk prosedyreøvelse på 2. studieår JUS2211 og gjennomført
implementeres fra vår 2018
prosedyreøvelse i
JUS2111 vår 2018

Seksjonsleder
eksamensseksjonen og
studiedekan

De vedtatte endringene er fullt
implementert i studiet.

Sensorveiledning til alle eksamener

Sensorveiledning skal gjøres obligatorisk på Arbeidsgruppe ved UIO
alle emner ved UIO
leverer sin innstilling vår
2018
KMD og UIO har inngått en tiårig avtale for Fullføre tilsettinger
å fremme klart juridisk språk innen vår
Semesteroppgave med
undervisning, forskning og formidling.
skriveopplæring på JUS
2211 fra og med våren
2018
Utvikle fleksible arbeids- og møteplasser for Er innarbeidet i plan for
studentene
nytt bygg

Seksjonsleder
eksamensseksjonen og
studiedekan
Seksjonsleder
studieseksjonen og dekan

Innføre sensorveiledninger for
alle emner fra og med høst
2018
Bemanningen i
klarspråkprosjektet er på plass
og planlagt
undervsiningsaktivitet er
igangsatt
Er innarbeide i plan for nytt
bygg og eksisterende bygg

Integrering av Klarspråk i forskning og
utdanning

Studiekvalitetstiltak

Gjennomføre programevaluering for
Masterstudiet i Rettsvitenskap
Sikre en dynamisk og forskningsnær
valgemneportefølje og styrke
valgemneprofilene

Digitale rettskildeverktøy
brukes på alle juridiske emner

Seksjonsleder
studieseksjonen og
studiedekan

31.12.2018
Plan for dette lages våren 31.12.2018
2018. Vedtak fattes i løpet
av høst 2018

31.12.2018

01.05.2018

01.05.2018

Vår 2018: egenevaluering 31.12.2018
september 2018: ekstern
evaluering
Arbeidsgruppen for
31.12.2018
valgemner leverer sin
inntilling januar 2018

Seksjonsleder
studieseksjonen,
seksjonsleder
eksamensseksjonen og
studiedekan

2. tertial 3. tertial

90% filming og/eller podcast for 90% filming og/eller podcast for
forelesninger
forelesninger

31.12.2018

Plan ferdig innen 1.3.

Status

5% Økt
studiepoengsproduksjon pr
kandidat og 5% økt
gjennomstrømming på
fakultetes programmer.
Halvering av antall gjentak

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

Bedre kvalitetesikring av studiet
og klagesensuren
Integrering av Klarspråk i hele
studiet blant annet gjennom
helhetlig skrivetrening

Har tatt i bruk nye lokaler

Evaluering ferdig behandlet og
oppfølgingsplan vedtatt
Vedtak om endringer i
En god, gjennomarbeidet og
valgemneproteføljen i løpet av dynamisk valgemneportefølje.
høst 2018
Iverksette endringer våren
2019. Fullt iverksatt i 2020.

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

Utvikle forum for forskerledere og følge
opp forskergrupper

Tiltak 3

Evaluere økonomisk modell for
forskergrupper. Støtte søknadsaktivitet i
forskergruppene.

Styrke forskerstøtten

Tiltak 3

Gjennomført møter
31.12.2018
mellom forskergrupper og
forskerstøtten for de
gruppene som ønsker det.

Seksjonsleder
Økt antall søknader til
administrasjonsseksjonen og toppforskning (ERC og SFF)
forskningsdekan

Flere innvilgede prosjekter
innen toppforskning (ERC og
SFF)

Videreutvikling av fakultetets verktøy for å Verktøyet for
31.12.2018
søke om eksterne midler og drifte eksterne prosjektoppfølging er fullt
prosjekter. Evaluere verktøy jevnlig.
ut implementert og i drift.

Seksjonsleder
God støtte til forskere som
administrasjonsseksjonen og søker midler fra NFR og EU og
forskningsdekan
andre relevante kilder.

Økt antall søknader til og flere
flere innvilgede prosjekter fra
NFR, EU og andre relevante
kilder.

Revidere forskningsstrategien i samarbeid
med Forum for forskerledere.
Deltakelse i UiO Livsvitenskap

Seksjonsleder
administrasjonsseksjonen og
forskningsdekan
Seksjonsleder
administrasjonsseksjonen og
forskningsdekan
Seksjonsleder
administrasjonsseksjonen og
forskningsdekan
Seksjonsleder
administrasjonsseksjonen og
forskningsdekan

Ekstern finansiering

Forskningsstrategi
Forskning
Delta i UiOs tverrfaglige satsninger

Videre oppfølging av Rettstrans

Workshops med deltakere fra juridiske
fakulteter i Norge og fra NFR

Møte måltallet for basisfinansierte
stipendiatstillinger

Aktivt vurdere tiltak som kan bedre
gjennomstrømningstiden.

Utarbeide ombyggingsplan for
eksisterende bygg i forbindelse med
realisering av samlet arealløsning for
fakultetet i samarbeid med
Eiendomsavdelingen
Samle IT-funsksjonen for fakultetet,
sentralisert i IT-seksjonen ifm innflytting i
nytt bygg ved Tullinløkka
Detaljprosjektering av nytt bygg ved
Tullinløkka

Innredning: Formidle brukernes ønsker og Tilretteleggingsbeskrivelse 31.12.2018
behov til Eiendomsavdelingen og byggherre foreligger for DA, DM og
DB

Seksjonsleder IT og
seksjonsleder
kommunikasjon

* Lage et beslutningsunderlag
Beskrive ansvar og arbeidsoppgaver

* * Beslutning om fremtidig
løsning er tatt
* Ansvar og
arbeidsoppgaver
er
Innredning: Formidle brukernes ønsker og Beskrivelse
av innredning
30.06.2018
behov til Eiendomsavdelingen og byggherre foreligger som grunnlag
for anskaffelse
Gjennomføre de tiltakene ROS-analysen
31.12.2018
avdekker.

Seksjonsleder IT-seksjonen
seksjonsleder
adminstrasjonsseksjonen og
dekanat
Seksjonsleder
IT og
seksjonsleder
kommunikasjon
Assisterende
fakultetsdirektør og dekan

Beslutning om sentralisering er Den nye organisering er
vedtatt.
gjennomført
Ansvar og arbeidsoppgaver for
seksjonen er besluttet
Innredningsplaner
er ferdig
Nytt bygg er tatt i bruk
utarbeidet

Prosesskartlegging av administrative
testing og implementering 31.12.2018
tjenester - implementering av endrede
av nye admininstrative
rutiner
rutiner
Kartlegge mulige organisatoriske gevinster
av ny lokalisering

Assisterende
fakultetsdirektør og dekan

Nye rutiner for prioirterte
Nye og forbedrede rutiner er
områder er implementert og i implementert
drift. Prioritere områder for nye
runder med prosesskartlegging

vImplementering av tiltak beskrevet av
Formidlingsutvalget på følgende områder:
1) Synliggjøring av formidlingsaktiviteter 2)
Etablering av almennrettet formidlingsserie
3) Opplæring/kursing av faglig ansatte 4)
Etablering av og deltagelse på
formidlingsplattformer som blogg,
Aftenposten Viten, kronikk

Seksjonsleder
kommunikasjon

1) Fakultetets forskere bidrar
til å oppfylle UiOs
kommunikasjonsmål, effekt
måles av UiO sentralt etter 0punktsmåling i 2016 2)
Fakultetet har etablert blogg 3)
Forskere er kurset av og har
publiseringer på Aftenposten
Viten 4) Antall antatte kronikker
i Aftenposten har økt fra 2017
5) Fakultetet har etablert en
almennrettet formidlingsserie

1) Fakultetets forskere bidrar
til å oppfylle UiOs
kommunikasjonsmål, effekt
måles av UiO sentralt etter 0punktsmåling i 2016 2)
Fakultetetsblogg har økt
lesertall fra 2018 3) Forskere
har har økt antall publiseringer
på Aftenposten Viten 4) Antall
antatte kronikker i Aftenposten
har økt fra 2018 5) Fakultetets
almennrettede formidlingsserie
er etablert med godt besøkte
arrangementer

Innsatsområder for innovasjon
er definert med mål og tiltak, og
disse er synliggjort for ansatte
og offentligheten

Fakultetets
innovasjonsaktiviteter og
resultater er formidlet til
offentligheten (bruke
impact/samfunnsnytte)

Strategi

Areal og
samlokalisering

Organisasjon og
støttefunksjoner

Sikre bedre beredskap

Organisasjonsutvikling

Gjennomgang av administrative tjenester
for bedre og mer hensiktsmessig
organisering, og identifisere og planlegge
for mulige endringer.
Fakultetet skal utarbeide
kommunikasjonstiltak basert på UiOs
kommunikasjonsstrategi

Samfunnskontakt

31.12.2018

Tiltak 5

Ha gjennomført møter og 31.12.2018
workshops

Ferdigstilt arbeid med
revidering av strategien

31.12.2018

Detaljert
gjennomføringsplan i
dokument "plan for
administrativ oppfølging
av formidlingsutvalgets
rapport. Tiltakene
gjennomføres i 2018

31.12.2018

Samfunnskontakt,
innovasjon og
formidling

Fakultetsledelsen definerer ett eller to av Tiltak 6
disse innsatsområdene der fakultetet i
samråd med aktuelle fagmiljøer/faglærere
utarbeider konkrete målsettinger og tiltak.

Utarbeide innovasjonsplaner for fakultetet 1) Definisjon av
31.12.2018
og iverksatt planer på minst ett
innsatsområder
innsatsområde
2)Utarbeidelse av
konkrete målsettinger og tiltak

Større åpning for rettsvitenskap Økt finansiering av
i NFRs tematiske programmer tradisjonelle, juridiske felt
Tilsatt 3 basisfinansierte
stipendiater pr. år.

Nådd ned til måltallet for
basisfinansierte
stipendiatsstillinger (40) og
frigjort midler til faste
vitenskapelige stillinger
Tilretteleggingsplan for
Tilretteleggingsarbeider er
eksisterende bygg foreligger fra gjennomført og enhetene er
Eiendomsavdelingen
flyttet inn

En operativ og velfungerende
beredskapsplan er på plass.
Beredskapsøvelse er
gjennomført og evaluert.

Beredskapsapparatet er
innarbeidet og oppdaters
rutinemessig

Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til: Fakultetsstyret
Orienteringssak 4
Møtedato: 26.02.18
Møtenr: 1/2018

Dato:
Saksnr..:

16.02.2018
2018/608 EIRIHAAK

Nye medlemmer i fakultetsstyret 2018
Til fakultetsstyret er det vinteren 2018 foretatt valg av én midlertidig vitenskapelig ansatt med to
rangerte vararepresentanter og én student som er uavhengig av Juridisk studentutvalg (JSU) med
to rangerte vararepresentanter.
Følgende er valgt av og blant de midlertidig vitenskapelige:




fast representant: stipendiat Nils Gunnar Skretting
vararepresentant: stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli
2. vararepresentant: stipendiat Hannah Christina Ahlström

Følgende er valgt av og blant studentene:




fast representant: Aksel Wilhelm Jebsen
vararepresentant: John Evensønn Erlien
2. vararepresentant: Linn-Aurora Wengen

Høsten 2017 ble professor May-Len Skilbrei valgt som instituttleder ved Institutt for kriminologi
og rettssosiologi for perioden 01.01.18-31.12.21, og hun måtte derfor tre ut av fakultetsstyret og
ITU. Professor Marit Halvorsen har erstattet Skilbrei som representant for faste vitenskapelige til
styret og ITU. Halvorsen var eneste kvinne blant vararepresentantene for vitenskapelige ansatte i
faste stillinger, og rykket opp for å sikre kjønnsbalanse i styret og ITU.
Med hilsen
Benedicte Rustad
fakultetsdirektør
Eirik Haakstad
seksjonssjef

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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Fakultetsstyret - medlemmer 2018
Faste representanter
■

Professor Dag Michalsen, dekan og styrets leder

■

Professor Erling Hjelmeng, prodekan for studier og dekanens stedfortreder

■

Professor Ole-Andreas Rognstad

■

Professor Marit Halvorsen

■

Stipendiat Nils Gunnar Skretting

■

Senioringeniør Odd Erik Pedersen

■

Advokat Jan Einar Barbo

■

Lagmann Ellen Mo

■

Student Maria Conradi

■

Student

■

Student Aksel Wilhelm Jebsen med student John Evensønn Erlien som første vara og student LinnAurora Wenge som andre vara

Vararepresentanter for faste vitenskapelig tilsatte
1. Professor Sverre Blandhol
2. Professor Bård Anders Andreassen
3. Førsteamanuensis Tarjei Bekkedal
Prodekan for forskning professor Alf Petter Høgberg, har møte- og talerett i fakultetsstyret, og er
vararepresentant for dekanens stedfortreder.

Vararepresentanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte
1. Stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli
2. Stipendiat Hannah Christina Ahlström

Vararepresentanter for teknisk-administrativt tilsatte

Vararepresentanter for eksterne representanter
■

Advokat Siri Teigum for Jan Einar Barbo

■

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/medlemmer2016-2020.html
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Til: Dekanen

Dato:
29.11.2017
Deres ref.:
Vår ref.:
2017/13699

Dekanvedtak – JF – 2017/30 - Revidert Regler for godskriving og uttak av
undervisnings- og eksamensbanken og endring av navn til Regler for
undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet

På bakgrunn av dekanvedtak datert 22. august 2017 om endringer i Regler for godskriving og uttak
av undervisnings- og eksamensbanken er det gjennomført en revisjon av reglene.
De vedtatte endringene er implementert i det nye reglementet, det er videre gjort følgende
endringer:
-

Reglementet endrer navn til Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved
Det juridiske fakultet. Videre er reglementet gjennomgått for å få en mer konsekvent
begrepsbruk, det skilles mellom uttelling for undervisnings- og eksamensarbeid og fradrag
for verv, ledelse og andre oppgaver.

-

Oppbygningen er noe endret og det er ny kapittelinndeling.

-

Tilleggsreglene for IKRS og AFIN er utgått, dette etter gjennomgang med Institutt for
kriminologi og rettssosiologi og programleder for Forvaltningsinformatikk. Reglene er
harmonisert, der noen emner har egen uttelling er dette spesifisert på emnenivå.

-

Det er lagt til ett nytt kapittel 9 med overgangsregler.

-

Kapittel 2 er omskrevet og det er lagt til en ny § 2.3 om Oppfyllelse av undervisnings- og
eksamensplikt.

-

Uttelling for sensur av eksamen på JUS3220 skal følge hovedregel om uttelling på 1,5 t per
besvarelse, oppgaven har en ordgrense på 3000 ord, men var tidligere satt med egen
uttelling på 1,25 t per besvarelse.

-

Uttelling for sensur av eksamen på JUS2211 skal følge hovedregler om uttelling for skriftlige
innleveringer på mellom 4001-6000 ord, dvs. 2 t per besvarelse og muntlig eksamen på ca.
Eksamensseksjonen
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate
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20 min, dvs. uttelling på 0,75 t per kandidat. Samlet uttelling per kandidat er da 2,75, noe
som avviker fra tidligere dekanvedatak da uttellingen var beregnet til 2,5 t + 1 t. Den
tidligere beregningen var for høy og det er ingen særskilt grunn for at man skal sette høyere
uttelling for den nye vurderingsformen.
Det nye reglementet for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet
har virkning fom 1. januar 2018. I februar 2018 vil de ansatte få tilsendt undervisningsregnskap fra
høsten 2017, dette regnskapet skal følge de gamle reglene for uttelling og fradrag.
De nye reglene for forberedelsesfaktor og fradrag for stipendiater gjelder for de som er tilsatt etter
1. januar 2018. Når det gjelder 3-årige stipendiater som påtar seg undervisning mot forlengelse av
stillingen vil uttellingen følge nye regler for undervisning avtalt etter 1. januar 2018.

Med hilsen
Dag Michalsen
Dekan

Saksbehandler:
Kristin Steen Slåttå
22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no

Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Dato:
Saksnr..:

13.12.2017
2017/6387 JENNYGR

Dekanvedtak - JF - 2017/31 - Tilsetting og egenandel på ERC-prosjekt
Matthew Saul søker om ERC Consolidator Grant med søknadsfrist 15. februar 2018. Budsjettet har
en total ramme på € 2 millioner. I den forbindelse godkjenner dekanen følgende:
(1) Dersom ERC-prosjektet innvilges, tilsettes Matthew Saul som forsker på kontrakt uten
sluttdato.
(2) 80 % av Sauls stilling skal brukes på ERC-prosjektet og finansieres av ERC-midler.
Fakultetet dekker de resterende 20 % av stillingen til annen forskning i den grad dette ikke
kan finansieres av PluriCourts og/eller andre eksterne midler.
(3) Fakultetet dekker en stipendiatstilling til prosjektet som egenandel.

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

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

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

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

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Til: Dekanen

Dato:
19.12.2017
Deres ref.:
Vår ref.:
2017/7412

Dekanvedtak – JF 2017/32 - Innføring av digitale hjelpemidler til eksamen

Dekanatet opprettet i desember 2016 en arbeidsgruppe som skulle vurdere muligheten for å
innføre digitale hjelpemidler på eksamen og revidere de eksisterende hjelpemiddelreglementene.
Våren 2017 leverte arbeidsgruppen sin sluttrapport. Rapporten ble lagt frem for Programrådet for
master i rettsvitenskap den 6. juni 2017, og PMR gav følgende anbefaling:
«PMR er positive til at fakultetet går over til digitale hjelpemidler til eksamen, men mener at
begrensninger i utvalget må vurderes. JSU ønsker en saktere innfasing enn det som flertallet i
arbeidsgruppen går inn for.»
For fullt referat se sak 4 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/protokoll.html
Dekanatet diskuterte arbeidsgruppens sluttrapport i forbindelse med beslutningen om avvikling av
DIGEKSUIO som eksamensløsning på dekanatmøte den 14. juni 2017, siden dette møtet er
arbeidsgruppens innstilling lagt til grunn som besluttet og man har gått videre med arbeidet
knyttet til digitale hjelpemidler. På bakgrunn av dette ble det gjennomført en anbudsprosess og
Lovdata Pro ble valgt som tilbyder av den digitale hjelpemiddelløsningen.
Vedtak:
Dekanen vedtar arbeidsgruppens innstilling som helhet, vedrørende kildetilfang og innfasingsplan
vedtar dekanen flertallsforslagene:


Det innføres en løsning med digitale hjelpemidler ved alle eksamener ved juridisk fakultet.
For enkelte valgemner kan det fremdeles være behov for særlige løsninger gjennom
kompendier etc., men disse bør i tilfelle tilstrebes å tilgjengeliggjøres i elektronisk form.
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Gruppen anser at Lovdata Pro vil være den foretrukne løsningen, men ser at et endelig valg
vil måtte foretas i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, og har derfor ikke
knyttet beskrivelsen ovenfor opp til noen bestemt leverandør.



Det nedsettes en gruppe til å se på en revisjon av hjelpemiddelreglementet høsten 2017.

Funksjonalitet og henvisningsverktøy i en digital løsning:


Gruppen foreslår en løsning der studentene får tilgang til et spesielt tilpasset digitalt
rettskildeverktøy. Mht. funksjonalitet for studentene er det viktig at disse kan arbeide aktivt
med rettskildene i løpet av semesteret. Et slikt verktøy må gi studentene tilsvarende
muligheter til å legge inn krysshenvisninger og markeringer (utheving av tekst) som i dag.
Dette innebærer også bruk av farger (for eksempel tre ulike) der det kan markeres ned på
hele ord.



Studentene skal ha mulighet til å legge inn krysshenvisninger fra/til samtlige kilder som
gjøres tilgjengelig i løsningen uten begrensninger. Det er ønskelig å kunne velge ingress på
henvisninger fra en nedtrekksmeny. Denne vil for eksempel inkludere Se, Jf., Kf., Sml.,
Motsatt, Analogisk, Antitetisk og Opphevet. Dette vil innebære en utvidelse i forhold til
dagens reglement.



Gruppen har drøftet om det bør åpnes for å kunne legge inn personlige merknader som
tekst, eventuelt med en begrensning på antall tegn pr. merknad (gruppen foreslår 30 tegn).
Dette er betenkelig av hensyn til muligheten for å kopiere inn større mengder tekst (for
eksempel i fortløpende merknader). Gruppen anser likevel at en slik merknadsfunksjon vil
være svært verdifull for studentene, og vil også kunne anspore til aktivt arbeid med
rettskildene gjennom semesteret. Arbeidsgruppen anbefaler likevel at løsningen først
prøves ut uten merknadsfunksjon, og at denne eventuelt implementeres etter at man har
vunnet mer erfaring med ordningen.



Det er også ønskelig at studentene skal kunne benytte en utvalgsfunksjon, f.eks. til å sette
sammen et knippe av rettskilder for enkeltfag. En slik funksjon må også gjøre det mulig for
faglærere til å lage utvalg og dele dette med studentene. Muligheten for å lage slike utvalg
representerer også et helt annen og dynamisk verktøy sammenlignet med papirbaserte
domssamlinger som benyttes i dag.



Gruppen ser ikke grunn til å begrense søkefunksjonaliteten, selv om ferdigheter i å foreta
målrettede søk ikke i seg selv er noe studentene skal prøves i til eksamen.



Løsninger som gjør det mulig å kommunisere med andre (studenter) i sanntid vil ikke være
aktuelt.



Løsningen forutsettes å oppfylle kravene til universell utforming for nettsider.
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Kildetilfang


Arbeidsgruppens flertall foreslår at studentene bør ha full tilgang til samtlige rettskilder i
den digitale løsningen, dvs. at alle primærkilder vil være tilgjengelige. Databaser som
inneholder juridisk litteratur må utelukkes. Utover lovtekst og dommer (herunder
underrettspraksis) innebærer dette forskrifter, forarbeider, praksis fra ulike nemnder samt
internasjonale kilder (for eksempel EUsCELEX, avgjørelser fra EMD, praksis fra FNkomitéer mv.).

Arbeidsgruppens forslag til innfasing
Arbeidsgruppens flertall foreslår følgende innfasingsplan:


Våren 2018: JUS1111 (pilot)



Høsten 2018: 1. studieår (JUS1111 + JUS1211), JUS2111 og alle valgemner



Våren 2019: JUS2211 og 3. studieår (JUS3111+JUS3212)



Høsten 2019: 4. studieår (JUS4111, JUS4211, JUS4121, JUS4122 og JUS4123)

Det er utarbeidet en detaljert innfasingsplan for flertallets forslag. Den finnes vedlagt i
arbeidsgruppens rapport.

Med hilsen
Dag Michalsen
Dekan

Saksbehandler:
Randi Saunes
22 85 98 75, randi.saunes@jus.uio.no

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Til: PMR

Dato:
19.12.2017
Deres ref.:
Vår ref.:
2017/7412

Dekanvedtak JF 2017/33 – Endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere,
ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver,
fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere og
kollokvieveiledere

Juridisk studentutvalg meldte inn til PMR møtet 24. oktober 2017 at de ønsket å gjøre det å
podcaste forelesninger på alle obligatoriske emner i jusstudiet obligatorisk. PMR diskuterte
forslaget, her ble det vist til at det i prosjektet om digitalisering er viktig med frivillighet og ikke
tvang, det var enighet om en mindre justerende endring i Instruks for ansvarlig faglærer punkt 6b,
ny tekst i kursiv:
«6b. I samarbeid med faglærere koordinere forelesninger, kurs, fakultetsoppgaver, utarbeidelse av
standardiserte kursopplegg og eventuelle obligatoriske elementer m.m. Ansvarlig faglærer skal
oppmuntre til, og legge forholdene til rette for at kvinnelige lærere påtar seg forelesninger.
Ansvarlig faglærer har et særlig ansvar for å følge opp ubalanse over tid. Når forelesere i fag skal
velges ut skal ansvarlig faglærer ta hensyn til mulighet for podcast/opptak av forelesninger.»
Se sak 11 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr6/protokoll.html
Videre fikk PMR den 14. desember 2017 fremlagt et forslag om endring av Instruks for ansvarlig
faglærer for å formalisere ordningen med at ansvarlig faglærer skal ha ansvar for å gjøre utvalg
over relevante kilder til de enkelte emnene i Lovdata Pro. PMR stilte seg bak forslaget om at
følgende inntas som nytt punkt 4d:
4d. I samarbeid med faglærergruppen å utarbeide og kvalitetssikre faglærerutvalg (utvalg av
relevante rettskilder) i fag som benytter seg av Lovdata Pro som digitalt hjelpemiddel i
undervisningen og på eksamen.
Se sak 5 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr7/sakskart.html
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Vedtak
Endringene i Instruks for ansvarlig faglærer punkt 6b og nytt punkt 4d vedtas i henhold til PMR
anbefalinger

Med hilsen
Dag Michalsen
Dekan

Saksbehandler:
Kristin Steen Slåttå
22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Til: Dekanatet

Dato:
08.01.2018
Deres ref.:
Vår ref.:
2018/493

Dekanvedtak JF 2018/1 - Planlegging av undervisningsfri for fakultetets lærere:
Frikjøp, uttak fra undervisningsbanken og forskningsterminer

Dekanatet har bedt om administrasjonen om å utarbeide rutiner hvor frikjøp, uttak av
undervisningsbanken og forskningstermin ses i sammenheng.
Våren 2017 er det utarbeidet et forslag til nye retningslinjer for forskningstermin, her settes det
krav om at en søknad om forskningstermin skal inneholde en forskningsplan og en
undervisningsplan, med undervisningsplan forstås en plan for hvordan undervisningen skal dekkes
opp under forskningsterminen. De nye retningslinjene er planlagt å tre i kraft 1. juli 2018. Det er
videre nylig vedtatt endringer i fakultetets regler for godskrivning, instituttleders ansvar i forhold
til undervisningsdelen av stillingen er mer klargjort og PMR har nylig vedtatt ansvarlig faglærers
plikt til å undervise i sitt fag og tilhørende kursundervisning.
Det er naturlig å se rutinene og retningslinjene for frikjøp, uttak av undervisningsbanken og
forskningsterminer i sammenheng, siden de tre ordningene medfører vikarbehov innen
undervisning og undervisningsledelse. Administrasjonen har også ønsket tilbakemelding på
hvordan søknader som kombinerer en forskningstermin med uttak av undervisningsbanken bør
behandles og det har vært ønskelig å få på plass retningslinjer for eventuelle søknader om
forskningstermin i løpet av et eksternfinansiert prosjekt.
Ansattes ansvar ved undervisningsfri
Utkastet til nye retningslinjer for forskningstermin sier at den ansatte må levere en plan for
hvordan undervisningen skal dekkes. Vi foreslår videre at instituttene må levere en plan for
undervisning som skal dekkes opp ved eksternfinansierte frikjøp. Når det gjelder uttak av
undervisningsbanken er det allerede et krav om å opplyse hvem som skal undervise i deres sted.
Administrasjonen har utarbeidet et skjema for undervisningsplan ved undervisningsfri. Dette vil
bli bedt utfylt som vedlegg til søknader om undervisningsfri. Det legges til grunn at en ansatt ikke
har ansvar for å selv finne vikar for all undervisning som han/hun ordinært gjennomfører, men den
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ansatte har ansvar for å finne vikar for eventuelle verv som en må tre ut av og undervisning som
holdes i kraft av å være ansvarlig faglærer og eller faglærer i ulike emner. Videre bes den ansatte
fylle inn andre vikarbehov slik at undervisningsplanen er så komplett som mulig.
Nærmere om rutiner ved eksternt finansiert frikjøp
I dagens rutiner for frikjøp sier at den ansatte skal søke PMR om før søknaden om ekstern
finansiering sendes.1 Denne rutinen skaper mye unødvendig saksbehandling, da det bare er et fåtall
av søknadene som blir innvilget. I praksis søkes heller ikke PMR om undervisningsfrikjøp før etter
at søknaden er innvilget, og videre oppleves det som en ekstra administrativ byrde å måtte søke
PMR om å få innvilget frikjøp i tillegg etter at ekstern finansiør har innvilget prosjektsøknaden.
Instituttleder får myndighet til å godkjenne frikjøp av både undervisning og forskning før søknaden
sendes, instituttet følger opp at skjema for undervisningsfri sendes inn, ikke som søknad til PMR
men som en orientering. Skjema sendes til PMR via avdelingsleder i studieseksjonen etter at det er
klart at prosjektet er innvilget.
Uttak av plusstimer i forlengelse av forskningstermin
Det er flere ansatte som de siste årene har søkt om forlengelse av undervisningsfri ved å kombinere
ulike perioder, det vanligste er å søke om uttak av undervisningsbanken i forlengelse av en
forskningstermin. Slike søknader er behandlet uten at forlengelsen problematiseres i særlig grad,
det har heller talt i retning av innvilgelse av slike søknader, da det er praktisk å gjennomføre
undervisningsfriperioden samlet.
Hovedregel skal være at forskningstermin ikke kan utvides med uttak av undervisningsbanken. Det
er en stor belastning for fagmiljøene at personer trer helt ut av undervisningen for lengre perioder.
Uttak av plusstimer bør fortrinnsvis gjennomføres som uttak av halv plikt eller mindre over lengre
tid, slik at fagområder ikke tappes helt for nøkkelpersoner.
Uttak av helt semesters plikt er i praksis ekstraordinær forskningstermin, da uttak av plusstimer
skal benyttes til forskning, slike søknader bør derfor følge samme prosedyrer som ved søknad om
forskningstermin og inneholde en plan for forskningen. Dekanatet ønsker videre å løfte disse
søknadene og at de skal behandles i dekanatet frem til de nye rutinene for forskningstermin trer i
kraft.
Der søker ønsker å gjennomføre uttak i forlengelse av forskningstermin vil trolig plan for forskning
i perioden allerede foreligge, men til søknader om uttak av helt semesters plikt vil da søker
forventes å fylle inn dette i tillegg til skjema for undervisningsplan.
Forskningstermin i løpet av eksternt finansiert prosjekt

1

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/efp/gjennomforing/lokale-retningslinjer-frikjop/jus/
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Når det gjelder å kombinere forskningstermin og frikjøp inn i et eksternt finansiert prosjekt,
gjelder generelt at instituttledelsen bør bistå den tilsatte med å planlegge forskningstermin inn i
prosjektet slik at eventuelle avklaringer gjøres på forhånd. Søknadsskjemaet som er foreslått i de
nye retningslinjene for forskningstermin, inkluderer et punkt om eksternt finansiert frikjøp og
andre permisjoner, slik at det blir mulig å planlegge i forkant hvordan uttaket av forskningstermin
kan passe inn i prosjektet og prosjektets budsjetter.
I noen tilfeller kan en tilsatt være frikjøpt til et eksternt finansiert prosjekt over lengre tid og ønske
å ta ut forskningstermin for å gå ut av prosjektet. Dette kan ha negative konsekvenser både for
fakultetets lønnsbudsjetter, der hvor det er budsjettert med at ekstern finansiør dekker den
tilsattes lønn over lengre tid, og for forholdet til ekstern finansiør, når den tilsatte har forpliktet seg
inn i prosjektet. Disse tilfellene foreslås saksbehandlet individuelt der hvor forskningsterminen
ikke er planlagt på forhånd.

Vedtak:
1. Skjema om Plan for undervisning skal vedlegges alle søknader om frikjøp, forskningstermin
og uttak av plusstimer fom høsten 2018. Dette innarbeides i Retningslinjer for
forskningstermin og nye Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap.
2. Dekanatet legger til grunn at hovedregel er at uttak av plusstimer ikke skal gjennomføres
som en forlengelse av forskningstermin. Søknad om uttak av plusstimer på helt semesters
plikt skal følge Retningslinjer for forskningstermin og sendes inn til samme frister. Dette
innarbeides i nye Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap. Søknader om
uttak av plusstimer i forlengelsen av en forskningstermin kan ekstraordinært sendes inn i
henhold til ordinære rutiner for søknad om forskningstermin, men instituttet må spesifikt
melde disse inn for vedtak i dekanatet.
3. Dekanatet legger til grunn som hovedregel at kombinasjoner av forskningstermin og frikjøp
inn i eksternfinansierte prosjekter bør planlegges på forhånd og senest ved oppstart av
prosjektet. Søknader om forskningstermin som medfører at den tilsatte trer ut av
frikjøpsforholdet på en måte som ikke er planlagt på forhånd, sendes inn i henhold til
ordinære rutiner for søknad om forskningstermin, og instituttet må i tillegg meldes inn for
vedtak i dekanatet.

Saksbehandler:
Jenny Graver og Kristin Steen Slåttå
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UTKAST TIL SKJEMA:
Plan ved undervisningsfri i forbindelse med:
SEMESTER:
Forskningstermin
Frikjøp
uttak av plusstimer

NAVN:

Enhet:
_______________________________________________________________
FAG/EMNE

FORSLAG
TIL
VIKAR

VIKAR ER
FORESPURT

VIKAR HAR
BEKREFTET

undervisning/veiledning
som jeg har fagansvar
for
Undervisningsrelaterter
verv (ansvarlig faglærer
mv)
Andre vikarbehov,
kommentarer
Underskrift____________________________________Dato___________

Dekker
dette selv

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Til: Dekanen

Dato:10.01.2018
Deres ref.:
Vår ref.: 2017/

Dekanvedtak – JF 2018/ - «Blank» lovsamling til eksamen i JUS1111 våren 2018

Våren 2017 leverte arbeidsgruppen om digitale hjelpemidler sin sluttrapport. Rapporten ble lagt frem for
Programrådet for master i rettsvitenskap den 6. juni 2017, og PMR gav følgende anbefaling:
«PMR er positive til at fakultetet går over til digitale hjelpemidler til eksamen, men mener at begrensninger i
utvalget må vurderes. JSU ønsker en saktere innfasing enn det som flertallet i arbeidsgruppen går inn for.»
For fullt referat se sak 4 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/protokoll.html
14. desember 2017 ble saken «Eksamen i Silurveien, eksamenssystemet Inspera og digitale hjelpemidler»
fremmet for PMR. Bakgrunnen for saken, som var fremmet av JSU, var i hovedsak innvendinger til
prosessen og til manglende involvering av studentene i prosjektet Silurveien/Inspera. I møtet ble det
kommunisert kritikk av gjennomføringen av eksamen i Silurveien, til grunnlaget for å flytte eksamen og med
anmodning om å beholde eksamen i sentrum. I tillegg til forslag til vedtak vedr. Silurveien/Inspera, inngikk
følgende i vedtaksforslaget fra JSU: "PMR bes diskutere om studentene burde kunne medbringe skriftlige
hjelpemidler som tillegg til lovdata i en overgangsfase."
I tilknytning til dette vedtaksforslaget fremmet studieårsansvarlig for andre studieår et alternativt
vedtaksforslag, nemlig at bestemmelsen i hjelpemiddelreglementet kap 1 punkt 5a skulle videreføres ved
innfasing av digitale hjelpemidler. Formålet med forslaget var å sikre at man på emner med digitale
hjelpemidler også har lov til å medbringe det som fremgår av hjelpemiddelreglementet kap 1 punkt 5a:
"Norske lover og forskrifter. Lovsamling i inntil to eksemplarer. Ett særtrykk pr. lov. Det er tillatt å
medbringe særtrykk av Grunnloven både på bokmål og nynorsk."
Etter en diskusjon fattet PMR følgende vedtak:
"Det skal fortsatt være tillatt å medbringe lovsamling og særtrykk i henhold til hjelpemiddelreglemtet punkt
5a ved innfasing av digitale hjelpemidler (6 mot 1 stemme)."
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Ila. diskusjonen orienterte studiedekanen om at det er usikkert om PMR har kompetanse til å vedta en slik
endring, og det ble videre argumentert for at PMR ikke hadde gode nok grunnlagsdokumenter til dette møtet,
siden dette har konsekvenser for studentene, undervisningsopplegget våren 2018 og økonomisk da det fører
til behov for bokkontroll.
Studieårsansvarlig for andre studieår fremholdt at forslaget ikke innebar noen endring, men en videreføring,
og understreket at ikke har vært truffet vedtak om å oppheve hjelpemiddelreglementet punkt 5a tidligere.
Det ble votert over forslaget da det ble argumentert for at det ville være for sent å vedta dette i februar for
JUS1111 våren 2018.
------------------Fakultetets overordnete kompetanse er delt mellom dekan og fakultetsstyret, og PMR har ingen egen
kompetanse uavhengig av dette. Dekanen henviser her til UiOs fortolkning av det aktuelle regelverket, se
Avdeling for personalstøtte notat av 11. desember 2017 som dekanen her legger til grunn som bekreftes
gjennom fast praksis ved Det juridiske fakultet selv. Innenfor denne rammen tilligger det PMR bl.a. å
bestemme hjelpemidler til eksamen. Normalt vil overordene organer ikke gripe inn i PMRs virke. I særskilte
situasjoner der et slikt vedtak kan få følger utover PMRs normale oppgaver vil dekanen måtte kunne treffe
nytt vedtak. Dette bør imidlertid bare skje helt unntaksvis. Dette gjelder i denne saken i den utstrekning
PMRs vedtak kan ha direkte konsekvenser for fakultetets beslutning om å gå over til digitale hjelpemidler
som igjen henger sammen med fakultetets ansvar for å gjennomføre fakultetets arealplaner med nybygg og
som igjen er knyttet til UiOs avtale med Silurveien. På denne bakgrunnen vil dekanen her treffe vedtak i
saken som dels angår en særskilt eksamen, men dels heller ikke foregriper fakultetets mer generelle vedtak
om hjelpemidler til eksamen.
Dekanen slutter seg til den uro PMR fremholder om at overgangen til digitale hjelpemidler har kommet brått.
Studentene uttrykker usikkerhet for de samlede konsekvenser av overgang til Silurveien, bruk av Inspera
som eksamensløsning og overgang til digitale hjelpemidler. Videre pågår det diskusjoner om skjermstørrelse
for hjelpemidlene og besvarelsen. Dekanen vil sette i gang en prosess på fakultetet om overgangen til
digitale hjelpemidler og bruk av det digitale rettskildeverktøyet Lovdata Pro i undervisningen.
For å finne en midlertidig løsning på eksamen i JUS1111 våren 2018 vil dekanen treffe et begrenset vedtak
om denne eksamen. Fakultetet må sikre at overgangen til digitale hjelpemidler ikke skjer på en måte som
skaper usikkerhet for studentene. Så langt finnes det finnes også gode argumenter for at man ved eksamen
kan medbringe lovsamling i papirversjon. Fakultetet vil senere ta stilling til om det skal skje en overgang til
ren digital løsning. Dette kan ikke innføres før det er klart at dette vil fungere tilfredsstillende. Det vises til
notat fra studiedekanen av 30.12.17 (vedlagt).
I dekanatmøtet 03.01.2018 kom man derfor frem til følgende:
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Til eksamen i JUS1111 våren 2018 tillates det å medbringe ett blankt (dvs. ikke innarbeidet) eksemplar av
Norges Lover. Dette vil balansere behovet for å ha med seg en papirbasert kilde (mht. de som ikke synes det
er tilfredsstillende med delt skjerm), og samtidig sikre at de pedagogiske ambisjonene ved at studentene
arbeider aktivt med rettskilder gjennom semesteret i det digitale verktøyet ikke settes i fare. Bokkontrollen
vil dermed også forenkles, men kandidatene vil likevel måtte møte noe tidligere enn hvis intet annet enn
digitale hjelpemidler hadde vært tillatt.

Vedtak:
Dekanen vedtar at det ved vårens eksamen i JUS1111 tillates å medbringe ett blankt (dvs. ikke innarbeidet,
med unntak av navn på eier og eiers telefonnummer) eksemplar av Norges Lover. Utover dette er det ikke
tillatt å medbringe andre hjelpemidler. Dette er en prøveordning som skal evalueres i etterkant av eksamen.

Med hilsen
Dag Michalsen
Dekan
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Randi Saunes
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Dekanvedtak - JF - 2018/4 - Oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre
Det juridiske fakultet bekrefter med dette at professor Tone Sverdrup og professor Lasse Simonsen
gjenoppnevnes som medlemmer av Lovsamlingsfondets styret.
Professor Inger-Johanne Sand overtok som instituttleder ved Institutt for offentlig rett 01.01.18, og
hun trådte fra samme tidspunkt ut av Lovsamlingsfondets styre. Professor Kirsten Sandberg, som
de siste årene har vært varamedlem, blir fast medlem av styret, og professor Trine-Lise Wilhelmsen
trer inn som nytt varamedlem.
Lovsamlingsfondets styret har dermed følgende sammensetning med funksjonstid i parentes:





Professor Tone Sverdrup, leder (01.01.18-31.12.18)
Professor Lasse Simonsen (01.01.18-31.12.20)
Professor Kirsten Sandberg (01.01.18-31.12.20)
Professor Trine-Lise Wilhelmsen, vara (01.01.18-31.12.20)

Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen er forretningsfører, og rådgiver Bente Lindberg Kraabøl
er sekretær.
Med hilsen
Dag Michalsen
dekan
Eirik Haakstad
seksjonssjef
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