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UiO Det juridiske fakultet

Sakskart til møte 2/2018 i fakultetsstyret
Mandag 11. juni 2018, kl. 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica
Enkel lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215.
V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24. april
Arkivsaksnr. 2018/416
Vedlegg:
1. Forslag til protokoll fra styremøtet 24. april
Vedtaksforslag:
Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

V-SAK 2 Regnskap T1 2018
Arkivsaksnr. 2017/1402
Vedlegg (pdf):
1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
2. Oppsummerende styrepresentasjon
Vedtaksforslag:
Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

V-SAK 3 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018
Arkivsaksnr. 2018/5909
Vedlegg (pdf):
1. Foreløpige konsekvensjusterte rammer for fakultetene for 2019
2. Oversikt over styrets budsjettvedtak i 2017
3. Årsplan 2018-2020 status pr 1. tertial 2018
Vedtaksforslag:
Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. Administrasjonen bes om å
fremlegge tiltak innen de 6 hovedområdene til behandling for styret i oktober. Dekanen gis fullmakt til å
foreta mindre endringer.

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180611/sakskart.html
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V-SAK 4 Organisering av fakultetet
Arkivsaksnr. 2018/6413
Vedlegg (pdf):
1. Organisasjonsstruktur ved Det juridisk fakultet
2. Dekannotat 6.9.2017
3. Dekanens e-post om fellestjenester 3.5.2018
4. Oversikt over organisering av juridiske fakulteter i Norden
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret anbefaler fakultetet å gå videre med modellen som er forespeilet om en mindre
organisasjonsendring og ber administrasjonen følge opp de anbefalingene som ble gitt i diskusjonen. Styret
ber om å bli orientert jevnlig om saken frem mot innflytting i Domus Juridica.

V-SAK 5 Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020
Arkivsaksnr. 2013/7024
Vedlegg (pdf):
1. Tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020
2. Jamfør O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling
3. Høringsinnspillene
4. UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
Vedtaksforslag:
Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020 vedtas med de endringer som
fremkom i møtet.

O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling
Vedlegg (pdf):
1. Utkast til kommunikasjonsplan for likestilling

O-SAK 2 Periodisk evaluering av master i rettsvitenskap
Arkivsaksnr. 2018/2694
Vedlegg (pdf):
1. Programevaluering av master i rettsvitenskap fra den interne arbeidsgruppen.

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180611/sakskart.html

04.06.2018
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O-SAK 3 Årsrapport fra Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)
Arkivsaksnr. 2018/2972
Vedlegg (pdf):
1. Årsrapport for LAMU 2017

O-SAK 4 Tilsettingsvedtak
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 05.02.18:
■

Thomas Gammeltoft- Hansen tilsettes i stillingen som professor II ( SKO 8013) i 10 % midlertidig
stilling ved Institutt for offentlig rett tilknyttet internprosjektet «Nordic Branding» i perioden 2018-2019.
Tilsettingen er på åremål etter universitets- og høyskoleloven §6-6 (arkivsaksnr. 2018/1693).

■

Nertila Kuraj tilsettes i stillingen som postdoktor (sko 1352) for en periode på 3 år, tilknyttet Det
juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2012/9581).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13.03.18:
■

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Johan Karlsson Schaffer gis opprykk til forsker i stillingskode
1183 med virkning fra 1.mai 2016 (arkivsaksnr. 2016/13185).

■

Johan Karlsson Schaffer tilsettes som professor II i 10% midlertidig stilling tilknyttet internprosjektet
Nordic Branding, med sluttdato 31.12.2019 (arkivsaksnr. 2009/1563).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12.04.18:
■

Davis tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved SERI, SIGNAL. Dersom Davis takker nei går
tilbud om stillingen til Kartsounis (arkivsaksnr. 2017/13322).

■

ITU tilsetter i tråd med bedømmelseskomiteens rangering og innstilling fra PFF. Tilsetting som
stipendiat (SKO 1017) i 3 år uten pliktarbeid ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts. Strain tilsettes i
stilling nr. 1. Dersom Strain takker nei går tilbud om stillingen videre til neste innstilte kandidat i den
rekkefølge de er innstilt. Brandon tilsettes i stilling nr. 2. Dersom Brandon takker nei går tilbud om
stillingen videre til Garcia Maia (arkivsaksnr. 2017/14514).

■

Synøve Nygaard Andersen tilsettes som førsteamanuensis (SKO 1011) i 20% midlertidig stilling i
empirisk rettsforskning med vekt på juss og statistikk ved forskergruppen Forum for Juss og
samfunnsvitenskap ved IKRS for en periode på 5 år (arkivsaksnr. 2018/4462).

O-SAK 5 Dekanvedtak
Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180611/sakskart.html
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O-SAK 6 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumenter (pdf).

Det juridiske fakultet, 4. juni 2018

Publisert 4. juni 2018 14:52 - Sist endra 4. juni 2018 14:52
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UiO Det juridiske fakultet

Protokoll fra ekstraordinært møte i
fakultetsstyret
Tirsdag 24. april, kl. 1400-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica
Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Marit Halvorsen, Bård Anders Andreassen, Nils Gunnar
Skretting, Odd Erik Pedersen, Ellen Mo, Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Bjørn Sigurdsøn og Aksel
Wilhelm Jebsen.
Forfall: Ole-Andreas Rognstad
Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. februar
Arkivsaksnr. 2018/416
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 26. februar godkjennes.
(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 2 Endret ledelsesform ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Arkivsaksnr. 2018/5158
Dekanen presenterte saken om at SMRs senterråd har anbefalt å endre ledelsesform fra tilsatt til valgt
leder med virkning fra 1. juli 2018. Ønsket om endret ledelsesform skyldes særlig vesentlige endringer ved
SMRs karakter, men også forverring av SMRs økonomi.
Fakultetsdirektøren refererte fra drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene 24. april.
En av tjenestemannsorganisasjonene mente det var uheldig om kun økonomiske forhold skulle styre valg
av ledelsesform og at prosessen har gått fort, og de stilte spørsmål ved om det var riktig å kreve
juristutdanning ved forrige utlysning av direktørstillingen.
Et av fakultetsstyrets medlemmer bemerket at ønsket om endret ledelsesform var lite begrunnet i
saksdokumentene, men fant dekanens presentasjon klargjørende. Samtidig mente styret at tilsatt ledelse
ikke nødvendigvis hadde vært det beste selv ved god økonomi, og at saken illustrere at det kan være nyttig
å vurdere organisasjonsformen ved jevne mellomrom. Styret var samstemte i at behovet for tilsatt leder,
som fungerer som en administrerende direktør, ikke lenger et til stede ved SMR. Fakultetsstyret støttet
følgelig anbefalingen fra SMRs senterråd om overgang fra tilsatt til valgt ledelse.
Vedtak:

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180424/protokoll.html

28.05.2018
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Etter anbefaling fra SMRs senterråd foreslår fakultetsstyret overfor universitetsstyret at SMR endrer
ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018.
(Enstemmig vedtatt)

O-SAK 1 Eventuelt
Marit Halvorsen tok opp spørsmål om økonomiske konsekvenser ved nybygget og ny bruk av eksisterende
bygg. Dekanen orienterte om at fakultetsledelsen har jevnlige møter med universitetsledelsen, samt at
midler til innredning av nybygget kommer som særskilte bevilgninger fra universitetsstyret til
Eiendomsavdelingen, og dette ikke er en del av fakultetets budsjett. Digital infrastruktur for studie og
studiekvalitet skal prioriteres i nybygget. Fakultetet anser videre budsjettposten for ombygging av
eksisterende bygg som tilstrekkelig.

Det juridiske fakultet, 25. april 2018
Dag Michalsen, dekan
Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 8. mai 2018 16:03 - Sist endra 8. mai 2018 16:03
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Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2019 til 2023 og årsplan 2019 - prinsipper for
behandling av budsjettiltak og årsplantiltak
Prosess
Rammebetingelser og prinsipper behandles i fakultetsstyret i juni.
Det er lagt opp til at interne rammer fordeles gjennom skriv til instituttene i august. Hovedsak om
budsjett og årsplan, herunder stillingsplan, behandles i fakultetsstyret i oktober, og endelig
detaljbudsjett legges frem og sluttføres i desember.
Rammebetingelser
Universitetsstyret behandler fordeling av rammer til fakultetene 19. juni. I saken til
universitetsstyret foreslås det en ramme for juridisk fakultet på 297 746 000 kr for 2019.
Spesifikasjon av rammen er vist i vedlegg 1. Dette er en reduksjon på 544 000 kr fra 2018. For
fakultetet er det nedgang i resultatmidler for EU-inntekter, samt forventet opptrapping av ABEreformen. Satsene for studieplasstildeling er økte noe fra tidligere. Rammen vil senere bli justert
for lønns- og prisjustering.
Samtidig foreslås det flate kutt for alle fakulteter på mellom 0,5-1,6%. For juridisk fakultet vil det
bety 1,5-4,8 mill kr årlig, og en effekt på fra 7,5 til 25 mill kr for hele perioden 2019-2023.

Budsjettiltak for 2018
Fakultetsstyret vedtok i 2017 flere budsjettiltak for å imøtekomme de endrede rammebetingelsene
og økt kostnadsstruktur. Kort status for de viktigste tiltakene pr mai 2018 er beskrevet nedenfor.
Samlet oversikt over styrets vedtak i 2017 er oppsummert i vedlegg 2.


Reduksjon i stipendiatstillinger – iverksatt, pr. 1.tertial ser det ut til at effekt kommer noe
tidligere enn forventet



intern fordeling av rammereduksjon på grunnenheter – iverksatt

Økonomiseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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flytting av eksamenskostnader – iverksatt, men noe større kostnader til gjennomføring av
lokal eksamen enn forventet



Stillingsplan – iverksatt, men fortsatt noe overforbruk på fast lønn pr 1. tertial



Tiltak som gjelder bilagslønn for undervisning og sensur:



o reduksjon pga. flere faste lærere - delvis iverksatt.
o reduksjon i timelønn pga. færre valgemner - ikke iverksatt. Ny ordning vedtatt,
men implementering av ny ordning gjenstår.
o færre parallelle kurs – noe effekt tatt ut allerede våren 2018, resterende
iverksettes delvis fra høsten 2018 og fullt ut fra 2019.
o Reduksjon av eksamenskostnader og økt inntekt gjennom mindre gjentak - ikke
iverksatt. Emnesperre og endring av permisjonsreglement vedtatt, øvrige vedtak
og implementering av tiltak gjenstår.
reduksjon i administrative stillinger – iverksatt



Produktivitetsøkningskrav på 5% i studiegjennomføring fra og med 2018 – ikke iverksatt



Spesielle tiltak for SMR – delvis iverksatt, overgang til valgt ledelse vedtatt med virkning
fom. 1.7.2018

Utvikling i langtidsbudsjett 2018-2022 basisvirksomhet
I langtidsbudsjettet er det årlige underskudd hvert år i perioden til og med 2020.
Tall i 1000 kr (negative tall = overskudd), tall fra fakultetsstyresak 11.12.2017

2018
Årsresultat
Akkumulert resultat

2019

2020

2021

2022

8 826

6 516

590

-1 052

-8 387

-4 062

2 454

7 106

6 054

-2 333

Utvikling i stillinger antall årsverk, prognose

2018

2019

2020

2021

2022

Undervisnings- og
forskerstillinger

86,55

89,27

94,75

92,15

87,65

Rekrutteringsstillinger

61,05

55,56

47,78

45,26

43,67

Administrative og
støttestillinger

96,06

96,02

92,25

90,17

89,17
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Hjelpestillinger
Andre

13

10,69

10,69

9,69

8,19

3,46

4

4

4

4

Effekten av nye stillinger i stillingsplanen gir en topp i årsverk i 2020. Deretter er det nedgang som
skyldes nedtrapping av PluriCourts og at det foreløpig ikke er planlagt med nye stillinger i
stillingsplanen etter 2020. Rekrutteringsstillinger skal gradvis reduseres for å komme ned på
måltallet.
Endringer etter styrets behandling i desember
Prognosen pr 1. tertial er omtrent uendret i forhold til styresaken i desember.
Rammebevilgning for 2019 er beskrevet ovenfor. Effekt av økte studieplass-satser og ABEreformen motsvarer hverandre på sikt. Dersom foreslåtte flate kutt vedtas vil det bety en reduksjon
i fakultetets bevilgning på mellom 7,5 og 25 mill. kr for perioden 2019-2023.
Det er også usikkerhet rundt kostnader til oppgradering av eksisterende bygg og flyttekostnader og
inventar til nytt bygg. I gjeldende langtidsbudsjett er det forutsatt at fakultetet ikke skal ha
kostnader til dette.
Disse endringene krever at det iverksettes nye tiltak for kostnadsreduksjoner i 2019.
BUDSJETTILTAK FOR 2019
Tiltakene som gjennomføres bør være realistiske og gi stor effekt på kostnadsnivået. Samtidig er
det ønskelig å så langt som mulig skjerme arbeidet med studiekvalitet og allerede igangsatte
årsplanstiltak. Det er også ønskelig å så langt som mulig gjennomføre tidligere vedtak om
stillingsplan og økt antall faste vitenskapelige stillinger.
Fakultetet har en struktur som gjør at det er bundet opp store ressurser til administrasjon.
Fakultetet har flest administrative stillinger sett i forhold til antall vitenskapelige stillinger på UiO.
Tiltakene som iverksettes bør derfor endre på de strukturelle forhold som genererer administrativ
ressursbruk. Dette vil kunne gi en effekt både på direkte kostnader og indirekte kostnader.
Det foreslås mulige tiltak innenfor følgende hovedområder:
 Studiestruktur og timelønn
 Studentmengde og Infosenter




Forskningsadministrasjon
Institutt- og fakultetsstruktur
Arbeidsoppgaver i administrative stillinger innen ulike områder



Fellestjenester
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Studiestruktur og timelønn
Forbruket av timelønn er høyest på UiO, pga. et stort antall eksterne lærere som krever noe mer å
administrere enn interne. Andel eksterne lærere på jus er over 50%, mens andel eksterne sensorer
på jus er 83% i snitt.
Antall klager og gjentak er meget høyt ved JUS og langt høyere enn ved andre fakulteter. Dette
genererer merarbeid både for sensorer og administrasjon.
Fakultetet har i lang tid hatt et stort antall privatister. De som har tatt 4. studieår som privatist har
frem til nå hatt anledning til opptak på masteroppgave som programstudenter, og i tillegg ta
enkeltemner som ordinære studenter. Dette medfører også ekstra ressursbruk, både vitenskapelig
og administrativt. Det er i dag 1,5 stillinger dedikert til dette i studieadministrasjonen. Denne
ordningen bortfaller nå, og det er lagt opp til at disse stillingene skal avvikles, men det vil fortsatt
være noen privatister på 1. studieår.
Andre studieprogrammer
I tillegg til MA rettsvitenskap har fakultetet 9 øvrige studieprogrammer på BA- og MA nivå. Dette
er programmer med langt færre studenter, som ikke har de stordriftsfordeler som MA
rettsvitenskap har. 3 av instituttene har dedikerte ressurser til undervisningsplanlegging, noe som
bidrar til et økt antall administrative stillinger.
Det er igangsatt kartlegging av økonomien i disse 9 studieprogrammer.
Studentmengde og Info. senter
I forhold til fakultetets øvrige virksomhet er antall studenter ved JUS relativt høyt. JUS har det
største antall studenter pr tilsatt på UiO. En følge av dette er at omfanget av studenthenvendelser
til infosenteret også er relativt stort. Over en periode på 10 år har det vært en økning på nesten
50%, og senteret ved JUS er det med flest henvendelser etter Knutepunktet.
Forskningsadministrasjon
Ressursbruk på forskningsadministrasjonen er høy i forhold til omfang av forskningsprosjekter og
eksterne inntekter. Noe av forklaringen på dette kan være at fakultetet har stort omfang av
arrangementer. JUS-fakultetet har flere arrangementer registrert enn HF og SV som er større
enheter. Mange av disse arrangementene krever mye administrasjon og en stor del av
forskningskonsulentenes arbeid er koblet til arrangementsstøtte.
Institutt og fakultetsstruktur
Større grunnenheter har stordriftsfordeler siden enhver enhet krever et minimum av
administrasjon uansett størrelse, f.eks. en kontorsjefstilling for ethvert institutt. På samme måte er
antall lederstillinger det samme; alle fakultetene har 3 lederstillinger (2 direktører og 1 dekan) til
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tross for ulik størrelse. Det er derfor naturlig at større enheter har en noe mindre andel
administrative stillinger, alt annet likt.

Arbeidsoppgaver i administrative stillinger innen ulike områder
Dette gjelder øvrige støttefunksjoner for virksomheten innen ulike fagområder:








Økonomi
Personal
Arkiv
IT
Kommunikasjon
Undervisningsplanlegging
Eksamensplanlegging

Ved å sentralisere funksjoner på de områder der det ikke er gjort antas at det kan oppnås
besparelser på sikt.
Fellestjenester
Støttetjenester på tvers av institutt- og enhetsgrenser gir innsparings-potensiale. Dette kan gjøres
på flere områder. Det kan gjøres ved å samle tjenester på en enhet, eller å samle tjenester pr bygg.
Eksempler på funksjoner som er egnet for dette er
 IT og kommunikasjon
 Førstelinjetjeneste og ekspedisjon
 Forskningsadministrasjon
Administrasjonen har startet en prosess med å utarbeide tiltak innenfor disse 6 hovedområdene.
Det foreslås at konkrete tiltak innen disse områdene legges frem for styret til behandling i oktober.
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ÅRSPLAN 2019-2021
Gjeldende årsplan for 2018-2020 ble behandlet i fakultetsstyret i oktober 2017. Status for
gjennomføring pr 1. tertial er vist i vedlegg 3.
Hovedprioriteringer for perioden 2018-2020 er skissert slik innen hovedområder:
hovedområde

Utdanning

Forskning

samfunnskontakt

organisasjon og
støttefunksjoner

Fakultetets
hovedprioriteringer

Læringsmiljø og
studietilbud

Strategi

Samfunnskontakt,
innovasjon og
formidling

Areal og
samlokalisering

Ekstern
finansiering

Organisasjonsutvikling

Hovedprioriteringene i planen følger i stor grad hovedstrukturen i UiOs årsplan. I UiOs årsplan for
2019-2021 er denne strukturen foreslått for universitetsstyret:
1. UiO i samspill
2. Mennesker – helhetlig personalpolitikk (nytt)
3. Fremragende utdanning og læringsmiljø (struktur som før)
4. Grensesprengende forskning (struktur som før)
5. Ta kunnskap i bruk (tidligere Samfunnskontakt og forskningsformidling samt innovasjon)
6. Virksomhetsovergripende tiltak
Område nr. 2 «Mennesker» er nytt i forhold til tidligere. Det foreslås at fakultetet også tar dette inn
i sin årsplan for 2019-2021.
For øvrig foreslås at hovedprioriteringene fra årsplan 2018-2020 videreføres og at
administrasjonen på grunnlag av denne utarbeider reviderte tiltak for årsplan 2019-2021. Gitt
rammebetingelsene bør antall tiltak begrenses, og det bør vurderes om igangsatte tiltak skal
avsluttes. Nye tiltak skal konsentreres om forbedring av gjennomstrømming. Årsplanen med tiltak
vil bli fremmet for behandling i fakultetsstyret i oktober 2018.
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Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått.
Administrasjonen bes om å fremlegge tiltak innen de 6 hovedområdene til
behandling for styret i oktober. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre
endringer.
Vedlegg:
1. Foreløpige konsekvensjusterte rammer for fakultetene for 2019
2. Oversikt over styrets budsjettvedtak i 2017
3. Årsplan 2018-2020 status pr 1. tertial 2018

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

Saksbehandler:
Trond Skjeie
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no

Fordeling 2019
Konsekvensjusterte rammer for 2019
Effekter av alternative forslag til
rammekutt for 2019
Utsendelse til dekanene 30. mai 2018
Enhet for lederstøtte/VØS

Konsekvensjusterte rammer 2019
• Forutsetninger:
– basert på vedtatte rammer 2018
– endringer i enhetenes resultater i 2017
– opptrapping studieplasser
– helårseffekt av nye rekrutteringsstillinger
– samt andre vedtatte endringer, f.eks. i satsinger.
– studieplasser og resultatelementer med åpen
ramme er oppdatert med KDs 2018-priser
– antatt økning i ABE-reformen på 0,8% (44 mill. kr)
– forventet kompensasjon for lønns- og prisvekst er
ikke lagt inn
– evt. finansiering av nye tiltak er ikke hensyntatt

Konsekvensjusterte rammer
Beløp (i 1000 kr)

Konsekvensjusterte rammer 2019
I. Basis II. Resultater
Satsinger Total

Fakultet
TF
JUR

42 868
198 277

9 734
96 869

MED
HF
MN

462 833
464 205
789 309

OD
SV
UV

178 322
309 317
192 447

Fakultet Total
Museum
KHM
NHM
Museum Total
Bibliotek
UB
Bibliotek Total

53 452
297 746

43 226
192 906

9 466
102 484

246 913
139 989
279 379

27 291 737 037
24 944 629 138
51 920 1 120 608

465 826
462 637
781 654

29 609
159 662
75 294

207 931
490 357
268 541

179 666
310 718
198 476

2 633 310 1 037 449

850
2 600

I. Basis

Endelig tiltdeling 2018
II. Resultater
Satsinger Total

21 378
800

Kommentarer

53 542
298 290

-90
-544 Endring som følge av
omkategoriseringnullstilt, får
ikke økonomisk effekt

236 092
142 271
268 372

29 241 731 159
29 405 634 313
53 720 1 103 746

29 593
153 742
73 457

209 259
486 338
275 423

5 878
-5 175
16 862 Antall studieplasser under
opptrapping er under
kvalitetsikring
-1 328
4 019
-6 882 LINK ligger inne i rammen for
2018
12 740

129 783 3 804 810 2 635 109 1 015 477

850
2 900

Endring
Total

21 878
3 490

141 484 3 792 070

109 495
119 726
229 221

5 287
4 561
9 848

16 531
6 200
22 731

131 313
130 487
261 800

109 914
120 430
230 344

4 771
4 322
9 093

13 631
5 600
19 231

128 316
130 352
258 668

2 997
135
3 132

299 454
299 454

119
119

1 000
1 000

300 573
300 573

301 462
301 462

88
88

900
900

302 450
302 450

-1 877
-1 877

Effekter av alternative forslag til kutt i 2019
Innarbeidet i
konsekvensjusterte
rammer

-43 906
Enhet
TF
JUR
MED
HF
MN
OD
SV
UV
Fakulteter

Reduksjon ABEreform
-493
-2 142
-5 468
-5 262
-8 409
-1 741
-3 865
-2 366
-29 747

Ikke innarbeidet i konsekvensjusterte rammer
Alternativ 1

Alternativ 2

-30 000
Flate kutt

-50 000
Flate kutt

Alternativ 3

-100 000
Flate kutt

-337
-1 464
-3 736
-3 596
-5 746
-1 190
-2 641
-1 617
-20 326

-561
-2 440
-6 227
-5 993
-9 576
-1 983
-4 401
-2 695
-33 876

-1 122
-4 879
-12 454
-11 986
-19 152
-3 966
-8 803
-5 390
-67 753

KHM
NHM
Museer

-420
-704
-1 123

-287
-481
-768

-478
-802
-1 279

-955
-1 603
-2 559

UB

-1 221

-834

-1 390

-2 781

BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2018 OG LANGTIDSBUDSJETT 20182022 – OPPSUMMERING AV STYRETS BEHANDLING I 2017
Budsjettvedtak fra behandling i juni:




reduksjon i antall stipendiatstillinger til å oppnå måltall. antall utlysninger reduseres til 3
årlig, totalt 15 i perioden 2017-2021.
intern fordeling av rammereduksjon på grunnenheter. Reduksjon på 2,45 mill kr er fordelt til
grunnenhetene, instituttene og fakultetets felles budsjett
flytting av eksamenskostnader: 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.




stillingsplan: 4 utlysninger i 2018 (mot tidligere vedtatt 5). Øke antallet utlysninger av faste
vitenskapelige stillinger med 1 stilling i 2019.
økning av dekanfullmakt med 1 mill. kr til årsplantiltak i 2018

Budsjettvedtak fra behandling i oktober:







Stillingsplan: 3 universitetslektorstillinger og 4 professor-II stillinger. kostnadsøkning på ca. 1
mill. kr årlig.
reduksjon timelønn pga flere faste lærere. Innsparingskrav på 1,75 mill. kr årlig fra og med
2018 for timelønn, undervisning og sensur samlet.
reduksjon i driftskostnader felles poster. Innsparingskrav på 0,75 mill. kr årlig fra og med
2018
reduksjon i timelønn pga færre valgemner. Innsparingskrav på 0,5 mill. kr årlig fra og med
2019
reduksjon i administrative stillinger med 2 årsverk fra og med 2018. Innsparingskrav på 1,5
mill. kr årlig fra og med 2018.
Produktivitetsøkningskrav på 5% fra og med 2018, og inntektsøkning på 2 mill. kr i perioden
2020-2022 samlet for kandidatproduksjon

Budsjettvedtak fra behandling i desember:


Spesielle tiltak for SMR: Det aksepteres et underskudd i størrelsesorden 1,0 til 1,5 millioner
kroner for 2018. For 2019: Året isolert skal ha et nullresultat, akkumulert underskudd
forventes å bli 1,5 til 2,0 millioner kroner. Dersom SMR innen 30/6-18 ikke har oppnådd nye
eksterne prosjekter som bidrar vesentlig til basisvirksomheten, innføres strukturelle
kostnadsreduserende tiltak innenfor fastlønnsbudsjettet:
o en professor-stilling vil ikke bli besatt ved avgang i 2019

o

Direktørstillingen vil bli besatt ved valg blant de ansatte.

Budsjetteffekt 1 mill kr i 2019, 2 mill kr årlig fom 2020.




Tiltak for reduksjon av timelønn
o reduksjon av undervisningsbudsjett gjennom færre parallelle kurs: budsjetteffekt fom
høsten 2018 0,5 mill kr, fom 2019 1 mill kr.
o Reduksjon av eksamenskostnader og økt inntekt gjennom mindre gjentak. Budsjetteffekt
fom 2019, 400 000 kr kostnadsreduksjon årlig, inntektseffekt på 600 000 kr årlig på
lengre sikt.
Tiltak for innsparinger i stillingsplan
 Reduksjon i antall nye universitetslektor-stillinger: reduksjon fra 3 til 2.
Budsjetteffekt for perioden anslås til 1,5 mill inkl. redusert fastlønn og økt
timelærer-kostnad.
 Reduksjon som følge av forsinket oppstart i nye stillinger:
o Stilling i kommersiell privatrett: forsinket oppstart til 2020
o Stilling i statsrett og menneskerettigheter: forsinket oppstart til 2019
Budsjetteffekt samlet ca. 2 mill kr fordelt med 1 mill kr for hvert av årene 2018 og 2019.

Gjeldende langtidsbudsjett:

Artsklasse
Driftskostnader
Inntekter
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Overført fra i fjor
Personalkostnader
Prosjektavslutning
Totalsum

2 017
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022 Totalsum
61 225 189 60 736 087 60 984 740 62 156 405 60 762 205 58 372 255
364 236 881
-291 463 228 -282 704 810 -282 602 337 -281 555 967 -277 822 326 -275 637 957 -1 691 786 624
3 462 660
3 087 660
3 087 660
3 087 660
3 087 660
3 087 660
18 900 960
-13 935 455 -13 277 253 -13 501 602 -14 183 973 -14 853 887 -13 930 149
-83 682 320
-30 005 049
-30 005 049
256 566 799 240 373 721 237 850 843 235 240 131 227 866 624 219 779 903 1 417 678 020
1 963 504
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
1 463 504
-12 185 581
8 115 406
5 719 304
4 644 255
-1 059 724
-8 428 288
-3 194 628

2018
2019
2020
2021
2022
Årsresultat
8 115 406 5 719 304 4 644 255 -1 059 724 -8 428 288
Akkumulert resultat -4 070 175 1 649 129 6 293 384 5 233 660 -3 194 628

Institutt
1200 Det juridiske fakultet
1201 Institutt for kriminologi og rettssosiologi
1202 Institutt for privatrett
1204 Nordisk institutt for sjørett
1205 Institutt for offentlig rett
1207 Norsk senter for menneskerettigheter
Totalsum

2 017
-2 616 312
-1 474 682
-6 853 408
-1 308 243
-1 342 948
1 410 012
-12 185 581

2 018
8 268 914
173 320
-297 970
189 965
-1 563 858
1 345 034
8 115 406

2 019
8 177 678
7 675
-1 182 466
-198 865
-1 128 894
44 177
5 719 304

2 020
6 646 707
610 147
-347 383
-958 742
-553 185
-753 288
4 644 255

2 021
275 920
519 507
234 342
-997 974
-349 985
-741 534
-1 059 724

2 022 Totalsum
-8 987 905
11 765 001
35 238
-128 795
396 978
-8 049 907
-576 362
-3 850 221
1 463 297
-3 475 573
-759 534
544 866
-8 428 288
-3 194 628

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

Videreutvikle lydopptak, filming av
undervisning og spesialtilpassede videoer

90% filming og/eller
31.12.2018
podcast for forelesninger

bruk av digitale rettskildeverktøy i
undervisning og vurdering

Vårsemesteret:
Gjennomført eksamen i
JUS1111 (pilot)

Innføre Canvas som ny læringsplattform

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

Mottak av studenter, forbedre
studentmiljøet

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

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

1. tertial

Begrenset tilgang for studenter som ikke er på det
aktuelle studieåret, integrasjon mot FS er meldt inn
som endringsønske. MP3-filer skal være mulig fra H18

31.12.2018

Ny løsning brukes i JUS1111,
1211, 2111 og valgmenene

delvis ok

Digitale hjelpemidler 1111, 1211 v-18. Evaluering av
eksamen etter våren.

31.12.2018

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

ok

pilot v-18 etter planen, endringer / ny funksjonalitet
h-18, forvaltningsord, kompetanse og kurs under
planleggig for h-18.

Seksjonsleder
studieseksjonen og
studiedekan

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

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

Møter med studentforeningene gjennomføres iht
plan, kontiuering forbedringsabeid ift studiestart iht
plan, kampanje mot negativt karakterpress (JSU har
overtatt ansvar) ikke gjennomført. Faddervettregler
på plass vå18.

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.

ikke ok

Kommunikasjonsseksjonen / Info-senteret får lite
informasjon fra enhetene om arrangementer som
er aktueller for studentene. Det er utarbeidet
nettskjema som ikke er i bruk. Oppfølgingstiltak

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.

ikke ok

Arbeid med SFU-søknad er godt i gang. Endringer
på 2. studieår er i verksatt, men med administrative
utfordringer. Det er foreløpig ikke laget et
systematisk opplegg for at lærere kan gelta på
hverandres undervisning. Det er ikke laget et
systematisk opplegg for kompetanseheving for
lærere

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

delvis ok

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak. Bedre
gjennomstrømming har vært sak på 2 PMR-møter, i
dekanat, brev fra Rektor, tema på Nasjonalt
dekanmøte. Tiltak Klarspråk / skrivetrening
iverksatt, semesteroppgave på 2. studieår.
Arbeidsprosess / kartlegging av forbedringstiltak fakultetsoppgaver er gjennomført.

Alle eksamener gjennomføres i ok
S2.

Plan ferdig innen 1.3.

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

Seksjonsleder
studieseksjonen,
seksjonsleder
eksamensseksjonen og
studiedekan

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

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

Digitale rettskildeverktøy
brukes på alle juridiske emner

31.12.2018

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

Studiekvalitetstiltak

2. tertial 3. tertial

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

Flytting av skoleeksamen til Silurveien.

Integrering av Klarspråk i forskning og
utdanning

Status

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

ok

I rute

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak. Er gjennomført, men
med utfordringer knyttet til planlegging,
administrasjon og gjennomføring

Bedre kvalitetesikring av studiet delvis ok
og klagesensuren

Jfr kvalitetsmeldingens tiltak. Er påbegynt

Integrering av Klarspråk i hele
studiet blant annet gjennom
helhetlig skrivetrening

ok

Semesteroppgave 2. studie år er i gang. Tilsetting i
vitenskapelig stilling ble gjort i mai 2018.

Har tatt i bruk nye lokaler

ok

Planlegging i nytt bygg er godt i gang

Evaluering ferdig behandlet og
oppfølgingsplan vedtatt

ok

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

ok

Egenevaluering er gjennomført og forankret i ulike
fora på JUS. Eksternt panel er oppnevnt, og
egenevaluering er sendt dem.
I rute. Enhetene vurderer valgfag innenfor sin
fagportefølje. Vedtak 1. oktober

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)

delvis ok

Planlegger evaluering av økonomisk modell. Har
gjennomført møter med de forskergruppene som
har ønsket det. Flere søknader enn tidligere år.

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.

delvis ok

Verktøyet evalueres etter hver søknadsrunde.

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

delvis ok

Påbegynt.

delvis ok

Stor interesse for konvergensmidler ved fakultetet.

Større åpning for rettsvitenskap Økt finansiering av
i NFRs tematiske programmer tradisjonelle, juridiske felt

delvis ok

Har hatt møte med departementet og gitt innspill til
revidert statsbudsjett.

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

delvis ok

Stipendiatsituasjonen overvåkes. Heller ikke i 2018
lyses det ut frie basisstillinger, kun basisstillinger
knyttet til prosjekter.

ok

Skisseprosjekt gjennomført

delvis ok

Oppstartsmøte med personal er avholdt, og det er
lagt opp til en prosess med beslutning innen nyttår.

ok

Innredningsprosessen følger prosjektets fremdift.

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 delvis ok
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

1) Måling ikke foretatt 2)Blogg etableres høst 2018
3)Kurs er gjennomført 4)Måling foretas i T3
5)Tiltaket gjennomføres senere

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)

Tiltaket gjennomføres 2. halvår.

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

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

Beredskapsapparatet er
innarbeidet og oppdaters
rutinemessig

ikke ok
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Organisering av fakultetet
Bakgrunn
Fakultetsstyret diskuterte i møtet 26. februar hvilken rolle det har i policysaker og hva som bør
være i fokus i den strategiske utviklingen av fakultet. Under diskusjonen anmodet styret fakultetet
om å begynne å se på organisasjonsstrukturen, og det ble besluttet at en sak om
organisasjonsgjennomgang skulle legges frem for fakultetsstyret i møtet 13. juni.
Hovedproblemstillinger
Fakultetsledelsen oppfatter anmodningen om å se på organisasjonsstrukturen som et valg mellom
to alternativer: Enten en reell diskusjon om instituttstruktur og -grenser, eller en diskusjon om
hvordan få utnyttet ressursene best mulig med dagens instituttstruktur.
Det på det rene at en reorganisering av fakultetet uten institutter eller med nye institutter og
instituttgrenser, vil være svært ressurs- og tidkrevende, og slik fakultetsledelsen ser det, lite
hensiktsmessig på det nåværende tidspunkt. Vi står midt i en prosess med reorganisering og
modernisering av jusstudiet, samt planlegging av nytt bygg og en større flytteprosess.
Fakultetsledelsen anbefaler alternativ 2, med en mindre omfattende gjennomgang med to
hovedelementer:
1. Vi bygger videre på prosessen med gjennomgang av administrative tjenester for å se
hvordan administrative oppgaver kan reduseres og utnyttelsen av administrative ressurser
forbedres.
2. En gjennomgang av studieprogrammene for å se på blant annet lønnsomheten.
Diskusjonspunkter
Gitt at fakultetsstyret følger fakultetsledelsens anbefaling om å gå for en mindre omfattende
organisasjonsendring, ser vi for oss at fakultetsstyret videre diskuterer punkter som:





Hvilke synspunkter har styret på fellestjenester pr. bygg?
Hvilke synspunkter har styret på gjennomgang av studieprogrammer, herunder bl.a. å se på
programmenes lønnsomhet?
Hvordan kan vi se på organisasjonsstruktur, fagutvikling og faglige på-tvers-strukturer opp
mot ressursbruk?
I hvilken grad er det ønskelig med en evaluering av forskningsorganiseringen?
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Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler fakultetet å gå videre med modellen som er forespeilet om en mindre
organisasjonsendring og ber administrasjonen følge opp de anbefalingene som ble gitt i
diskusjonen. Styret ber om å bli orientert jevnlig om saken frem mot innflytting i Domus Juridica.
____________________________________________________________________
Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet
Dekannotat 6.9.2017
Dekanens e-post om fellestjenester 3.5.2018
Oversikt over organisering av juridiske fakulteter i Norden
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Organisasjonsstruktur ved Det juridisk fakultet
Bakgrunn
I møtet 26. februar 2018 diskuterte fakultetsstyret hvilken rolle det har i policysaker og hvilke saker
som bør være i fokus i den strategiske utviklingen av fakultetet. Under diskusjonen anmodet styret
fakultetet om å begynne å se på organisasjonsstrukturen, og det ble besluttet at en sak om
organisasjonsgjennomgang skulle legges frem for fakultetsstyret i møtet 13. juni.
Anmodningen hadde dels sin bakgrunn i dekannotatet til instituttledermøtet 6.9.2017 «Notat om Det
juridiske fakultets problemstillinger». Det første punktet i notatet omhandler fakultetsstrukturen og
om vi er hensiktsmessig organisert med fem institutt/senter og forskergrupper. Notatet anfører
særlig tre argumenter for hvorfor det kan være klokt å se på organiseringen: Nye prioriteringer og
satsninger kunne reflekteres i instituttgrensene, forverret ressurssituasjonen blant annet som følge
av avbyråkratiseringskutt, og nytt bygg og fremtidig bruk av eksisterende bygninger.
I forlengelsen av disse argumentene kan fakultetsstyrets anmodning også sees i lys av den
økonomiske situasjonen. Grafen under er hentet fra fakultetets langtidsbudsjett for 2018‐2022 og
viser at fakultetet går fra et solid akkumulert resultat på basismidler til negativt resultat for årene
2019, 2020 og 2021.
Tabell 1: Akkumulert resultat 2018‐2022
‐6000 000
‐4000 000
‐2000 000
‐
2000 000
4000 000
6000 000
8000 000
2018

2019

2020

2021

2022

Fakultetet er videre varslet om ytterligere innstramming i avbyråkratiserings‐ og
effektiviseringsreformen (ABE‐reformen) samt omkategorisering av privatister som avlegger
masteroppgave til en lavere inntektsramme for 2019. Selv om nåværende økonomiske tiltak ser ut til
å ha ønsket effekt innenfor dagens inntektsramme, må fakultetet derfor belage seg på ytterligere
innsparinger for de neste årene. Dette blir behandlet i egen budsjettsak, se vedtakssak 3 (Budsjett
2019 og langtidsbudsjett 2019 til 2023 og årsplan 2019 ‐ prinsipper for behandling av budsjettiltak og
årsplantiltak) i fakultetsstyremøtet 11. juni.
Gitt den nedadgående økonomien og at effekten av AEB‐reformene er uforutsigbar for de
kommende årene, må fakultetet vurdere hvordan ressursene kan brukes best mulig.

1

Vedlegg 1
30.5.2018

Status mai 2018
Fakultetsledelsen har søkt bistand hos Institutt for medskapende ledelse (IML) for å se på mulige
tilnærminger til styrets anmodning, og det er gjennomført et møte med IML. I forkant av dette møtet
skisserte fakultetsledelsen to alternative ambisjonsnivåer:
1. Enkel evaluering av organisasjonen som kan gjennomføres av én person i løpet av
inneværende dekanat‐ og styreperiode, altså være sluttført innen 31.12.2019.
2. Omfattende gjennomgang med bred involvering og både egen‐ og ekstern evalueringen der
gjennomføringen vil gå ut over inneværende dekanat‐ og styreperiode.
I diskusjonen med IML kom det frem at tilbakeskuende evalueringer ikke nødvendigvis er det mest
hensiktsmessige utgangspunktet for å finne en fremtidig og god organisasjonsstruktur. Anbefalingen
fra IML var heller å stille spørsmålene: Hvor/hva vil vi være om X antall år? Og hva skal til for å
komme dit?
Det på det rene at en reorganisering av fakultetet uten institutter eller med nye institutter og ‐
grenser, vil være svært ressurs‐ og tidkrevende, og slik fakultetsledelsen ser det, lite hensiktsmessig
på det nåværende tidspunkt. Vi står midt i en prosess med reorganisering og modernisering av
jusstudiet, samt planlegging av nytt bygg og en større flytteprosess.
Fakultetsledelsen anbefaler derfor en mindre omfattende gjennomgang med følgende elementer:
1. Som et faktagrunnlag undersøker vi hvordan andre juridiske fakulteter i Norden er
organisert.
2. Vi bygger videre på prosessen med gjennomgang av administrative tjenester for å se hvordan
administrative oppgaver kan reduseres og utnyttelsen av administrative ressurser forbedres.
3. En gjennomgang av studieprogrammene for å se på blant annet lønnsomheten.

Administrasjon og fellestjenester
Det juridiske fakultet er blant fakultetene ved UiO med høyest andel administrative i forhold til
vitenskapelige ansatte. Som tabellen under viser, har vi omtrent samme andel administrative som
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), men en høyere andel enn sammenlignbare fakulteter
som Det samfunnsvitenskapelige (SV) og Det humanistiske fakultet (HF).
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Tabell 2: Prosentandel administrative årsverk 2013‐2017

2013

2014

2016

22,1

32,8
23,9

22,5

29,5
24,7

22,4

23,8
2015

30,6

SV

31,8

HF

31,3

31,9

UV

22,2

23,9

21,6

23,5

29,5

29,7

32,5

33,8

JF

2017

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Tallene for administrative bygger på DBHs kategorisering av ansatte i stillingsgruppene
Administrative stillinger, Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling og Undervisnings‐,
forsknings‐ og formidlingsstillinger. Gruppen Administrative inkluderer dekan og instituttledere, men
ikke IT‐ og bibliotekstillinger som regnes som støttestillinger. For Det juridiske fakultet er NI og
NORDEM, som bel skilt ut fra SMR i hhv. 2015 og 2016, tatt ut av oversikten slik at tallene blir
sammenlignbare over tid.
Økonomiseksjonen har innhentet informasjon på ulike parametere som bidrar til å forklare
forholdstallet mellom vitenskapelige og administrative ved fakultetet. Det virker her å være særlig to
faktorer for hvorfor Det juridiske fakultet har en høy andel administrative. For det første er det årlig
svært mange arrangementer ved fakultetet. I 2017 hadde vi 427 arrangementer, og kun Det
matematisk‐naturvitenskapelige fakultet, som er langt større, hadde flere arrangementer. Støtte til
arrangementer utgjør dermed en stor del jobben til forskningskonsulentene på instituttene.
For det andre synes fakultetet å bruke mye administrative ressurser på studieprogrammer og
studenter. På masterstudiet i rettsvitenskap har vi et høyt antall timelønnede lærere og sensorer, og
sammenlignet med ordinært ansatte, er det både tid‐ og ressurskrevende å administrere
timelønnede. Informasjonssenteret besvarer også svært mange studenthenvendelser, samtidig som
fakultetets studenter står for 37 prosent av alle sensurklager ved UiO og 53 prosent av alle
gjentakene.
Økonomiseksjonens tall peker i tillegg på at JF og UV har mindre institutter enn HF og SV, noe som
kan indikere at behovet for en viss administrativ grunnbemanning på hver enhet, i noen grad trekker
opp andelen administrativt ansatte på fakultetet som helhet.
Fakultetet startet høsten 2017 med gjennomgang av administrative tjenester innenfor flere områder.
Målet gjennomgangene er både å sikre gode administrative tjenester gjennom målrettet
ressursstyring og ressursutnyttelse og at enhetene er hensiktsmessig bemannet ut fra sine behov og
rammer. Foreløpig har forskjellige grupper gjennomgått fakultetsoppgaver, studieplanlegging,
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arrangementsstøtte, vitenskapelige tilsettinger, stipendiatoppfølging og eksamensadministrasjon.
Gruppene er i ulike stadier av gjennomgangene, og anbefalinger om fremtidig organisering av
prosessene legges frem for fakultetsledelsen etter hvert som de blir klare.
Dekanen har videre i e‐post 3. mai gitt føringer for organisering av administrasjonen fra og med 1.
januar 2020. Fra det tidspunktet skal fakultetet etter planen være lokalisert i Domus Juridica (Senter
for menneskerettigheter, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, IOR v/SFF PluriCorts og
fakultetsadministrasjonen), Domus Bibliotheca (Institutt for offentlig rett), Domus Media (Institutt
for privatrett og Nordisk institutt for sjørett) og Domus Academica (Institutt for privatrett v/Senter
for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk). Dekanens føringer går på at fakultetet
frem til 2020 bør ha så fullstendig gjennomførte fellesfunksjoner som mulig. På alle felter bør det
utredes muligheter for fellesfunksjoner i hvert bygg.
Med fellestjenester menes i denne sammenhengen ikke nødvendigvis sentralisering. Fellestjenester
kan også være at en type tjeneste samles under et institutt, men server flere enheter, eller et mer
formalisert samarbeid om en viss type tjeneste på tvers av instituttgrenser og
fakultetsadministrasjonen.

Diskusjonspunkter
Fakultetsledelsen oppfatter anmodningen om å se på organisasjonsstrukturen som et valg mellom to
alternativer: Enten en reell diskusjon om instituttstruktur og ‐grenser, eller en diskusjon om hvordan
få utnyttet ressursene best mulig med dagens instituttstruktur. Gitt at fakultetsstyret følger
fakultetsledelsens anbefaling om å gå for en mindre omfattende organisasjonsendring, ser vi for oss
at fakultetsstyret videre diskuterer punkter som:





Hvilke synspunkter har styret på fellestjenester pr. bygg?
Hvilke synspunkter har styret på gjennomgang av studieprogrammer, herunder bl.a. å se på
programmenes lønnsomhet?
Hvordan kan vi se på organisasjonsstruktur, fagutvikling og faglige på‐tvers‐strukturer opp
mot ressursbruk?
I hvilken grad er det ønskelig med en evaluering av forskningsorganiseringen?

Vedtaksforslag
Fakultetsstyret anbefaler fakultetet å gå videre med modellen som er forespeilet om en mindre
organisasjonsendring og ber administrasjonen følge opp de anbefalingene som ble gitt i diskusjonen.
Styret ber om å bli orientert jevnlig om saken frem mot innflytting i Domus Juridica.

Vedlegg
1. Dekannotat 6.9.2017
2. Dekanens e‐post om fellestjenester 3.5.2018
3. Oversikt over organisering av juridiske fakulteter i Norden
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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

3

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

http://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/pa-topp-i-norden.html

From: Dag Michalsen <dag.michalsen@jus.uio.no>
Sent: 3. mai 2018 14:49
To: i-ledere@jus.uio.no; ', kontorsjefer@jus.uio.no,'; Erling Johan Hjelmeng;
Oddrun Rangsæter; Alf Petter Høgberg; Benedicte Rustad
Subject: [kontorsjefer] Dekanpost 4/18 Økonomi, fakultet og flytting
Til i-ledere og kontorsjefer
Det er bare å konstatere at fakultetets økonomi ikke er god. Dette deler vi med andre av UiOs enheter
også - og det har flere årsaker: Effekten av byråkratikuttene beløper seg nå til mange millioner; KDs
tildeling til UiO er i snitt mindre enn sammenlignbare institusjoner; UiOs eiendomsportefølje tar stadig
større andeler av budsjettet som normalt skulle gå til våre kjernevirksomhet. Ved fakultetet selv er det
velkjent hvordan de eksterne inntektene har falt og budsjettet nå er også preget av omstillingen fra
midlertidige vitenskapelige og eksterne lærekrefter til en større fast lærerstab. Dessuten har UiO pekt på
at fakultetet har en god del større andel administrative ansatte enn sammenlignbare fakulteter. Vi
minner også om at fakultetets eksamensordning er meget kostbar.
I det siste tildelingsbrevet for 2019 kom også meldingen om at kandidatuttellingen er redusert med 4,5
millioner, hvorav om lag 4,0 millioner skyldes omkategorisering fra «Kategori D integrerte profesjons- og
masterkandidater» til «Kategori D Bachelor-/masterkandidater». Dette gjelder tidligere privatister som
avlegger masteroppgave som for i år og neste år vil representere store reduserte beløp, men vil så fases
ut. Men samlet vil dette kunne bli godt over 12 millioner i mindre inntekter. Jur fak var ikke informert om
dette. Samlet sett setter dette fakultetets økonomi i store vansker.
Som jeg tidligere har sagt har fakultetsstyret til sitt møte i juni bedt om et mandat for å se på fakultetets
organisering. En del indikasjoner peker altså på at fakultet ikke utnytter sine ressurser godt nok og at
instituttstrukturen representere låsinger. Fakultetsstyresaken må gå sin gang, men etter mitt skjønn er
det andre ting vi kan gjøre for å hindre at vi setter instituttstrukturen unødig på spill.
Frem til flyttingen 1.1.2020 har vi nå 1 1/2 år. Da vil IfP og NIFS ha DM og deler av DA; da vil Fak adm,
SMR, IKRS og deler av IOR være i DJ og IOR i DB. Frem til da bør fakultetet ha gjennomført en så
fullstendig gjennomført fellesfunksjon som mulig. På alle felter bør nå fakultetet tenke fellesfunksjoner enklest i samme bygg uavhengig av institutter, men også utover dette. Vi må stille spørsmål om det er
bærekraftig at instituttene oppfatter funksjoner å stoppe ved instituttgrenser. I dette bør vi også vurdere
hvordan alle studieprogrammene må tenkes under ett i relasjon til studieadministrasjon; det samme
gjelder andre forhold. Realistisk tror jeg ikke at fakultetets nåværende ordning er bærekraftig i årene
som kommer med sannsynlig fallende inntekter.
Jeg har nå bedt fakultetsadministrasjonen i samarbeid med kontorsjefer å forberede en slik prosess.
Dette er også å forstå som et første svar til fakultetsstyrets ønsker. Og vi snakker om dette på iledermøtet så snart som mulig. Vi bør også ha et fellesmøte mellom i-ledere og kontorsjefer så snart det
praktisk lar seg gjøre.
Med vennlig hilsen Dag

Organisering av juridiske institusjoner ved universiteter i Norden
Oversikten bygger på søk på universitetenes og institusjonenes nettsider. Det varierer hva slags
informasjon de ulike velger å publisere, og særlig tall for ansatte og studenter har vært vanskelig å
finne. På et litt overordnet nivå kan vi imidlertid si at fakultetene i København, Lund, Uppsala,
Stockholm og Helsinki er på omtrent samme størrelse, mens Bergen, Göteborg, Turku (Åbo), Aarhus
og Aalborg er noe mindre.

Danmark
Aalborg universitet
Juridisk Institut under Det Samfundsvitenskabelige Fakultet.



Ansatte: 30 vitenskapelige, pluss ph.d.‐kandidater, 15 administrative
Studenter: ca. 950

Nettsted: http://www.law.aau.dk/

Aarhus universitet
Juridisk Institut under Aarhus School of Business and Social Sciences (BSS)



Ansatte: ca. 75 vitenskapelige, 20‐22 ph.d.‐kandidater, 17 administrative pluss deltidsansatte
undervisere
Studenter:

Nettsted: http://law.au.dk/

Copenhagen Business School (CBS)
Juridisk Institut direkte under CBS



Ansatte: 18 forskere, 7 ph.d.‐kandidater, 3 TAP‐ere, 4 studentmedarbeidere, ca. 90 eksterne
deltidsundervisere, 2 professorer emeriti og 1 adjungeret professor.
Studenter:

Nettsted: https://www.cbs.dk/forskning/institutter‐centre/juridisk‐institut

Københavns universitet
Juridisk fakultet med 1 grundforskningssenter, 8 forskningssentre og 4 forskergrupper.



Ansatte:
Studenter:

Nettsted: https://jura.ku.dk/

Syddansk universitet
Juridisk Institut er et av 6 institutter under Det Samfundsvitenskabelige Fakultet.



Ansatte: 30 vitenskapelige, 13 ph.d./postdoktor, 4 vitenskapelige assistenter, 6
administrative
Studenter:

Nettsted: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/juridisk+institut
1

Finland
Helsingfors universitet
Juridisk fakultet uten institutter.



Ansatte:
Studenter:

Nettsted: https://www.helsinki.fi/sv/juridiska‐fakulteten

Lapplands universitet
Juridisk fakultet med tre underliggende institutter (The Institute of Air and Space Law, Institute of
Commercial Law, Institute for Law and Informatics).



Ansatte: 60 vitenskapelige, 90 ph.d.‐kandidater
Studenter: 1000

Nettsted: https://www.ulapland.fi/EN/Units/Faculty‐of‐Law

Östra Finlands universitet (UEF)
UEF Law Shool en av 9 underenheter under Faculty of Social Sciences and Business Studies.



Ansatte: 60 vitenskapelige, 90 ph.d.‐kandidater
Studenter: 1000

Nettsted: http://www.uef.fi/web/oikeustieteet

Åbo universitet
Juridisk fakultet uten underenheter.



Ansatte: 74 årsverk (ikke spesifisert hva slags stillinger)
Studenter: 1280

Nettsted: http://www.utu.fi/en/units/law/Pages/home.aspx

Island
University of Iceland
Faculty of Law et av seks fakulteter under School of Social Sciences.



Ansatte: ca. 35 vitenskapelige (flere har tilknytning til USA/UK), 1 administrativ
Studenter:

Nettsted: https://english.hi.is/faculty_of_law

University of Reykjavik
School of Law en av fire Schools
Ansatte: 17 vitenskapelige (Flere har tilknytning til USA)
Studenter:
Nettsted: https://en.ru.is/law/
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Sverige
Göteborgs universitet
Juridiska institutionen en av fire underenheter under Handelshögskolan.



Ansatte: ca. 95 vitenskapelig og 10 administrative
Studenter:

Nettsted: https://law.handels.gu.se/

Karlstads universitet
Juridik en av seks avdelinger under Handelshögskolan som igjen ligger under Fakulteten för
humaniora och samhällsvetenskap.



Ansatte: 18 vitenskapelige, 2 administrative, 1 gjesteprofessor
Studenter:

Nettsted: https://www.kau.se/juridik

Lunds universitet
Juridisk fakultet med Juridiska institutionen som eneste underenhet(?).



Ansatte:
Studenter:

Nettsted: http://www.jur.lu.se/

Stockholms universitet
Juridisk fakultet med Juridiska institutionen som igjen har 11 underliggende institutter og 8 stiftelser.



Ansatte:
Studenter:

Nettsted: https://www.jurfak.su.se/

Umeå universitet
Juridiska institutionen er en av 11 institusjoner/enheter under Samhällsvetenskaplig fakultet



Ansatte:
Studenter:

Nettsted: http://www.jus.umu.se/

Uppsala universitet
Juridisk fakultet med tre underenheter (Juridiska institutionen, Institutet för fastighetsrättslig
forskning, Centrum för polisforskning).



Ansatte: ca. 200, hvorav drøyt 100 forskere og lærere, samt et sekstitalls ph.d.‐kandidater
Studenter: ca. 2000

Nettsted: http://www.jur.uu.se/

Örebro universitet
Juridicum/Rättsvetenskap og Krimonologi er to av fire emner/enheter under Institutionen för juridik,
psykologi och socialt arbete.
3




Ansatte:
Studenter: ca. 2000 (på hele Institutionen)

Nettsted: https://www.oru.se/institutioner/juridik‐psykologi‐och‐socialt‐arbete/
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Bakgrunn
Både UiO og fakultetets handlingsplaner for likestilling løp ut 2017. UiOs nye handlingsplan for
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ble utarbeidet i løpet av høsten 2017 og vedtatt i
Universitetsstyret 6. februar 2018. Arbeidet med fakultetets tiltaksplan startet for alvor opp i
januar 2018, og resultatet legges nå frem for fakultetsstyret.
Fakultetets tiltaksplan har vært behandlet i flere omganger i LiMU, dekanatet og på
instituttledermøtene. I tillegg har planen vært på bred høring på instituttene, PFF, PMR og JSU.
Høringssvarene ligger vedlagt.
Det er viktig med en løpende og engasjert diskusjon om hva som skal være fakultetets målsettinger
med likestillings- og mangfoldsarbeidet. Det kom inn mange forslag til nye tiltak og til revisjon av
tiltakene i utkastet, og disse ble gått grundig gjennom og behandlet i LiMU. Ikke alle forslagene
kunne inkluderes i planen, men de er likevel reflektert i tiltaksplanens innretninger og
prioriteringer. LiMU fant at det var et stort samsvar mellom innspillene, ikke minst i hvordan de
foreslo mer konkrete tiltak og tydeligere forankring av ansvar og prinsipper.
Tiltaksplanen tar utgangspunkt i de fire hovedmålene i UiOs handlingsplan:
-

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Videre fremdrift
Det er utarbeidet en oversikt over tiltakene med ansvarlige instanser som vil bli sendt ut etter at
tiltaksplanen er vedtatt. Det rapporteres årlig på likestillings- og mangfoldsarbeidet til UiO
sentralt.
Forslag til vedtak:
Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020 vedtas med de endringer
som fremkom i møtet.
____________________________________________________________________
Vedlegg
-

Tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020
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-

Jamfør O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling
Høringsinnspillene
UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av
kjønn, bakgrunn og funksjonsevne. For at forskning og undervisning skal være relevant for
samfunnet og samfunnsutviklingen, er det viktig at fakultetet speiler samfunnet ved å
rekruttere et bredt spekter av personer. Siden jusstudiet er en profesjonsutdanning, er det
viktig at studiet reflekterer mangfoldet i samfunnet rundt oss. Det er et mål for fakultetet at
studentene våre skal være representative for befolkningen og ha innsikt i samspillet mellom
juss og ulike grupper i samfunnet.
Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 6. februar 2018 UiOs Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020. Handlingsplanen har fire hovedmål:
-

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Denne tiltaksplanen er et ledd i å realisere UiOs handlingsplan ved å ta tak i lokale utfordringer
ved fakultetet.
Et overordnet tiltak som vil være viktig for alle hovedmålene, er å spille inn til revisjonen av
fakultetets Styrings- og administrasjonsreglement, for å sikre en bedre forankring av
likestillings- og mangfoldsarbeidet i hele organisasjonen. Denne prosessen går parallelt med
arbeidet med handlingsplanen.
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Spille inn til revisjonen av Styrings- og
administrasjonsreglementet på blant annet følgende områder:
- Ta inn et krav om at begge kjønn skal være representert i
dekanatet. Dekan og prodekaner velges under ett. Et krav
om kjønnsbalanse i dekanatet vil dermed føre til at
valgkomite og andre forslagsstillere må fremme forslag til
dekanat som inkluderer minst én av hvert kjønn.
- Utvide programrådenes likestillings- og mangfoldsansvar til
å også inkludere et ansvar for kjønnsperspektiver i
undervisningen.
- Stadfeste ansvaret for å ivareta likestillingshensyn i
tilsettingsprosessen der hvor IVA ikke er innstillingsorgan.

LiMU

Våren
2018
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell
trakassering
Trakassering av fakultetets ansatte og studenter, uavhengig av kjønn, er uakseptabelt. Det er
en viktig oppgave for UiO og fakultetet som arbeidsgiver å forebygge trakassering, inkludert
seksuell trakassering, samt å legge til rette for sikre, effektive og formålstjenlige
varslingsrutiner. Nylig har det blitt innført obligatoriske kurs for ledere ved UiO i seksuell
trakassering, og det er viktig at fakultetets ledere prioriterer dette og styrker sin kunnskap om
og beredskap i møte med fenomenet. I planperioden vil det foregå flere kartleggings- og
koordineringstiltak som vil kaste lys over omfanget og innholdet i seksuell trakassering ved
Universitetet i Oslo. Det er viktig at fakultetet generelt, men LiMU spesielt, er i stand til å
utvikle egnede tiltak i lys av kunnskap som fremkommer i disse prosessene.
Universitetsmiljøer innebærer ofte maktulikhet, mellom stillingskategorier, disipliner,
fagretninger og mellom juniorer og seniorer. Dette kan misbrukes og/eller påvirke
arbeidsmiljøet negativt, og det kan ramme ulike grupper ulikt. Gode faglige diskusjoner har
stor betydning for en akademisk institusjon og en forutsetning for dette er inkludering, faglig
generøsitet og saklig håndtering av faglig uenighet. Et mangfold av faglige perspektiver og
metoder må ønskes velkommen.
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Forebygging av uønsket seksuell oppmerksomhet
innføres som obligatorisk tema i medarbeidersamtaler,
inkludert informasjon om UiOs retningslinjer og
varslingsrutiner.

Administrasjonsseksjonen

Høsten
2018

Fakultetets ledere deltar på obligatoriske lederkurs i regi
av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ass. fakultetsdirektør, LOS

Pilot vår
2018

Aktuelle tiltak ved fakultetet skal utarbeides i lys av
resultatene som kommer fra UiOs ressursgruppe for
arbeidet med å forebygge seksuell trakassering.

LiMU og relevante
organer og ledere
ved fakultetet

Løpende

Studenter som deltar på eksterne arrangementer hvor
Det juridiske fakultet er delansvarlig, skal beskyttes mot
trakassering. Det skal lages retningslinjer og informeres
jevnlig om disse i kontakt med aktørene.

Dekanen

Løpende

Gjennomføre tiltak for å fremme et bedre akademisk
debattklima, blant annet:
- det faglige arbeidsmiljøet tematiseres evnlig på
institutt- og fakultetsseminarer og –møter, og i
medarbeider- og oppstartssamtaler.
- Fakultetet bør som arbeidsgiver ha en beredskap for
hets og kritikk av ansatte i sosiale medier
- Ansatte bør bevisstgjøres på at de er rollemodeller og
at dette reflekteres i hvordan faglig uenighet
framstilles i undervisningen.
- Faglig debattkultur og netthets bør tematiseres for
studentene i fadderuka.

Instituttledere,
LiMU

Høsten
2018;
løpende
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal
øke
I 2017 har fakultetet som helhet 34 % kvinner i professor- og førsteamanuensisstillinger, men
det er store forskjeller fra institutt til institutt. I tråd med måltallene i UiOs handlingsplan er
det et mål at kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke til 40 % i løpet av
planperioden på hvert av instituttene. Samtidig har fakultetet i 2017 60 % kvinner blant
stipendiatene. Hovedutfordringen for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger,
er å få kvinner til å søke på og være best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger.
For at kvinner skal ønske å søke seg til fakultetet, må vi tilby en arbeidsplass og et studiested
med et godt arbeidsmiljø og der faglige diskusjoner og uenighet behandles med interesse og
respekt. Alle ansatte må bidra til dette. Det er viktig at ansatte ser at det er utviklingsmuligheter
ved fakultetet, og at kjønnsperspektivet er en del av fakultetets lønnspolitikk.
Mange av de konkrete tiltakene retter seg mot stipendiatgruppen som en viktig
rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger. Andre tiltak skal sikre at målet om
kjønnsbalanse er en del av rekrutteringsprosessen til faste vitenskapelige stillinger, fra
stillingsplanarbeidet – inkludert å planlegge antall ansettelser, fordeling mellom stillingstyper
og prioritering av enheter og fagområder – til bedømmelsen foreligger og tilsetting vedtas.
Det er viktig å rekruttere kvinner til lederstillinger og ulike verv ved fakultetet, både for at
fakultetet skal reflektere samfunnet, for at kvinner og menn skal ha like store muligheter til å
delta i fakultetets ledelse, for å bidra til å rekruttere kvinner til nye stillinger, og for å være
rollemodeller for kvinnelige studenter.
Et annet viktig arbeidsområde i planperioden vil være kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i
jussutdanningen. Dette arbeidet er tatt med her fordi det anses som viktig for å rekruttere
kvinner til vitenskapelige stillinger, at kvinnelige studenter møter både kvinnelige og mannlige
undervisere som rollemodeller og at pensum inneholder kjønnsperspektiver. Betydningen av
kjønnsperspektiver går også utover fakultetets rekrutteringsbehov; fakultetet anser det som
vesentlig for samfunnet at juristene vi utdanner, får innsikt om hvordan juridiske
problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter påvirker forskjellig grupper i samfunnet.
Dette innebærer og trening i å forstå, formulere og anvende kjønnsrelaterte problemstillinger
gjennom pensum, undervisning og kildebruk.
Flere kvinner inn i faste vitenskapelige stillinger
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Kjønnsperspektiver skal være en del av
stillingsplanarbeidet. Dette innebærer blant annet at
instituttledermøtet skal fungere som letekomite for å
sikre kjønnsbalanse og mangfold i søkergrunnlaget

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Faste vitenskapelige stillinger skal som hovedregel lyses
ut som førsteamanuensis. Utlysninger av
professorstillinger og utlysninger med
førsteamanuensis/professor må begrunnes særskilt

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Rekrutteringstiltak
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det skal utvikles bedre opplæring og veiledning for
bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre medlemmene
om implisitte fordommer om kjønn og mangfold

LOS, LiMU,
administrasjonsseksjonen

Kommer

Muligheten for å ta i bruk moderat kjønnskvotering når
to kandidater er likt eller tilnærmet likt kvalifisert skal
benyttes i større grad.

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Prodekan for
forskning,
prodekan for
studier,
instituttlederne

Løpende

Karrieretiltak
Kvinnelige og mannlige ansatte bør inkluderes i så mange
sammenhenger som mulig. Veilederoppdrag og andre
oppdrag, verv og utmerkelser er meritterende for
personer i fast vitenskapelig stilling. Oppdrag skal derfor
fordeles bredt mellom fakultetets ansatte så lenge de
faglige behovene er ivaretatt.

Fortsette med likestillingstiltak rettet mot stipendiatgruppa:
- Gi vit.ass.-hjelp for kvinnelige stipendiater i
sluttfasen. Kr 50 000 fordeles flatt til instituttene
hvert år for å dekke dette.

Kontorsjefene

Løpende
ved
behov

- Arrangere samling for kvinnelige stipendiater og støtte LiMU
faglige og sosiale tiltak for stipendiatgruppa som kan
bidra til å skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø
blant stipendiatene.
- Gi økonomisk og faglig støtte til å synliggjøre
likestillings- og mangfoldsutfordringer i et eventuelt
felles mentorprogram for stipendiatene ved fakultetet.

LiMU

- Arrangere medietreningskurs for kvinnelige
vitenskapelig tilsatte.

Kommunikasjonsseksjonen, LiMU

- Oppfordre til og tilrettelegge for å delta i UiOs sentrale
ordninger for kvinnelige førsteamanuenser og
postdoktorer.

LiMUs sekretær;
instituttene

Støtte tiltak for kvinner på fagområder med særlige
utfordringer med kjønnsbalanse

LiMU

Løpende

Likestilling og mangfold i forskning
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Likestilling skal være tema minst en gang i semesteret på
instituttledermøtet og i dekanatet, og årlig i Forum for
forskerledere.

Administrasjons
seksjonen, ass.
fakultetsdirektør.

Løpende

Likestillings- og mangfoldsperspektiver må integreres i
fakultetets forskningsstrategi. Forskningsstrategien bør:
- bidra til å utvikle sensitivitet og strategier for å
motvirke skjevheter som kan ramme kvinner og andre
grupper i ulike former for faglige evalueringer.

Forum for
forskerledere,
administrasjonseksjonen

2018
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
- anerkjenne hva forskermobilitet koster, finansielt og
personlig.
- stadfeste at det er viktig å være fleksibel hva angår
arbeidstid og arbeidssted for småbarnsforeldre.
- bidra til å skape bevissthet rundt hvordan
forskningsfinansierende institusjoners krav til
kjønnsbalanse ikke må føre til at kvinner inkluderes
kun overflatisk og av hensyn til kjønnsbalansen, og ikke
fullt ut og på bakgrunn av egen kompetanse (tokenism).
- styrke Forum for forskerlederes rolle også når det
kommer til å sikre likestilling, ikke-diskriminering og
mangfold i forskning, blant annet i planleggingen av og
underveis i forskningsprosjekter.
Flere kvinner i vitenskapelige lederstillinger
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Kvinner oppfordres til å melde seg på UiOs
ledertreningskurs og det skal tilrettelegges for at de kan
delta

Adm.seksjonen;
instituttledere

Løpende

Kjønnsbalanse må være en del av valgkomiteenes mandat

Administrasjons
seksjonen

Løpende

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i undervisningen
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Videreutvikle fakultetets nettside for
kjønnsperspektiver i jusstudiet

Prodekan for studier

Løpende

Følge opp de nye punktene om kjønnsbalanse og
kjønnsperspektiver i undervisningen i instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer vedtatt i 2017

Prodekan for studier

Løpende

Fortsette arbeidet med å integrere kjønnsperspektivet
i de obligatoriske fagene.

Prodekan for studier

Løpende

Utarbeide en oversikt som synliggjør hvordan kvinne-,
kjønns- og likestillingsperspektivet er integrert i
jusstudiet. Oversikten skal publiseres på nettsiden for
kjønnsperspektiver

Prodekan for studier
og arbeidsgruppen
for integrering av
kjønnsperspektiv i
rettsstudiet

2018

Arbeidsgruppen for integrering av kjønnsperspektiv i
rettsstudiet skal utpeke et redaksjonsutvalg med
formål å utgi en Open Access-antologi bestående av
artikler som tar for seg forholdet mellom kjønn og rett
i utvalgte obligatoriske fag

Redaksjonsutvalget

2019
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
Som Norge og Nordens største juridiske fakultet har fakultetet et særlig ansvar for å ivareta det
samfunnsoppdraget med å tilby en god og bred juristutdannelse og rettsvitenskapelig
forskning på et høyt nivå er. Arbeidet med mangfold bygger ikke bare på en rettighetstenkning,
men også på at mangfold er en viktig forutsetning for å oppfylle fakultetets samfunnsbidrag og
for å skape gode arbeidsplasser og relevante studier. Jurister uteksaminert fra UiO skal bidra
til å løse viktige utfordringer for personer, institusjoner, organisasjoner og samfunnet, og dette
sikres best om de har med seg ulik erfaringsbakgrunn.
Som IA-bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å
sikre ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse.
UiO tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen
seniorpolitikk.
Tiltak
Samarbeidet med Mino.Jur styrkes.
Utrede behovet for skrivekurs for studenter med
flerspråklig bakgrunn.
UiOs standardformulering for vitenskapelige
stillinger om personer med innvandrerbakgrunn
skal tas inn også i vit.ass.-utlysninger i følgende
versjon: «UiO ønsker flere personer med
innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige
stillinger. Disse oppfordres til å søke.»
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys av
kunnskapsgrunnlaget om ansatte og studenter med
minoritetsbakgrunn som skal utvikles av UiO
sentralt.
Legge til rette for erfaringsutveksling mellom
studenter og jurister med minoritets- og
innvandrerbakgrunn på ulike typer arbeidsplasser,
for eksempel ved hjelp av seminarer, foredrag med
mer.
Utrede tiltak for å ivareta og bistå tilsatte med
utenlandsk bakgrunn.
Utrede behovene til studenter med
funksjonsnedsettelser.
Sikre god universell utforming og praktisk og sosial
tilrettelegging i Domus Juridica for studenter og
ansatte med funksjonsnedsettelser.
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Ansvarlig
LiMU, studieseksjonen,
dekanatet
LiMU, studieseksjonen

Periode
Løpende

Kontorsjefer

Løpende

LiMU og relevante
organer og ledere ved
fakultetet.

Kommer

LiMU og
studieseksjonen i
samarbeid med JSU

2019

LiMU, PFF,
instituttlederne.
LiMU og
studieseksjonen i
samarbeid med JSU
Hovedbrukergruppa i
samarbeid med LiMU

Høsten
2018
Våren
2020
Løpende

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
UiOs handlingsplan 2018-2020 understreker at sammensatte miljøer med ulike type
mennesker og erfaringstilfang kan bidra til å sikre at man undersøker og utforsker de beste og
mest relevante løsningene, og til at studentene gis en kompetanse med størst mulig relevans
for arbeidslivet. UiO setter derfor opp et langsiktig mål om en 40/60-fordeling ved alle
studieprogrammer ved UiO.
I 2017 var det omlag 65 % kvinner på masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet skal i
planperioden vurdere om dette forholdet mellom kjønnene blant studentene utgjør eller kan
bli et problem, og om det i så fall er nødvendig å iverksette tiltak.
Tiltak
Diskutere spørsmålet om kjønnsbalanse blant
studenter i rettsvitenskap og vurdere om det er
nødvendig med tiltak knyttet til kjønnsbalansen på
Master i rettsvitenskap på nasjonalt dekanmøte.
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys av
informasjon om søkergrunnlaget som skal utvikles av
UiO sentralt.
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Ansvarlig
LiMU, prodekan
for studier

Periode
Høsten
2019

LiMU og relevante
organer og ledere
ved fakultetet.

Kommer

Høringsinstans
IKRS
IOR
IfP
NIFS
SMR
PMR
PFF
Kontorsjef‐ og
seksjonsledermøtet
JSU

Status
Ingen kommentarer.
Mottatt. Utformet av ledelsen samt på bakgrunn av eposthøring
blant de ansatte.
Ingen kommentarer.
Mottatt. Vært på høring blant de ansatte; ett innspill.
Ingen kommentarer.
Protokoll fra 19.04.18.
Protokoll fra 18.04.18.
Ikke behandlet.
Ingen kommentarer.

Etter initiativ fra Cecilia Bailliet med støtte fra andre kvinnelige vitenskapelig ansatte: Forslag til
retningslinjer for likestilling, ikke-diskriminering og mangfold innen forskning.

Inger‐Johanne Sand
Instituttleder, institutt for offentlig rett
Det juridiske fakultet, UiO
23.04.2018

Til
Det juridiske fakultet

Høringsuttalelse om Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Vedlagt er fakultetets utkast til tiltaksplan med IORs forslag til endringer og suppleringer ført inn
som track changes i dokumentet.
Instituttet har lagt vekt på å få fram fakultetets og juss‐studiets samfunnsoppdrag som en sentral
begrunnelse for likestilling og inkludering av kjønnsperspektiver i pensum og en generell og
omfattende innsats for et bedre arbeidsmiljø som tiltak for å fremme likestilling og forebygge
trakassering.
Denne høringsfristen kommer samtidig med et pågående arbeid, initiert av Cecilia Bailliet, for å
ferdigstille et forslag til "Retningslinjer for likestilling, ikke‐diskriminering og mangfold innen
forskning".
Instituttet mener at dette forslaget til retningslinjer bør behandles samtidig med tiltaksplanen i den
videre prosessen. Forslaget til retningslinjer for likestilling har en bredere behandling av noen
hindringer for likestilling som oppleves mens man er ansatt. Dette gjelder særlig rollen som forsker,
slik dokumentets tittel sier. Noen av forslagene til tiltak i utkastet til retningslinjer kan tas med i
tiltaksplanen.
Instituttet har i sitt forslag til endringer og suppleringer av tiltaksplanen tatt med flere tiltak og
argumenter for å styrke det generelle arbeidsmiljøet for både forskning og undervisning.
I forslaget fra Bailliet til retningslinjer bør det også tas med et avsnitt om «et bedre arbeidsmiljø» der
det understrekes at de viktigste tiltak for likestilling, ikke‐diskriminering og mangfold innen forskning
er å arbeide for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø der et godt akademisk debattklima
fremmes, og der faglig uenighet behandles med interesse og respekt. Det er faglig uenighet som
bringer den faglige og forskningsbaserte debatt framover. Bredt sammensatte forskningsmiljøer er
en viktig forutsetning faglig utvikling og nye innsikter. Kvinnelige forskere har bidratt til faglig
nyutvikling på svært mange rettsvitenskapelige felt, både i mer tradisjonelle og nye disipliner. Bredt
sammensatte fagmiljøer er også et viktig virkemiddel mot diskriminering og trakassering.

Med vennlig hilsen

På vegne av institutt for offentlig rett
Inger‐Johanne Sand
instituttleder

26.03.2018. Versjon 3 – høringsutkast.

Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved
Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn,
bakgrunn og funksjonsevne. Siden jusstudiet er en profesjonsutdanning, er det videre et mål for
fakultetet at studentene våre skal være representative for befolkningen og ha innsikt i samspillet
mellom juss og samfunnets ulike grupper. JuJusstudiet bør reflektere mangfoldet i det samfunnet
universitetet er en del av.
Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 6. februar 2018 UiOs Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold 2018‐2020. Handlingsplanen har fire hovedmål:
‐
‐
‐
‐

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Denne tiltaksplanen er et ledd i å realisere UiOs handlingsplan ved å ta tak i de lokale utfordringene
ved fakultetet.
Et overordnet tiltak som vil være viktig for alle hovedmålene, er å spille inn til revisjonen av
fakultetets Styrings‐ og administrasjonsreglement, for å sikre en bedre forankring av likestillings‐ og
mangfoldsarbeidet i hele organisasjonen. Denne prosessen går parallelt med arbeidet med
handlingsplanen.
Tiltak
Spille inn til revisjonen av Styrings‐ og administrasjonsreglementet
på blant annet følgende områder:
‐ Ta inn et krav om at begge kjønn skal være representert i
dekanatet. Dekan og prodekaner velges under ett. Et krav om
kjønnsbalanse i dekanatet vil dermed føre til at valgkomite og
andre forslagsstillere må fremme forslag til dekanat som
inkluderer minst én av hvert kjønn.
‐ Utvide programrådenes likestillings‐ og mangfoldsansvar til å
også inkludere et ansvar for kjønnsperspektiver i
undervisningen.
‐ Stadfeste ansvaret for å ivareta likestillingshensyn i
tilsettingsprosessen der hvor IVA ikke er innstillingsorgan.

1

Ansvarlig
LiMU

Tidsramme
Våren 2018
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Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering
Det er en viktig oppgave for arbeidsgivere å forebygge trakassering, inkludert seksuell trakassering,
samt å legge til rette for sikre, effektive og formålstjenlige varslingsrutiner. I planperioden bør det
derfor være en prioritering å sikre at ledere ved fakultetet har god kjennskap til sine forpliktelser til å
forebygge seksuell trakassering og tilrettelegge for varsling.
I planperioden vil det foregå flere kartleggings‐ og koordineringstiltak som vil kaste lys over omfanget
og innholdet i seksuell trakassering ved Universitetet i Oslo. Det er viktig at fakultetet generelt, men
LiMU spesielt, er i stand til å utvikle egnede tiltak i lys av kunnskap som fremkommer i disse
prosessene.
Universitetsmiljøer innebærer ofte maktulikhet, mellom stillingskategorier, disipliner, fagretninger og
mellom juniorer og seniorer. , og dDette kan misbrukes og/eller påvirke arbeidsmiljøet negativt, og
det kan ramme ulike grupper ulikt. I planperioden foreslås det å utrede og gjennomføre tiltak for å
fremme et bedre akademisk debattklima.
Tiltak
Ansvarlig
Forebygging av uønsket seksuell
Administrasjonsseksjonen
oppmerksomhet skal innføres som
obligatorisk tema i medarbeidersamtaler.
Dette skal inkludere informasjon om UiOs
retningslinjer og varslingsrutiner.
Delta på piloten og senere den faste
LOS, assisterende
ordningen med obligatoriske lederkurs i regi fakultetsdirektør
av Likestillings‐ og diskrimineringsombudet.
Følge med på resultatene som kommer fra
LiMU og relevante organer og
UiOs ressursgruppe for arbeidet med å
ledere ved fakultetet
forebygge seksuell trakassering, og
utarbeide aktuelle tiltak ved fakultetet i lys
av dette.
Fortsette å ha oppmerksomhet rettet mot
Dekanen
behovet for å ivareta studenter som deltar
på eksterne arrangementer hvor Det
juridiske fakultet er delansvarlig.
Her må det lages retningslinjer.
Gjennomføre tiltak for å fremme et bedre
LiMU, instituttlederne
akademisk debattklima.
Inn øverst i boksen sammen med «tiltak for bedre akademisk debattklima»:

Tidsramme
Høsten 2018

Pilot våren 2018

Løpende

Løpende

Høsten 2018

«Gode faglige diskusjoner har en avgjørende betydning for en akademisk institusjon. Faglige
diskusjoner på fakultetet må bygge på inklusjon av alle deltakere og ta høyde for faglig uenighet og ta
ansvar for at faglig uenighet behandles med respekt og interesse. Mangfoldet av rettsvitenskapelige
disipliner og metoder må ønskes velkommen. Faglig disrespekt og trakassering har ingen plass her.
Det faglige arbeidsmiljøet må jevnlig gjøres til tema på institutt‐ og fakultetsseminarer og –møter, og
i medarbeider‐ og intro‐samtaler.
Både kvinnelige og mannlige ansatte må inkluderes i så mange faglige og administrative
sammenhenger som mulig. «

2

Commented [IJS1]: Dette punktet og den teksten som er
skrevet inn nedenfor bør flyttes øverst i denne boksen.
Teksten nedenfor er et forslag til hvordan dette punktet kan
utvides og konkretiseres.
Slik det står nå blir det uklart hva slags tiltak man sikter til.
Punktet er generelt viktig for å forebygge alle former for
trakassering.
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Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
I 2017 har fakultetet som helhet 34 % kvinner i professor‐ og førsteamanuensisstillinger. I tråd med
måltallene i UiOs handlingsplan er det et mål at kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke
til 40 % i løpet av planperioden på hvert av instituttene. Samtidig har fakultetet i 2017 60 % kvinner
blant stipendiatene. Det er viktig å rekruttere blant et bredt spekter av personer med en bakgrunn
som speiler hele samfunnet for at så vel forskning som undervisning skal tematisere hele samfunnet.
Hovedutfordringen for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger, er med andre ord å få
kvinner til å søke på og være best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger. For at kvinner skal være
interesserte i å søke seg til fakultetet må vi tilby en arbeidsplass og et studiested med et godt
arbeidsmiljø og der faglige diskusjoner og uenighet behandles med interesse og respekt. Dette må
alle ansatte være med på å bidra til. Det er også viktig å kunne tilby lederstillinger og andre verv til
fast ansatte slik at de ser at det er utviklingsmuligheter her. Mange av de konkrete tiltakene retter
seg derfor mot stipendiatgruppen som en viktig rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger.
Andre tiltak skal sikre at kjønnsperspektiver og likestilling er en del av rekrutteringsprosessen til faste
vitenskapelige stillinger fra arbeidet med stillingsplan og til bedømmelsen foreligger og tilsetting
vedtas.
Et annet viktig arbeidsområde i planperioden vil være kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i
jussutdanningen. Dette arbeidet er med her primært fordi det er viktig at jussutdanningen og
pensum skal speile hele samfunnet inkludert kjønnsperspektiver, men også fordi blant annet fordi
det anses som viktig for å rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger, og for at kvinnelige studenter
skal møter både kvinnelige og mannlige undervisere som rollemodeller. og at pensum inneholder
kjønnsperspektiver. Betydningen av kjønnsperspektiver går imidlertid utover fakultetets
rekrutteringsbehov; fakultetet anser det som av vesentlig betydning for samfunnet at juristene vi
utdanner, fårhar innsikt i hvordan juridiske problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter
påvirker forskjellige grupper i samfunnet. Dette innebærer og trening i å forstå, formulere og
anvende kjønnsrelaterte problemstillinger gjennom pensum, undervisning og kildebruk. om hvordan
juridiske problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter påvirker forskjellig grupper i samfunnet.
Det er viktig å rekruttere kvinner til lederstillinger og ulike verv ved fakultetet. Det er viktig dels for at
fakultetet skal reflektere samfunnet, dels for at kvinner og menn skal ha like store muligheter til å
delta i fakultetets ledelse, dels for å bidra til å rekruttere kvinner til nye stillinger, og dels for å være
rollemodeller for kvinnelige studenter.
Flere kvinner inn i faste vitenskapelige stillinger
Tiltak
Rekrutteringstiltak
Kjønnsperspektiver skal fortsatt være en del av
stillingsplansarbeidet ved fakultetet, det vil si
arbeidet med å planlegge antall ansettelser,
fordeling mellom stillingstyper og prioritering av
enheter og fagområder. Dette innebærer blant
annet at instituttledermøtet skal fungere som
letekomite for å sikre kjønnsbalanse og
mangfold i søkergrunnlaget
Fortsette å ha som hovedregel at faste
vitenskapelige stillinger lyses ut som
førsteamanuensis. Utlysninger av professorater
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Ansvarlig

Tidsramme

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Administrasjonsseksjonen

Løpende
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og utlysninger med førsteamanuensis/professor
må begrunnes særskilt
Utvikle bedre opplæring og veiledning for
bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre
medlemmene om implisitte fordommer om
kjønn og mangfold
I større grad benytte muligheten for å ta i bruk
moderat kjønnskvotering når to kandidater er
likt eller tilnærmet likt kvalifisert
Karrieretiltak
Det har en avgjørende betydning for god
rekruttering at instituttene og fakultetet har et
godt og inkluderende arbeidsmiljø, og at alle er
med på å ta et ansvar for dette. Et godt
arbeidsmiljø er viktig for å kunne ha en bred og
sammensatt rekruttering.

LOS, LiMU,
administrasjonsseksjonen

Veilederoppdrag og andre oppdrag og verv er
meritterende for personer i fast vitenskapelig
stilling. Denne typen oppdrag skal derfor
fordeles bredt mellom fakultetets ansatte så
lenge de faglige behovene er ivaretatt
Det skal legges vekt å ha med både kvinnelige og
mannlige ansatte i så mange sammenhenger
som mulig.
Fortsette med likestillingstiltak rettet mot
stipendiatgruppa som har vist seg vellykket:
1. Vit.ass.‐hjelp for kvinnelige stipendiater i
sluttfasen

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Prodekan for forskning,
prodekan for studier,
instituttlederne

Løpende

Løpende ved
behov
1. Kontorsjefene

2. Samling for kvinnelige stipendiater

2. Stipendiatrådet i
samarbeid med LiMUs
sekretær
3. LiMU i samarbeid med
stipendiatrådet

3. Gi økonomisk og faglig støtte til å synliggjøre
likestillings‐ og mangfoldsutfordringer i et
eventuelt felles mentorprogram for
stipendiatene ved fakultetet
4. Medietreningskurs for kvinnelige
vitenskapelig tilsatte

4. Kommunikasjonsseksjonen
i samarbeid med LiMUs
sekretær

5. Oppfordre til og tilrettelegge for å delta i
UiOs sentrale ordninger for kvinnelige
førsteamanuenser og postdoktorer
5.6.
Støtte faglige og sosiale tiltak for
stipendiatgruppa som kan bidra til å skape et
inkluderende og godt arbeidsmiljø blant
stipendiatene.
Støtte tiltak for kvinner på fagområder med
særlige utfordringer med kjønnsbalanse

5. LiMUs sekretær;
instituttene

LiMU
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Flere kvinner i vitenskapelige lederstillinger
Tiltak
Oppfordre kvinner til å melde seg på UiOs
ledertreningskurs og tilrettelegge for at de kan
delta.
Rekruttering av kvinnelige ansatte må være en
del av valgkomiteenes mandat.

Ansvarlig
Tidsramme
Administrasjonsseksjonen; Løpende
instituttlederne

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i undervisningen
Tiltak
Videreutvikle fakultetets nettside for
kjønnsperspektiver i jusstudiet
Følge opp de nye punktene om kjønnsbalanse og
kjønnsperspektiver i undervisningen i instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer som ble
vedtatt i 2017
Utarbeide en oversikt som synliggjør hvordan
kvinne‐, kjønns‐ og likestillingsperspektivet er
integrert i jusstudiet, herunder de obligatoriske
juridiske fagene, de semi‐obligatoriske juridiske
fagene samt egne valgfag. Oversikten skal
publiseres på nettsiden for kjønnsperspektiver.

Ansvarlig
Prodekan for studier

Tidsramme
Løpende

Prodekan for studier

Løpende

Prodekan for studier og
arbeidsgruppen for
integrering av
kjønnsperspektiv i
rettsstudiet

2018

Redaksjonsutvalget

2019

Det er av særlig betydning at studentene
gjennom undervisning, kildebruk og pensum gis
trening i å formulere og anvende kjønnsrelaterte
juridiske problemstilinger og at dette nedfelles i
lærings‐ og eksamenskrav.
Arbeidsgruppen for integrering av
kjønnsperspektiv i rettsstudiet skal utpeke et
redaksjonsutvalg med formål å utgi en Open
Access‐antologi bestående av artikler som tar for
seg forholdet mellom kjønn og rett i utvalgte
obligatoriske fag.
Kvinner bør få støtte til kortere perioder av
frikjøp for å skrive lærebøker i obligatoriske fag.

Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
Som Norges og Nordens største juridiske fakultet har fakultetet et særlig ansvar for å ivareta det
samfunnsoppdraget som en god og bred juristutdannelse og rettsvitenskapelig forskning på et høyt
nivå er.
Som IA‐bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å sikre
ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. UiO
6
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tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen
seniorpolitikk.
Arbeidet med mangfold bygger ikke bare på en rettighetstenkning, men også på at mangfold er en
viktig forutsetning for å oppfylle fakultetets samfunnsbidrag, og for å skape gode arbeidsplasser,
relevante studier. og viktige samfunnsbidrag. Jurister uteksaminert fra UiO skal bidra til å løse
viktige utfordringer for personer, institusjoner, organisasjoner og samfunnet, og dette sikres best om
de har med seg ulik erfaringsbakgrunn.
I handlingsplanperioden prioriterer derfor fakultetet tiltak for å ivareta studenter med
minoritetsbakgrunn og ansatte med utenlandsk bakgrunn, samt å rekruttere flere med
minoritetsbakgrunn til rekrutteringsstillinger.
Tiltak
Styrke samarbeidet med Mino.Jur med
tanke på å formalisere en mentorordning
for studenter med minoritetsbakgrunn.
UiOs standardformulering for
vitenskapelige stillinger om personer med
innvandrerbakgrunn skal tas inn også i
vit.ass.‐utlysninger: «UiO ønsker flere
personer med innvandrer‐ og
minoritetsbakgrunn i faste og midlertidige,
vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres
til å søke.»
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av kunnskapsgrunnlaget om ansatte og
studenter med innvandrer‐ og
minoritetsbakgrunn som skal utvikles av
UiO sentralt.
Legge til rette for erfaringsutveksling
mellom studenter og jurister med
innvandrer‐ og minoritetsbakgrunn på ulike
typer arbeidsplasser, for eksempel ved
hjelp av seminarer, foredrag med mer.
Utrede tiltak for å ivareta og bistå tilsatte
med utenlandsk bakgrunn.
Utrede behovene til studenter med
funksjonsnedsettelser.
Sikre god universell utforming og praktisk
og sosial tilrettelegging i Domus Juridica for
studenter og ansatte med
funksjonsnedsettelser.

Ansvarlig
LiMU, studieseksjonen

Tidsramme
2019

Kontorsjefene

Løpende

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende

LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU

2019

LiMU, PFF, Stipendiatrådet,
instituttlederne.
LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU
Hovedbrukergruppa i
samarbeid med LiMU

Høsten 2018
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Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
I 2017 var det omlag 65 % kvinner på masterstudiet i rettsvitenskap. Årsakene til denne skjevheten
bunner blant annet i søkergrunnlag og opptakskrav. Dette er problemstillinger som fakultetet ikke
kan løse alene, og tiltakene i handlingsplanperioden bygger derfor på samarbeid med UiO sentralt og
med de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø.
Tiltak
Ta opp problemstillinger og mulige
løsninger knyttet til kjønnsbalansen på
Master i rettsvitenskap på Nasjonalt
fakultetsmøte.
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av informasjon om søkergrunnlaget som
skal utvikles av UiO sentralt.

Ansvarlig
LiMU i samarbeid med
studieseksjonen.

Tidsramme
Høsten 2019

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende

Commented [IJS2]: Er 65% så mye at denne ubalansen er
et problem som vi bør adressere nå?

Commented [IJS3]: Litt uklart hva dette betyr. Eventuwlt
kan vi gå inn for tiltak for å endre opptakskravene slik at de
blir mer sammensatte og derved rekrutterer bredere.
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Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved
Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn,
bakgrunn og funksjonsevne. Siden jusstudiet er en profesjonsutdanning, er det videre et mål for
fakultetet at studentene våre skal være representative for befolkningen og ha innsikt i samspillet
mellom juss og samfunnets ulike grupper.
Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 6. februar 2018 UiOs Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold 2018‐2020. Handlingsplanen har fire hovedmål:
‐
‐
‐
‐

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Denne tiltaksplanen er et ledd i å realisere UiOs handlingsplan ved å ta tak i de lokale utfordringene
ved fakultetet.
Et overordnet tiltak som vil være viktig for alle hovedmålene, er å spille inn til revisjonen av
fakultetets Styrings‐ og administrasjonsreglement, for å sikre en bedre forankring av likestillings‐ og
mangfoldsarbeidet i hele organisasjonen. Denne prosessen går parallelt med arbeidet med
handlingsplanen.
Tiltak
Spille inn til revisjonen av Styrings‐ og administrasjonsreglementet
på blant annet følgende områder:
‐ Ta inn et krav om at begge kjønn skal være representert i
dekanatet. Dekan og prodekaner velges under ett. Et krav om
kjønnsbalanse i dekanatet vil dermed føre til at valgkomite og
andre forslagsstillere må fremme forslag til dekanat som
inkluderer minst én av hvert kjønn.
‐ Utvide programrådenes likestillings‐ og mangfoldsansvar til å
også inkludere et ansvar for kjønnsperspektiver i
undervisningen.
‐ Stadfeste ansvaret for å ivareta likestillingshensyn i
tilsettingsprosessen der hvor IVA ikke er innstillingsorgan.

1

Ansvarlig
LiMU

Tidsramme
Våren 2018
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Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering
Det er en viktig oppgave for arbeidsgivere å forebygge trakassering, inkludert seksuell trakassering,
samt å legge til rette for sikre, effektive og formålstjenlige varslingsrutiner. I planperioden bør det
derfor være en prioritering å sikre at ledere ved fakultetet har god kjennskap til sine forpliktelser til å
forebygge seksuell trakassering og tilrettelegge for varsling.
I planperioden vil det foregå flere kartleggings‐ og koordineringstiltak som vil kaste lys over omfanget
og innholdet i seksuell trakassering ved Universitetet i Oslo. Det er viktig at fakultetet generelt, men
LiMU spesielt, er i stand til å utvikle egnede tiltak i lys av kunnskap som fremkommer i disse
prosessene.
Universitetsmiljøer innebærer ofte maktulikhet, mellom stillingskategorier, disipliner, fagretninger og
mellom juniorer og seniorer, og dette kan misbrukes og/eller påvirke arbeidsmiljøet negativt, og det
kan ramme ulike grupper ulikt. I planperioden foreslås det å utrede og gjennomføre tiltak for å
fremme et bedre akademisk debattklima.
Tiltak
Forebygging av uønsket seksuell
oppmerksomhet skal innføres som
obligatorisk tema i medarbeidersamtaler.
Dette skal inkludere informasjon om UiOs
retningslinjer og varslingsrutiner.
Delta på piloten og senere den faste
ordningen med obligatoriske lederkurs i regi
av Likestillings‐ og diskrimineringsombudet.
Følge med på resultatene som kommer fra
UiOs ressursgruppe for arbeidet med å
forebygge seksuell trakassering, og
utarbeide aktuelle tiltak ved fakultetet i lys
av dette.
Fortsette å ha oppmerksomhet rettet mot
behovet for å ivareta studenter som deltar
på eksterne arrangementer hvor Det
juridiske fakultet er delansvarlig.
Gjennomføre tiltak for å fremme et bedre
akademisk debattklima.

Ansvarlig
Administrasjonsseksjonen

Tidsramme
Høsten 2018

LOS, assisterende
fakultetsdirektør

Pilot våren 2018

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet

Løpende

Dekanen

Løpende

LiMU, instituttlederne

Høsten 2018
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Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
I 2017 har fakultetet som helhet 34 % kvinner i professor‐ og førsteamanuensisstillinger. I tråd med
måltallene i UiOs handlingsplan er det et mål at kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke
til 40 % i løpet av planperioden. Samtidig har fakultetet i 2017 60 % kvinner blant stipendiatene.
Hovedutfordringen for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger, er med andre ord å få
kvinner til å søke på og være best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger. Mange av tiltakene retter
seg derfor mot stipendiatgruppen som en viktig rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger.
Andre tiltak skal sikre at kjønnsperspektiver er en del av rekrutteringsprosessen til faste
vitenskapelige stillinger fra arbeidet med stillingsplan og til bedømmelsen foreligger og tilsetting
vedtas.
Et annet viktig arbeidsområde i planperioden vil være kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i
jussutdanningen. Dette arbeidet er med her blant annet fordi det anses som viktig for å rekruttere
kvinner til vitenskapelige stillinger, at kvinnelige studenter møter både kvinnelige og mannlige
undervisere som rollemodeller og at pensum inneholder kjønnsperspektiver. Betydningen av
kjønnsperspektiver går imidlertid utover fakultetets rekrutteringsbehov; fakultetet anser det som av
vesentlig betydning for samfunnet at juristene vi utdanner, har innsikt om hvordan juridiske
problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter påvirker forskjellig grupper i samfunnet.
Flere kvinner inn i faste vitenskapelige stillinger
Tiltak
Rekrutteringstiltak
Kjønnsperspektiver skal fortsatt være en del av
stillingsplansarbeidet ved fakultetet, det vil si
arbeidet med å planlegge antall ansettelser,
fordeling mellom stillingstyper og prioritering av
enheter og fagområder. Dette innebærer blant
annet at instituttledermøtet skal fungere som
letekomite for å sikre kjønnsbalanse og
mangfold i søkergrunnlaget
Fortsette å ha som hovedregel at faste
vitenskapelige stillinger lyses ut som
førsteamanuensis. Utlysninger av professorater
og utlysninger med førsteamanuensis/professor
må begrunnes særskilt
Utvikle bedre opplæring og veiledning for
bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre
medlemmene om implisitte fordommer om
kjønn og mangfold
I større grad benytte muligheten for å ta i bruk
moderat kjønnskvotering når to kandidater er
likt eller tilnærmet likt kvalifisert
Karrieretiltak
Veilederoppdrag og andre oppdrag og verv er
meritterende for personer i fast vitenskapelig
stilling. Denne typen oppdrag skal derfor
fordeles bredt mellom fakultetets ansatte så
lenge de faglige behovene er ivaretatt
Fortsette med likestillingstiltak rettet mot
stipendiatgruppa som har vist seg vellykket:

Ansvarlig

Tidsramme

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Administrasjonsseksjonen

Løpende

LOS, LiMU,
administrasjonsseksjonen

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Prodekan for forskning,
prodekan for studier,
instituttlederne

Løpende

Løpende ved
behov
3
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Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
I 2017 var det omlag 65 % kvinner på masterstudiet i rettsvitenskap. Årsakene til denne skjevheten
bunner blant annet i søkergrunnlag og opptakskrav. Dette er problemstillinger som fakultetet ikke
kan løse alene, og tiltakene i handlingsplanperioden bygger derfor på samarbeid med UiO sentralt og
med de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø.
Tiltak
Ta opp problemstillinger og mulige
løsninger knyttet til kjønnsbalansen på
Master i rettsvitenskap på Nasjonalt
fakultetsmøte.
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av informasjon om søkergrunnlaget som
skal utvikles av UiO sentralt.

Ansvarlig
LiMU i samarbeid med
studieseksjonen.

Tidsramme
Høsten 2019

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende
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1. Vit.ass.‐hjelp for kvinnelige stipendiater i
sluttfasen

1. Kontorsjefene

2. Samling for kvinnelige stipendiater

2. Stipendiatrådet i
samarbeid med LiMUs
sekretær
3. LiMU i samarbeid med
stipendiatrådet

3. Gi økonomisk og faglig støtte til å synliggjøre
likestillings‐ og mangfoldsutfordringer i et
eventuelt felles mentorprogram for
stipendiatene ved fakultetet
4. Medietreningskurs for kvinnelige
vitenskapelig tilsatte

4. Kommunikasjonsseksjonen
i samarbeid med LiMUs
sekretær

5. Oppfordre til og tilrettelegge for å delta i
UiOs sentrale ordninger for kvinnelige
førsteamanuenser og postdoktorer
Støtte tiltak for kvinner på fagområder med
særlige utfordringer med kjønnsbalanse

5. LiMUs sekretær;
instituttene
LiMU

Løpende

Flere kvinner i vitenskapelige lederstillinger
Tiltak
Oppfordre kvinner til å melde seg på UiOs
ledertreningskurs og tilrettelegge for at de kan
delta

Ansvarlig
Tidsramme
Administrasjonsseksjonen; Løpende
instituttlederne

Likestilling og mangfold innen forskning
Tiltak
Utvikle og implementere tiltak rettet mot
likestilling i forskningen og forskningsprosjekter
Vedta retningslinjer for likestilling, ikke‐
diskriminering og mangfold innen forskning

Ansvarlig
Administrasjonsseksjonen;
instituttlederne; flere??
LiMU?

Tidsramme
Løpende (helst
snarest mulig)
Løpende

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i undervisningen
Tiltak
Videreutvikle fakultetets nettside for
kjønnsperspektiver i jusstudiet
Følge opp de nye punktene om kjønnsbalanse og
kjønnsperspektiver i undervisningen i instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer som ble
vedtatt i 2017
Utarbeide en oversikt som synliggjør hvordan
kvinne‐, kjønns‐ og likestillingsperspektivet er
integrert i jusstudiet, herunder de obligatoriske
juridiske fagene, de semi‐obligatoriske juridiske
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Ansvarlig
Prodekan for studier

Tidsramme
Løpende

Prodekan for studier

Løpende

Prodekan for studier og
arbeidsgruppen for
integrering av
kjønnsperspektiv i
rettsstudiet

2018

Commented [AP1]: dette området er ikke godt nok dekket
i utkastet til tiltaksplanen. Kjønnsbalansen i undervisningen
og økt ansettelse i faste vit stillinger omfatter ikke andre
problemer med likestilling og arbeidsmiljl innen forskningen.
Det er flere ved fakultetet som støtter egne retningslinjer

26.03.2018. Versjon 3 – høringsutkast.
fagene samt egne valgfag. Oversikten skal
publiseres på nettsiden for kjønnsperspektiver
Arbeidsgruppen for integrering av
kjønnsperspektiv i rettsstudiet skal utpeke et
redaksjonsutvalg med formål å utgi en Open
Access‐antologi bestående av artikler som tar for
seg forholdet mellom kjønn og rett i utvalgte
obligatoriske fag

Redaksjonsutvalget

2019

Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
Som IA‐bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å sikre
ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. UiO
tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen
seniorpolitikk.
Arbeidet med mangfold bygger ikke bare på en rettighetstenkning, men også på at mangfold er en
viktig forutsetning for å skape gode arbeidsplasser, relevante studier og viktige samfunnsbidrag.
Jurister uteksaminert fra UiO skal bidra til å løse viktige utfordringer for personer, institusjoner,
organisasjoner og samfunnet, og dette sikres best om de har med seg ulik erfaringsbakgrunn.
I handlingsplanperioden prioriterer derfor fakultetet tiltak for å ivareta studenter med
minoritetsbakgrunn og ansatte med utenlandsk bakgrunn, samt å rekruttere flere med
minoritetsbakgrunn til rekrutteringsstillinger.
Tiltak
Styrke samarbeidet med Mino.Jur med
tanke på å formalisere en mentorordning
for studenter med minoritetsbakgrunn.
UiOs standardformulering for
vitenskapelige stillinger om personer med
innvandrerbakgrunn skal tas inn også i
vit.ass.‐utlysninger: «UiO ønsker flere
personer med innvandrerbakgrunn i faste,
vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres
til å søke.»
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av kunnskapsgrunnlaget om ansatte og
studenter med minoritetsbakgrunn som
skal utvikles av UiO sentralt.
Legge til rette for erfaringsutveksling
mellom studenter og jurister med
minoritetsbakgrunn på ulike typer
arbeidsplasser, for eksempel ved hjelp av
seminarer, foredrag med mer.
Utrede tiltak for å ivareta og bistå tilsatte
med utenlandsk bakgrunn.
Utrede behovene til studenter med
funksjonsnedsettelser.
Sikre god universell utforming og praktisk
og sosial tilrettelegging i Domus Juridica for
studenter og ansatte med
funksjonsnedsettelser.

Ansvarlig
LiMU, studieseksjonen

Tidsramme
2019

Kontorsjefene

Løpende

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende

LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU

2019

LiMU, PFF, Stipendiatrådet,
instituttlederne.
LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU
Hovedbrukergruppa i
samarbeid med LiMU

Høsten 2018
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Høringssvar fra PFF til Høring om tiltaksplan for likestilling og
mangfold ved Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering
‐
‐
‐

Understreke at seksuell trakassering er uakseptabelt,
Presisere at andre typer trakassering også rammer menn.
Tiltak mot netthets og for en bedre debattkultur som gjør arbeidsmiljøet produktivt for alle.
For studentene: Inn i fadderuka? Bevissthetsopplæring for både studenter og ansatte.

Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
‐
‐
‐
‐

Det bør gis tall for kjønnsbalansen på de enkelte institutter heller enn kun på fakultetsnivå,
slik at det gis et mer realistisk bilde av situasjonen på fakultetet.
Presisere at det aldri har vært en kvinnelig dekan og bare tre (?) kvinnelige prodekaner.
Ta inn et tiltak om å utrede om det er kjønnsforskjeller i lønn som går utover det som følger
naturlig av fagforskjeller, alder/ansenitet, mm.
Ta inn at effekten av tiltakene skal utredes/evalueres mot slutten av planperioden.

Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
‐
‐

Utrede systematisk hvordan vi kan engasjere minoritetene.
Vurdere om «innvandrerbakgrunn» kan byttes ut med «minoritetsbakgrunn» i UiOs
standardformulering for vitenskapelig stillinger.

Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
‐

Si eksplisitt at det kan være et problem om det blir for få menn på studiet, slik at vi får åpnet
en diskusjon om og eventuelt hvorfor dette er en uønsket utvikling og hva vi eventuelt kan
gjøre med det.

SAK

Diskusjonssak: Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det
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juridiske fakultet, 2018-2020
Sekretær for LiMU, Jenny Graver, orienterte kort om arbeidet med
tiltaksplanen og deltok i møtet for å svare på eventuelle spørsmål.
Studiedekanen kommenterte at det er tidligere diskutert om fakultetet
kunne opprette en incentivordning som kunne oppmuntre flere
kvinnelige til å skrive læremidler, men det er porblematisk å vedta slike
ordninger for egne ansatte.
Studieårsansvarlig for 5. studieår stilte spørsmål om det er nødvendig
med tiltak for å øke andelen menn blant studentmassen. Fordelingen i
dag er relativt nær 40/60 fordeling som tilsier relativ kjønnsbalanse.
Baardseth kommenterte at studiet har høye opptakskrav og de med de
beste karakterene bør få opptak, videre er skjevheten ikke så stor at
det bør være nødvendig med tiltak. Det ble kommentert at det i
studieprogram som leder til jobber som behandler (f.eks. psykolog) nok
er viktigere med kjønnsbalanse blant studentene, da det trolig er viktig
for flere å få en behandler av samme kjønn. Det er heller ønskelig å se
på tiltak for å ruste de kvinnelige studentene som har opptak bedre til
arbeidslivet, som seminarer, mentorordninger, faglunsjer for kvinner.
Det er ønskelig med en levende diskusjon og bevisstgjøring om
samfunnsrollen som jurist.
Videre diskuterte PMR det at studentgruppen er svært homogen med
tanke på sosiokulturell bakgrunn og etnisk bakgrunn. Fakultetet bør gå i
dialog med arbeidsgivere for å løfte behovet for jurister med
minoritetsbakgrunn og se på tiltak for rekruttering, det ble vist til at
politiet har jobbet aktivt med slik rekruttering på politihøyskolen. Det ble
også tatt opp at studenter med tospråklig bakgrunn kan ha behov for
noe ekstra skrivekurs, dette er noe fakultetsledelsen har fremmet for
studentforeningen Minojur.
Det er ønskelig å se på søkergrunnlaget til rettsvitenskap, hva er
fordelingen mellom menn og kvinner og hvor stor andel søkere med

minoritetsbakgrunn det er til studiet. Administrasjonen følger opp med
Samordna opptak om det er anledning til å få data på dette.

Retningslinjer for likestilling, ikke‐diskriminering og mangfold innen forskning
– Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (19.04.2018)
Bakgrunn
Det juridiske fakultet er forpliktet til å skape et positivt forskningsmiljø som anerkjenner mangfold som
en styrke og kilde til kreativitet. Fakultetet søker å gjøre det mulig for forskere med ulik bakgrunn å
forfølge sine intellektuelle ambisjoner og nyte en meningsfylt karriere. Økt rekruttering av kvinner og
personer med ulik bakgrunn til forskerstillinger og lederstillinger innen forskning, er et mål for Det
juridiske fakultet ved UiO. Likestilling i forskningsprogrammer forutsetter lik rett til deltakelse, respekt,
muligheter for fremskritt og glede av arbeidsmiljøet. Det juridiske fakultet søker å opprettholde en
positiv og mangfoldig arbeidsplass. Fakultetet skal sørge for at kandidater av begge kjønn vurderes ved
nominasjon til priser, at begge kjønn sikres deltakelse på konferanser og i forskningsnettverk, og sørge
for å fremme et akademisk miljø der alle kjønn er likestilt, herunder arbeide for at praksis ved siteringer
ikke favoriserer ett kjønn. Fakultetet, institutter, forskningsprogrammer og ‐ grupper skal forhindre og
forebygge diskriminering ved å treffe konkrete tiltak for å korrigere diskriminerende holdninger og
strukturer.1 Fakultetet skal sørge for en klagestruktur der personer som opplever diskriminering eller
trakassering kan henvende seg. Følgende tiltak er særlig viktige for å sikre likestilling, ikke‐
diskriminering og mangfold innen forskning:
Rekruttering: I 2017 hadde Det juridiske fakultet som helhet 34 % kvinner i professor‐ og
førsteamanuensisstillinger. Fakultetet, institutter og forskningsprogrammer vil etter beste evne gjøre
en innsats for å rekruttere forskere med ulik bakgrunn, og for å oppnå måltallene i UIOs handlingsplan
om at kvinneandelen i toppstillinger skal øke til 40 % i planperioden 2018‐2020. Prosessene skal være
inkluderende, klare, tilgjengelige og gjennomsiktige.
Evaluering: Forskning viser at kvinner og personer med minoritetsbakgrunn er gjenstand for implisitte
fordommer som gir seg utslag i overdrevne kritiske vurderinger av deres prestasjoner, i søken etter
overprestasjon eller underprestasjon. Evalueringer bør utformes med dette som utgangspunkt, slik at
de implisitte fordommene erkjennes og responderes på med en passende strategi.
Rapportering: Institutter og forskningsprogrammer skal etter henvendelse fra LIMU sende inn en
tilstandsrapporter om hvilke tiltak de har tatt for å fremme lik deltakelse og for å støtte opp om
kvinnelige kollegaer og kollegaer med minoritetsbakgrunn. Forskningsgrupper skal identifisere og søke
å korrigere både formelle og uformelle mekanismer for underordning og marginalisering.
Opplæring: Det juridisk fakultet vil tilby regelmessig opplæring til forskningsledere for å fremme
bevissthet om kjønnslikestilling, diskriminering og spørsmål om mangfold, for eksempel i å gjenkjenne
ubevisste kjønnsbaserte fordommer, devaluering, ekskludering og forekomsten av stereotypier ved

1

Direkte diskriminering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 7 jf. § 6 definert som situasjoner der "en
person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon", der
forskjellsbehandlingen skjer på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan
begrunnes på en måte som gjør den lovlig. Indirekte diskriminering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 8
jf. § 6 definert som situasjoner der en "tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller
unnlatelse" stiller noen personer dårligere enn andre, og forskjellsbehandlingen har sammenheng med kjønn,
graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse
grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan begrunnes på en måte som gjør den lovlig.

evaluering og samhandling med kvinnelige forskere, strategier for å beholde kvinnelige
forskningsledere og forskningsledere med minoritetsbakgrunn, balanse mellom arbeid og fritid mv.
Forskningsforum: De ansatte ved Det juridiske fakultet holder til i ulike bygninger, og dette kan være
et stengsel for faglig samhandling og utvikling. Det kan også være et stengsel for at ansatte med ulik
bakgrunn blir kjent med hverandre. Juridisk fakultet skal derfor etablere et forskningsforum hvor
forskere kan møtes for å diskutere ideer og erfaringer.
Særlig om kvinner med små barn ansatt i forskningsprosjekter: Kvinnelige forskere skal ikke bli
tvunget til å pendle vekk fra små barn når de deltar i et forskningsprosjekt. Det bør tilrettelegges for
fysisk tilstedeværelse på deltid for å støtte balansen mellom familieansvar og akademisk karriere.
Fakultetet skal søke å lokalisere midler til et stipend for foreldre som ønsker å forfølge
forskningsopphold i utlandet. Stipendet skal bidra til å dekke kostnader knyttet til barneomsorg,
utdanning eller andre kostnader knyttet til ansvar for barn under utenlandsopphold.
Individuell trakassering og ekskludering: Det juridiske fakultet skal forhindre at trakassering, seksuell
trakassering og ekskludering finner sted innenfor forskningsprogrammer og skal ha en strategi for å
håndtere konkrete tilfeller.
Trakassering/Ekskludering: Trakassering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 13 annet ledd
definert slik: «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller
virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» Eksempler på
slik oppførsel er å ikke inkludere eller overhører en forsker i møter eller hendelser, subtile
fornærmelser, å glemme å sitere eller nevne en forsker i rapporter, devaluering av forskning og å ikke
gi konstruktiv tilbakemelding, men i stedet gi uklar tilbakemelding eller ingen tilbakemelding.
Seksuell trakassering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 13 tredje ledd definert slik: «Med
seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål
eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»
Seksuell trakassering kan skje både gjennom verbal og fysisk atferd.
Sosiale medier: Det juridiske fakultet skal jobbe for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for kvinner,
herunder iverksette tiltak for at kvinner ikke utsettes for trakassering fra ansatte og studenter via sosial
medier.
Om kvinner som symboler (»tokenism»): Oppnåelse av kjønnsbalanse blant forskere og
forskningsledelse er verdsatt av forskningsfond som Norges forskningsråd og European Research
Council. Det er viktig at kvinnelige forskere ikke behandles som «tokens» innenfor
forskningsprogrammer, det vil si at de rekrutteres på grunn av kjønn for å bevise at programmet ikke
diskriminerer, men har deltakere av begge kjønn. I slike tilfeller tillates kvinnene formelt sett å ta del i
et forskningsprogram, men opplever i praksis ikke full deltakelse. Tvert imot kan noen erfare
hindringer, ekskluderingspraksiser, psykologisk stress, fremmedgjøring, devaluering eller
nedgradering. På et individuelt plan fører dette til demotivasjon, frustrasjon, negativt selvbilde,
isolasjon, marginalisering og reduserte ambisjoner og ytelse. På et strukturelt plan bidrar slike
praksiser til å fremme kjønnsstereotyper og til en nedvurdering av kvinners kvaliteter som forskere.
Fratredelse av forskningsleder posisjon: Rekrutering av kvinner til posisjoner som forskningsledere er
en viktig målsetting for Universitetet i Oslo og for Det juridiske fakultet. Dersom en kvinne i en
forskningsleder posisjon (det kan være forskergruppeleder, prosjektleder eller arbeidspakkeleder) mot
sin vilje blir bedt om å fratre sin posisjon har hun rett til å legge saken sin frem for LIMU som gir råd til
dekanen som treffer den endelige beslutningen. Saksbehandlingen for LIMU og dekanens beslutning
skal følge vanlige regler for beslutninger i forvaltningen. Alle slike saker må oppfylle prosessuelle krav

til skriftlig varsel, identifikasjon av materielle grunner, representasjon av fagforening og administrasjon
og rimelig mulighet for tilsvar/kontradiksjon. I tillegg må prosjektlederen kunne oppgi spesifikk
dokumentasjon som støtter en ufrivillig fratredelse av forskningsleder posisjon.
Klagemekanisme: Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn som opplever diskriminering eller
trakassering skal ta kontakt med instituttleder eller avdelingsleder, alternativt LIMU eller LAMU, eller
benytte Si Fra‐prosedyren.2 Fakultetet skal sørge for en effektiv individuell klageprosedyre.

2

http://www.uio.no/om/hms/si‐fra/

Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold
2018-2020
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HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING, KJØNNSBALANSE OG MANGFOLD 2018–2020
UiOs likestillingspolitikk er forankret i «Strategi 2020». I strategiplanen er den likestillingspolitiske hovedmålsettingen formulert slik: ”Et
internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og
som sikrer like rettigheter”.
Videre definerer Strategi 2020 en viktig del av UiOs mål og profil som følger:
«Den akademiske kultur skal kjennetegnes av kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. Universitetet må derfor ha arbeids- og
læringsfellesskap som er bygget på likeverd, respekt og åpenhet.»
UiOs likestillingspolitikk er konkretisert i handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Arbeidet med handlingsplanen og tiltakene er
forankret i ledelsen ved UiO, og omfatter både ansatte og studenter ved universitetet.

Ledelsesansvar
Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er et ledelsesansvar og skal løftes fram på ledermøter og i styringsdialoger med enhetene.
Koordineringsgruppen for likestilling har ansvar for å løfte fram strategiske spørsmål og sørge for oppfølging av handlingsplanen igjennom blant
annet å foreta prioriteringer og bringe saker opp til dekanmøtet.
Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er viktige perspektiver som skal integreres i all lederopplæring og annet opplæringstilbud ved UiO.

Oppfølging og implementering
Denne planen skal gi retning for arbeid for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ved UiO i perioden 2018 – 2020. Alle fakulteter, museer og sentre
skal ha egne tiltaksplaner innenfor rammene av UiOs handlingsplan. Handlingsplanen og den lokale tiltaksplanen skal gjøres kjent for ansatte og
studenter ved enhetene. Enhetene skal rapportere årlig på planlagte og gjennomførte tiltak, samt bruken av tildelte likestillingsmidler.
UiOs årsrapport skal inkludere rapportering på oppfølging av handlingsplanen. I løpet av 2018 skal dagens ordning med tildeling av
likestillingsmidler evalueres og vurderes opp mot muligheten for å lykkes med å nå målsettingene i handlingsplanen.
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Målsettinger i perioden 2018 – 2020
Det er i handlingsplanperioden prioritert følgende fire hovedmål:





Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO
Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer

Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering
Trakassering aksepteres ikke og må tas svært alvorlig. Ingen på UiO, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for trakassering eller
seksuell trakassering slik dette er definert i arbeidsmiljøloven1 og likestillings og diskrimineringsloven2. UiO har en plikt til å forebygge og søke å
hindre trakassering og seksuell trakassering.
Den overordnede målsettingen for handlingsplanperioden er en økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på arbeidet med seksuell
trakassering. Arbeide skal omfatte både ordinær gjennomgang av retningslinjer og varslingsrutiner, og mer holdningsskapende og forebyggende arbeid.

1

Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

2

Likestillings og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=likestillingsloven
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Forebygge seksuell trakassering

Ansvarlig

Gjennomgang og videreutvikling av nettinformasjon om seksuell trakassering

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Sammenfatte en oversikt over saker om seksuell trakassering ved enhetene de siste 5 årene

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Foreta en risikovurdering og vurdering av risikosituasjoner

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Gjennomgang av retningslinjer og varslingsrutiner

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Skape arenaer for å løfte tematikken og ha erfaringsdialog

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Kompetanseutvikling for ledere på alle nivåer

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Utarbeide en informasjons- og kompetansepakke for enhetene om håndtering av saker

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Nedsette en ressursgruppe for arbeidet med å forebygge seksuell trakassering som blant annet skal:

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte



Lage en langsiktigplan som gjelder både ansatte og studenter



Utarbeide tiltak med grunnlag i forskningsbaserte og erfaringsbaserte argumenter



Gjennomføre kvalitative undersøkelser med utgangspunkt i resultatene fra risikovurderingen
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Forebygge trakassering

Ansvarlig

Gjennomgang og videreutvikling av nettinformasjon om trakassering

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Sammenfatte en oversikt over saker om trakassering ved enhetene de siste 5 årene

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Gjennomgang av retningslinjer og varslingsrutiner

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Skape arenaer for å løfte tematikken og ha erfaringsdialog omkring ulike former for trakassering

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Kompetanseutvikling for ledere på alle nivåer

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Utarbeide en informasjons- og kompetansepakke for enhetene om håndtering av saker

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte
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Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
Likestilling dreier seg om rettferdighet, demokrati, kvalitet og kjønnsbalanse. Kvinner og menn må gis like muligheter til å delta i forskersamfunnet
og forskersamfunnet har bruk for at begge kjønn deltar. Bedre kjønnsbalanse vil føre til at man i større grad reflekterer mangfoldet i befolkningen og
dette vil styrke troverdigheten til forskningen. Kjønnsbalanse er altså et mål i seg selv, men også et middel for å minske indirekte diskriminering og
sikre større individuell rettferdighet. Rettferdighetsprinsippet tilsier at kjønnsfordelingen på et stillingsnivå bør gjenspeiles i overgangen til det
neste, mens balanseprinsippet tilsier at det underrepresenterte kjønnet bør øke sin andel.
UiO har en overordnet og langsiktig ambisjon om en 50/50 fordeling av kvinner og menn ved universitetet. Likevel må det settes realistiske mål som
tar utgangspunkt i dagens fordeling.

Måltall:





Øke andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger til over 40 % (39,2 % i 2017)
Øke andelen kvinner i professor stillinger til 35 % (31,9 % i 2017)
Øke andel kvinner i professor II-stillinger til 40 % (28,3 % i 2017)
Øke andel kvinner i faglige lederstillinger til 40 % (34,7 % i 2017)

Fakultetene og enhetene setter egne måltall jfr. lokale problemstillinger.
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Rekrutteringstiltak

Ansvarlig

For å ivareta kjønnsperspektivet ved nyrekruttering skal alle faste vitenskapelige stillinger diskuteres på lokalt
ledernivå før det går til formell utlysning

Fakultetene og museene

For å sikre kjønnsbalansert nyrekruttering er hovedregelen at faste vitenskapelige stillinger skal lyses ut som
førsteamanuensis. Utlysning av professorater og utlysninger med førsteamanuensis/professor må begrunnes særlig

Fakultetene og museene

Aktivt bruk av letekomiteer/søkekomiteer for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i søkergrunnlaget og bidra til
tilfanget av toppkvalitet, kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og mangfoldet i akademia. Jfr. UiOs
rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger

Fakultetene og museene

Arbeide for å rekruttere kvinnelige søkere til faste vitenskapelige stillinger

Fakultetene og museene

Arbeide for å rekruttere kvinnelige søkere til faglige lederstillinger igjennom blant annet å aktivt oppfordre kvinner
til å søke og stille til valg
Gjennomføre en langsiktig og målrettet bemanningsplanlegging med et helhetlig perspektiv på kjønnsbalanse og
mangfold, Jfr. UiOs rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger
Utvikle retningslinjer for bruk av kallelse for å sikre at kjønnsbalanse ivaretas
Ved bruk av kallelse skal det rettes særlig oppmerksomhet på kjønnsbalanse, herunder benytte muligheten til
kallelse ved ansettelse av kvinner til professor II-stilling. Jfr. UiOs rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger
I større grad benytte muligheten for å ta i bruk moderat kjønnskvotering når to kandidater er likt eller tilnærmet likt
kvalifisert
Utvikle bedre opplæring og veiledning for bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre medlemmene om implisitte
fordommer (bias)3 om kjønn og mangfold

3

Universitetsledelsen/ Fakultetene og
museene
Fakultetene og museene
Universitetsledelsen/Avdeling for
personalstøtte
Fakultetene og museene
Fakultetene og museene
Universitetsledelsen/Avdeling for
personalstøtte/ Fakultetene og
museene

Begrepsforklaring: http://www.businessinsider.com/cognitive-biases-that-affect-decisions-2015-8?r=US&IR=T&IR=T

7

Karrieretiltak
Identifisere hindre for likestilling for å kunne utarbeide tiltak og målrette innsatsen for å oppnå bedre
kjønnsbalanse

Ansvarlig
Fakultetene og museene

Fortsatt lyse ut midler til kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuensis som ønsker å søke opprykk til
professor

Universitetsledelsen/Avdeling
for personalstøtte

Fortsatt tilby kompetanseheving i forhold til opprykksøknad og regelverk knyttet til dette

Universitetsledelsen/Avdeling
for personalstøtte

Fortsatt tilby mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Universitetsledelsen/Avdeling
for personalstøtte
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Styrke arbeidet med mangfold ved UiO
Mangfold kan referere til en rekke faktorer som kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering, sosio-økonomisk bakgrunn,
alder osv. For UiO er det viktig å understreke at det skal være like muligheter til å påvirke og delta for alle – uavhengig av tilhørighet eller bakgrunn.
Inkludering handler om anerkjennelse, respekt og forståelse av forskjellighet for å sikre like muligheter og rettferdig behandling, samt dra nytte av
de positive effektene av et mangfoldig sammensatt universitet.
Som IA-bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å sikre ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig
sykdom eller funksjonsnedsettelse. UiO tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen seniorpolitikk.
Den overordnede målsettingen for handlingsplanperioden er en økt bevissthet på mangfold og et økt kunnskapsgrunnlag i for å identifisere hvilke
mangfoldsutfordringer UiO har, og gi retning for målrettede tiltak og aktiviteter på sikt.
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Aktivitet
Etablere et nettverk for administrative som jobber med mangfoldsrelaterte prosjekter og
arbeidsområder jfr. den overordna målsettingen og som skal sikre at mangfoldstematikk
løftes fram på ledelsesnivå
Fortsette satsningen på rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn (MIFA)

Ansvarlig
Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Universitetsledelsen/Avdeling for fagstøtte

Utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag om ansatte og studenter med minoritetsbakgrunn

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte
og Avdeling for fagstøtte

Tilby kompetansehevende kurs og seminarer innenfor blant annet temaene
mangfoldsrekruttering, inkludering, diskriminering, interseksjonalitet4, kjønnsmangfold,
mangfoldsledelse og implisitte fordommer (bias)

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Delta på Oslo Pride både faglig og i paraden

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Identifisere hvilke mangfoldsutfordringer fakultetet/enheten har for å kunne utarbeide tiltak
og målrette innsatsen og sikre en bevisst mangfoldsrekruttering

Fakultetene og museene

4

Definisjon: «analyse av gjensidig konstituering av og samvirke mellom sosiale kategorier, og av hvordan slikt samvirke gir utslag i komplekse former for maktulikhet og
identitetsdannelse» (Språkrådet.no)

10

Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer
UiO har som landets største utdanningsinstitusjon et stort samfunnsansvar, hvor både ansatte og studenter bør speile befolkningen og samfunnet vi
lever i. Også universitetets egen strategi, Strategi 2020 understreker betydningen av å møte utfordringene knyttet til studier med unormalt skjev
kjønnsfordeling. Sammensatte miljøer med ulike type mennesker og erfaringstilfang kan bidra til å sikre at man undersøker og utforsker de beste og
mest relevante løsningene, og til at studentene gis en kompetanse med størst mulig relevans for arbeidslivet. Det er derfor et mål med jevn
kjønnsbalanse og god representasjon av begge kjønn ved alle studieprogrammer. For noen av studieprogrammene er situasjonen særlig kritisk.
Kjønnsbalanse i rekrutteringsgrunnlaget er av særlig betydning innenfor helsefagene hvor man skal behandle mennesker.
Aktivitet

Ansvarlig

Et langsiktig mål er en 40/60 fordeling ved alle studieprogrammer ved UiO.

Universitetsledelsen/Avdeling for
fagstøtte/fakultetene /enhetene

Systematisere arbeidet med å forbedre kjønnsbalansen ved studieprogrammer der
representasjonen er særlig skjev (20/80).

Universitetsledelsen/Avdeling for
fagstøtte/fakultetene /enhetene

Bidra til å løfte problemstillinger knyttet til studieprogrammer med særlig kjønnsubalanse
igjennom dialog med andre UH-institusjoner for sikre et sterkere nasjonalt trykk.

Universitetsledelsen/Avdeling for
fagstøtte/fakultetene /enhetene

Identifisere utfordringer ved kjønnssammensetning av studentmassen og sette i verk lokale
tiltak.
Sammenstille informasjon om søkergrunnlaget for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag.
Igjennom dette bistå og gi råd til fakultetene i deres arbeid med tiltak innenfor dette området.

Fakultetene og museene
Universitetsledelsen/Avdeling for fagstøtte
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Kommunikasjonsplan for likestillings- og
mangfoldarbeidet ved JUS
Forfattet av Jorunn Kanestrøm og Jenny Graver
Besluttet av dekan - / - 2018.

Formål




Å informere interne og eksterne interessenter om fakultetets arbeid med likestillings- og
mangfoldarbeidet ved fakultetet
Å etablere fakultetet som en troverdig aktør innen arbeidet med likestilling og mangfold
Gjøre studenter og ansatte kjent med fakultetets holdning til uønsket seksuell
oppmerksomhet og trakassering – og at man ønsker varsling av slik adferd

Sentrale dokumenter




UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 – 2020
Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet, 2018 – 2020
Rapport fra minoritetsundersøkelsen ved Det juridiske fakultet 2016

Kommunikasjonsansvar
Godt kommunikasjonsarbeid er et lederansvar. Direktører, dekaner, kommunikasjonsleder,
instituttledere, administrative ledere, leder for LiMU og infosenteret har sentrale roller i dette
arbeidet.

Bidragsytere
Ledere av studentforeninger og - utvalg.

Prioriterte målgrupper
Interne:








Midlertidig vitenskapelig ansatte
Faste vitenskapelig ansatte
Administrativt ansatte
Vitenskapelig og administrative ledere
Studenter
Studentforeninger
Universitetsledelsen

Eksterne





UH-medier
Riksmedier
Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet
Beslutningstagere (f.eks. stortingspolitikere)

Sekundære målgrupper
Eksterne:




Universitets- og høyskolesektoren
Juristforbundet, Advokatforeningen
Andre eksterne interessenter

Kommunikasjonskanaler/-arenaer
Underveis i kommunikasjonsarbeidet skal det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke kanaler/arenaer som egner seg best for ulike budskap.

For å nå interne målgrupper:
Kanaler/arenaer

Målgruppe

Instituttlunsjer
Seksjonsmøter o.l
Allmøter for fakultetsadministrasjonen
Instituttenes nyhetsbrev
Fakultetsnytt

Vitenskapelige og administrativt ansatte
Ansatte
Fakultetsadministrasjonen
Ansatte ved institutter
Ansatte ved fakultetet, institutter og andre
abonnenter ved UiO

Jus.uio.no
Møter/lunsjer med studentforeninger
For ansatte-sider på nett

Studenter
Studenter
Ansatte

Sosiale medier
Epost

Studenter
Seksjonsledere, instituttledere, kontorsjefer,
ansatte, studentforeninger
Ansatte, studenter
Ansatte og studenter
Studenter og ansatte

Dekanbloggen
Video
Universitetsaviser som Universitas, Uniforum og
Khrono

For å nå eksterne målgrupper (ved behov og ønske):
Kanaler
Jus.uio.no
Dekanbloggen
Sosiale medier
NTBs pressemeldingsportal
Uniforum, klassekampen, Khrono, Forskning,no
(notiser)

Målgruppe
Interessenter som besøker nettsidene
Media, eventuelle eksterne følgere
Studenter, jurister, journalister, politikere,
andre følgere
Utvalgte medier som abonnerer på tjenesten
Ansatte i universitets- og høyskolesektoren
m.fl., beslutningstagere i UH-sektoren

Juristkontakt, advokatbladet, Rett24

Jurister, beslutningstagere i justissektoren

Temaer å kommunisere om






Vedtak av tiltaksplan i fakultetsstyret
Tiltakene
Arbeidet mot seksuell trakassering
Rutiner for varsling og hvordan varsling håndteres
Evalueringer/virkninger av tiltakene

Hendelser som er viktig for kommunikasjonen




Vedtak av tiltaksplan i fakultetsstyret
Varslinger og andre hendelser som skaper negativ oppmerksomhet
Suksesshistorier

Vedlegg:
Verktøykasse for kommunikasjonsarbeidet
Under er eksempler på hva som kan inngå i verktøykassen:







De gode historiene – hva gjør vi, hva får vi til
Dialog: mellom ledere, mellom ledere og ansatte, mellom lærere og studenter
Artikler/tekster
Video
Digitale presentasjoner
Gode jobbannonser

Utkast til operativ kommunikasjonsplan
Konkrete kommunikasjonsaktiviteter beskrives i egen plan når tiltaksplanen er vedtatt. Under er
eksempler på tiltak/aktiviteter og ansvar for å utføre dem:
Hva
Se etter de gode historiene og
tipse komsek
Skape en kontinuerlig samtale
om likestillings- og
mangfoldsarbeidet
Lage gode jobbannonser
Informative artikler til
Jus.uio.no

Hvem
ledere

Når
fortløpende

ledere

fortløpende

Leder for adm.seksjonen
Kommunikasjonsseksjonen

Spre info i Fakultetsnytt og
institutters nyhetsbrev

Kommunikasjonsseksjonen og
Instituttene

I forkant av utlysninger
Vurderes i lys av andre egnede
formidlingskanaler. Etter tips
om gode historier, viktige
milepæler, når noe er vedtatt
eller oppnådd.
Når nye saker er publisert på
Jus.uio.no eller på For
ansattesider

Deling på Facebook
Posting på Twitter

Infosenteret og
Kommunikasjonsseksjonen
Kommunikasjonsseksjonen

Blogge på Dekanbloggen

Dekanene

Mediekontakt

Kommunikasjonsleder, dekan,
leder for LiMU

Når nye saker er publisert på
Jus.uio.no og/eller studiesider
Når nye saker er publisert på
Jus.uio.no
Etter tips om gode historier,
viktige milepæler, når noe er
vedtatt eller oppnådd.
- Ved henvendelser
- På eget initiativ

Det juridiske fakultet
Til
Fra

Notat

Fakultetsstyret
Studieseksjonen

Sakstype og evt. møtesaksnr:

Orienteringssak

Møtedato:

11. juni 2018

Notatdato:

30. mai 2018

Arkivsaksnummer:

2018/2694

Saksbehandler:

Gry Anita Hemsing

Periodisk evaluering av master i rettsvitenskap
Bakgrunn
UiOs studieprogrammer skal evalueres hvert sjette år som del av kvalitetssystemet for
utdanningsvirksomheten. I tråd med fastsatt mandat (dekanvedtak - JF - 2018/7) har en intern
arbeidsgruppen utarbeidet en egenevaluering. Evalueringen ble sendt ut for innspill til
dekanatmøtet, PMR samt studie- og eksamensseksjonen. Evalueringen har vært sak i fakultetsnytt,
og er tilgjengelig på fakultetets nettsider.
På bakgrunn av egenevalueringen og annet relevant materiale skal et eksternt panel levere en
rapport med vurderinger av studiekvaliteten og eventuelle behov for endringer i
studieprogrammet. Den eksterne komiteen har igangsatt sitt arbeid utfra fastsatt mandat
(dekanvedtak-JF-2018/17). Medlemmene er:
•
•
•
•
•

Professor Bjørn Stensaker, LINK UiO, komiteens leder og administrator
Professor Jørn Jacobsen, rettsvitenskap Universitetet i Bergen
Professor Nina Dietz Legind, prodekan for forskning, Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet, Syddansk Universitet
NN, studentrepresentant fra rettsvitenskap ved Syddansk Universitet
Hanne Harlem, kommuneadvokat i Oslo

Videre fremdrift
 Eksternt panel leverer sin rapport innen 31.10.2018.
 Rapporten vil bli lagt frem for fakultetsstyret før jul 2018. Hvis rapporten peker på behov for
tiltak og oppfølging som griper inn i strukturelle forhold ved studieprogrammet og/eller krever
nye ressurser, ligger beslutningsmyndigheten hos fakultetsstyret. Tiltak som ikke innebærer
større inngrep i programmets struktur, ligger hos programledelsen.
____________________________________________________________________
Vedlegg
Programevaluering av master i rettsvitenskap fra den interne arbeidsgruppen.

2018
Programevaluering av master i rettsvitenskap

Foto: Terje Heiestad

Universitetet i Oslo
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SAMMENDRAG
Rettsvitenskap er et av de eldste universitetsfagene, og holder behørig hus i universitetets ærverdige
lokaler på Karl Johan. Studieprogrammet er bygd opp som en integrert femårig profesjonsmaster med
rundt 2500 studenter. De første årene består av et fastlagt studieløp, mens masterdelen gir stor mulighet
for frihet ved å tilby rundt 70 ulike valgemner, utenlandsopphold, praksis mm.
Tradisjonelt har undervisningen på jusstudiet vært gjennomført ved bruk av forelesninger, kurs og
innleveringsoppgaver. De siste årene har studiet fått et større innslag av ferdighetstrening og interaktive
undervisningsformer. Det er for eksempel tatt faglige initiativ til bruk av erfaringsbasert læring med
rollespill og prosedyreøvelser, og det legges mer vekt på klart språk og muntlig fremstilling. Målet er å
fremme en bedre innlæring av stoffet, og å forberede studentene bedre på arbeidslivet.
Den hyppigste vurderingsformen på studiet er 4-6 timers skoleeksamen. Selve eksamensformen er
tradisjonell, men fakultetet var blant de første innen høyere utdanning i Norge som gjennomførte digital
eksamen for alle kandidater. Fakultetet har også satset systematisk på videoforelesninger, og dette
semesteret innføres digitale hjelpemidler (Lovdata Pro) både i undervisningen og under eksamen.
Trass i digitalisering og initiativer i retning av et mer klinisk og interaktivt studium, peker vi i denne
egenevalueringen på at det fortsatt er en vei å gå for å sikre samsvar mellom det læringsutbyttet vi ønsker
våre kandidater skal ha, og de undervisnings- og vurderingsformer vi tilbyr dem. Studentene synes også at
de har for lite kontakt med faglærer og får for få tilbakemeldinger. Dette bør ses i sammenheng med
forholdstallene på fakultetet som er de høyeste ved UiO, det vil si at vi har færrest fast ansatte lærere sett i
forhold til studentantallet. Det medfører en høy andel av innleide eksterne lærekrefter. Samtidig kan det
sies å konservere undervisningsformer som forelesningen, og vurderingsformer som skoleeksamen, fordi
disse er billige i drift.
Jusstudiet er et av de mest populære studieprogrammene innen høyere norsk utdanning, og
inntakskvaliteten på studentene er svært høy. Våre studenter oppgir da også at de har fått plass ved det
studiet de aller helst vil være på, og at de finner det faglig utfordrende og jobbrelevant. På den annen side
har både fremtidige arbeidsgivere og studentene selv høye krav til prestasjoner, noe som har medført et
karakterpress som av mange oppleves som negativt for læringsmiljøet. I tillegg topper fakultetet både
klage- og gjentaksstatistikken ved UiO. Dette er en av årsakene til at gjennomstrømmingen er lav, og først
1½ år etter normert tid er andelen som har oppnådd en grad oppe i 50 %. Frafallet er på opp mot 30 %. For
dem som fullfører, er rundt 85 % i relevant jobb seks måneder etter gradsoppnåelsen.
Fakultetet jobber kontinuerlig med å forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet, og i egenevalueringen
viser vi til en rekke ulike tiltak som er igangsatt. Det er fokus på varierte undervisnings- og
vurderingsformer, på mottak av nye studenter, på bedre kjønnsbalanse i tilsettingen av ansatte og bedre
gjennomstrømming av studenter. Arbeidsgruppen ser frem til å følge med på virkningen av igangsatte og
kommende tiltak i de seks årene frem til neste periodiske evaluering, og har tro på at vårt fremtidige hjem,
Domus Juridica, vil bli et godt og faglig viktig sted å være for både studenter og ansatte.
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1 INNLEDNING
Alle studieprogram ved Universitetet i Oslo skal evalueres hvert sjette år som en del av kvalitetssystemet
for utdanningsvirksomheten. Det er første gang masterprogrammet i rettsvitenskap evalueres etter
gjeldende system. Mandatet for egenevalueringen ble diskutert i Programrådet for rettsvitenskap (PMR)
12. september og fastsatt av dekanen 1. november 2017. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for
egenevalueringen bestående av: Studiedekan og programeier Erling Hjelmeng, professor Kåre Lilleholt,
professor Kirsten Sandberg, administrativ representant Kristin Steen Slåttå, studentrepresentant Eirin
Jakobsen Avlund og sekretær Gry Anita Hemsing. Gruppen har hatt tre møter i mars og april 2018.
Egenevalueringen ser på sammenhengen mellom programmets planlagte læringsutbytte, dets faglige
innhold, undervisningsformer og vurderingsordninger. Andre tema som tas opp er internasjonalisering,
læringsmiljø, studentenes gjennomføring, arbeidslivsrelevans, kjønnsbalanse og ressurssituasjonen.
Tilbakemeldinger fra studenter og ansatte slik de gir seg uttrykk i diverse evalueringer og rapporter, er
innarbeidet fortløpende under de relevante kapitteloverskriftene.

2 OPPBYGGINGEN AV MASTERPROGRAMMET
Kandidatløftet fra 1736:
Aldrig vidende at ville vige fra Ret og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornøden
Trætte eller i anden Maade med Raad eller Daad befordre nogen uretvis Sag eller Idræt.
Dette løftet trykkes på vitnemålet og er en rettesnor for alle jurister. Kandidatene bekrefter at de godtar
løftet i StudentWeb.

2.1 OM STUDIELØPET
Mastergraden i rettsvitenskap består av 300 studiepoeng (stp) og er normert til fem års varighet. Ettersom
det er et profesjonsstudium utgjør 190 av studiepoengene obligatoriske emner. På bachelornivå inngår
emnene ex.phil og ex.fac.
Studiet er bygd opp av fem studieår over ti semestre. 1. og 3. studieår består hovedsakelig av privatrettslige
emner, mens 2. og 4. studieår hovedsakelig består av offentligrettslige emner. 5. studieår består av en
masteroppgave i kombinasjon med tre valgemner, eller en stor masteroppgave på 60 stp. Ingen emner er
større enn 30 stp. Studentene har fra en til tre avsluttende eksamener hvert semester. De obligatoriske
studieårsemnene spenner over følgende juridiske fagområder:




JUS1111 Privatrett I: Avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett
JUS1211 Privatrett II: Juridisk metodelære, fast eiendomsrettsforhold og familie- og arverett
JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter: Statsforfatningsrett, folkerett og
internasjonale menneskerettigheter
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JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett: Alminnelig forvaltningsrett, velferdsrett, miljørett og EØSrett
JUS3111 Formuerett I: Avtalerett, obligasjonsrett og dynamisk tingsrett
JUS3220 Rettshistorie
JUS3212 Formuerett II: Dynamisk tingsrett og selskapsrett
JUS4111 Metode og etikk
JUS4211 Prosess og straffeprosess: Sivilprosess, strafferett og straffeprosess
Semiobligatorisk emne på 4. studieår: Studentene må velge mellom rettsøkonomi, rettssosiologi
eller rettsfilosofi

Tabell 1: Oppbygging rettsvitenskap 2018 (http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/)
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2.2 VALGFRIHET OG VALGEMNER
2.2.1 Valgdelen på rettsstudiet
I 3. og 4. studieår kan studentene velge ett valgemne på 10 stp. I 5. studieår velger de mellom ordinær (30
stp) eller stor (60 stp) masteroppgave i selvvalgt tema. De som velger å skrive ordinær masteroppgave skal
avlegge 3 valgemner på masternivå.
Studenter kan velge bort valgemner på 5. studieår til fordel for ett semester i utlandet. De kan også velge
praksis, enten via fakultetets praksisplasser eller ved et lengre praksisopphold med rettshjelptiltak som
Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Videre kan godkjent deltagelse i en nasjonal eller
internasjonal prosedyrekonkurranse inngå i valgemnene JUS5040/JUS5041 Prosedyrekonkurranse.
Studenter på tredje studieår kan også velge å avlegge et språkemne i stedet for ett ordinært valgemne på
bachelornivå. Fakultetet tilbyr engelsk-, tysk- og fransk for jurister. Hvis studenten ikke reiser på utveksling,
er det krav om å avlegge eksamen i ett språkemne eller ett valgemne på engelsk.
Det er en mulighet å sette sammen valgemner og masteroppgave til en profil, som er en faglig
spesialisering der studentene plukker valgemner fra en forhåndsgodkjent liste. Det vil fremgå av vitnemålet
dersom studenten har valgt en profil. Studiet tilbyr i dag profiler innen følgende fagområder:










Arbeidsliv og ikke-diskriminering
Internasjonal rett
Internasjonale kommersielle relasjoner
Komparativ rett
Marked, innovasjon og konkurranse
Naturressurser og miljø
Skipsfart og offshore
Personvern, sikkerhet og digital forvaltning (fom høsten 2018)
Velferd og likeverd

2.2.2 Valgemneporteføljen
Fakultetet tilbyr 71 valgemner hvorav 28 kan tas både på bachelor- og masternivå. Ett valgemne gis kun på
bachelornivå, mens de resterende 42 kun gis på masternivå. Av de 71 emnene er 48 engelske.
Valgemnene fordeler seg omtrent jevnt mellom offentligrettslige og privatrettslige fag. Institutt for offentlig
rett tilbyr 29 valgemner som spenner over tema som skatterett, helserett, rettshistorie, kvinnerett og
menneskerettigheter. I tillegg tilbyr de konflikthåndtering og forhandlinger som er mer dialogbasert enn de
tradisjonelle valgemnene. Senter for menneskerettigheter tilbyr 4 valgemner innen menneskerettigheter,
utlendingsrett og prosedyre. Institutt for privatrett tilbyr 25 valgemner som spenner over tema som
arbeidsrett, EU-rett, ekspropriasjon og immaterielle rettigheter. Nordisk senter for sjørett tilbyr 13
valgemner innen sjørett, forsikring og petroleumsrett.
Valgemnene er et tilbud til studentene på rettsstudiet, men retter seg også mot innreisende utvekslingsstudenter. I tillegg kan studenter fra andre studieprogram ved UiO få opptak til emnene på bachelornivå.
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Valgemnene tas også av privatister, uteksaminerte jurister og andre eksterne kandidater fra arbeidslivet
samt rettsvitenskapsstudenter fra universitetene i Tromsø og Bergen og høyskoler som har oppfylt
forkunnskapskravene. Mange av valgemnene har derfor en stor og heterogen studentgruppe. Kun ett
valgemne har adgangsbegrensning. De øvrige er åpne for alle som ønsker å avlegge eksamen. De mest
populære emnene kan ha opp mot 350 eksamenskandidater fordelt på bachelor- og masternivå, men de
fleste av emnene har mellom 20-60 studenter fordelt på begge nivåer.
Antallet valgemner er et tema som har blitt diskutert flere ganger og i flere fora de siste årene. Fakultetet
har blitt anbefalt av diverse utvalg og eksterne komiteer å redusere antallet med henvisning til at det er
ressurskrevende å ha en så bred portefølje. Andre har pekt på at det er manglende helhetstenkning og
strategi knyttet til hvilke emner fakultetet tilbyr. Fakultetet har i 2017 og 2018 hatt en gjennomgang av
valgemnene, og arbeidsgruppen har levert sine anbefalinger.
Arbeidsgruppen konkluderer med at valgemnene er et viktig og variert undervisningstilbud for fakultetet.
Flere av valgemnene er forskningsnære/tilknyttet forskergrupper. De har en høy andel interne undervisere
og er etterspurt både blant våre studenter og av ulike eksterne kandidater. Arbeidsgruppen har anbefalt at
valgemnene bør tilby varierte vurderingsformer og kunne utvide undervisningstilbudet noe.
Det har vært et langvarig problem at det har vært vanskelig å opprette nye valgemner i en allerede stor og
ressurskrevende portefølje. For å løse dette, vil fakultetet legge ned alle valgemner hvert fjerde år. I forkant
av nedleggelsen skal det være en prosess ved hvert institutt hvor de gjennomgår eksisterende og nye
valgemner. Basert på tilgjengelige interne ressurser, pågående forskning og tilknytting til engelskspråklige
programmer og profiler, vil instituttene avgjøre hvilke valgemner som skal tilbys i den kommende
fireårsperioden. Porteføljen reduseres fra 71 til 50 emner og hvert institutt må prioritere sine ønsker og sin
ressursbruk innenfor en gitt ramme.

2.3 LÆRINGSMÅL OG LÆRINGSUTBYTTE
Masterprogrammet i rettsvitenskap er et profesjonsstudium som skal kvalifisere studentene for ansettelse i
juridiske yrker innen blant annet rettsvesen, påtalemyndighet og politivesen, statlig og kommunal
forvaltning, næringsliv, organisasjonsliv, utdanningssektoren og i forskning.
Jurister skal alltid legge til grunn høye etiske standarder og de skal kjenne og følge normene for faglig og
akademisk redelighet. Gode jurister skal ha så vel menneskelige som faglige ferdigheter. Gjennom studiet
skal studentene få kunnskap om forholdet mellom jussen og samfunnet, om reglers virkning og utvikling.
Utdannelsen gir store muligheter til å påvirke andre menneskers tilværelse og til å delta i utforming av
samfunnet. Med dette følger et stort ansvar.
Ved gjennomført studium skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal ha:


God kunnskap om juridisk metode
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God kunnskap om retten på de fagområder som omfattes av studiet
God kunnskap om sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal rett
God kunnskap om de verdiene som ligger til grunn for retten
God kunnskap om vekselvirkningen mellom rett og samfunn
God kunnskap om retten i et historisk perspektiv
God kunnskap om etiske utfordringer og juristers rolle i samfunnet
Spesialisert kunnskap innen fagområder som dekkes av masteroppgaven

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige
problemstillinger på en kritisk, selvstendig og etisk måte. Dette innebærer å kunne:








Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål, også på ukjente rettsområder
Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt på en tydelig og presis måte
Utrede rettsreglene innen ulike rettsområder
Bidra til å utforme lovforslag, avtaler, vedtekter og andre juridiske dokumenter
Foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
Gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske
normer

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne bruke de juridiske kunnskapene og ferdighetene på selvstendig vis til å:









Gjennomføre ulike typer juridiske arbeidsoppgaver
Løse nye problemer og bidra til nytenking i en rettslig sammenheng
Forstå og vurdere sammenhenger mellom retten og samfunnet, herunder rettens plass i styring av
samfunnsutviklingen
Reflektere over jussens forhold til andre fag
Identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en
forsvarlig måte
Samarbeide med jurister og andre profesjoner om rettslige problemstillinger
Formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
Fremme rett og rettferdighet

Det sentrale spørsmålet er om undervisnings- og vurderingsformene støtter opp om den kompetanse og de
ferdigheter vi ønsker at studentene skal tilegne seg: Underviser vi i det vi vurderer, og vurderer vi i henhold
til de læringsmålene vi har satt? Det skal vi se nærmere på i de neste to kapitlene.
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3 UNDERVISNINGSFORMER
3.1 GENERELT OM UNDERVISNINGEN
Den vanligste formen for undervisning i rettsvitenskap er forelesninger og ulike typer gruppeundervisning i
form av kurs med 25-40 studenter. I tillegg gis følgende undervisningstilbud på de ulike studieårene:






1. studieår: Skrive-/oppgavetrening i kjøps- og avtalerettskurs. Parallell skrive/metodetrening i
metodekurs. Opplæring i Lovdata Pro. Kollokvier med ca. 5-6 studenter per gruppe.
2. studieår: Semesteroppgave. Prosedyrekonkurranse i folkerett.
3. studieår: Obligatorisk kurs. Skrivetrening hvor studentene retter for hverandre.
4. studieår: Filmer med introduksjon til strafferetten.
5. studieår: Valgemne i prosedyrekonkurranse, forhandlinger, oral advocacy. Skriveseminarer for
masteroppgaveskrivere. Fokus på Klarspråk. På masteroppgaven gis det tilbud om individuell
veiledning: 15 timer på en ordinær 30-studiepoengs masteroppgave og 30 timer på en stor 60studiepoengs masteroppgave.

På valgemner gis det i utgangspunktet kun plenumsforelesninger, men siden 2016 har enkelte engelske
valgemner hatt tutor-led students activities (TULSA). TULSA er smågruppeundervisning hvor det legges stor
vekt på studentenes muntlige aktivitet. Undervisningen ledes av fakultetets stipendiater eller postdoktorer
som har særskilt faglig kompetanse.
Rettsstudiet har lite obligatorisk oppmøte og få obligatoriske aktiviteter. Det alle må ta er:




2. studieår: Deltagelse på fakultetsbibliotekets kurs i kildesøk. Gjennomføre en prosedyreøvelse.
3. studieår: Gjennomføre et kurs bestående av kildesøk, oppgavekurs, individuell skriftlig oppgave
og muntlig presentasjon.
4. studieår: Deltagelses på kurs i yrkesetikk.

Den lave andelen obligatorisk undervisning gjenspeiles i resultatene fra Studiebarometeret hvor
studentene i rettsvitenskap oppgir at de bruker 29 timer i uken på egenstudier. UiOs snitt er 23 timer per
uke, og det er det høyeste nasjonalt. Når det kommer til eget læringsutbytte, så oppgir studentene at de
mener det er bra på teori, selvstendighet, refleksjon og skriftlig kommunikasjon. Ferdigheter innen
forskning- og utviklingsarbeid, muntlig kommunikasjonsevne, samarbeid og evne til å tenke nytt scorer lavt.

3.2 MUNTLIG TRENING
I 2017 og 2018 er det innført noen nye muntlige elementer i andre studieår. På emnet i folkerett (JUS2111)
er det en obligatorisk prosedyreøvelse med fokus på argumentasjonsteknikk. Studentene er delt opp i lag
og skal presentere sin sak på tilmålt tid og svare på eventuelle spørsmål fra dommerne.
På emnet i forvaltningsrett (JUS2211) er det en justerende muntlig eksamen som etterfølger en individuell
semesteroppgave. På muntlig eksamen skal studenten presentere sin oppgave, begrunne sitt utvalg av
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litteratur og kilder og utdype eventuelle faglige spørsmål knyttet til semesteroppgaven. I forkant av muntlig
eksamen gis det tilbud om kursundervisning i muntlig presentasjonsteknikk.
I valgemnet i forhandlinger gjennomfører studentene rollespill og andre praktiske øvelser. I tillegg er det
krav om å gjennomføre en muntlig presentasjon som del av det obligatoriske kurset på 3. studieår.

3.3 SKRIVETRENING
Studentene har mulighet til å levere inn flere såkalte kurs- og fakultetsoppgaver på 1. - 4. studieår. Det gis
ordinært en kurs- og en fakultetsoppgave i hvert fag på alle semesteremner. Kursoppgavene er en integrert
del av kursundervisningen, mens fakultetsoppgavene er et eget skrivetilbud ved siden av undervisningen
med kun eksterne rettere. Kurs- og fakultetsoppgavene er ofte tidligere eksamensoppgaver, og de gir
dermed skrive- og sjangertrening før skriftlig skoleeksamen. Retterne gir tilbakemeldinger på teksten, og en
veiledende karakter.
De fleste studenter leverer fakultetsoppgaver i starten av sitt studium, deretter avtar innleveringene. Det er
oppnevnt en person som har det overordnede faglige ansvaret for skrivetrening ved fakultetet.
Vedkommende er i dialog med de studieårsansvarlige med tanke på å differensiere skrivetilbudet på
studieårene i større grad, for dermed å bedre treffe det studentene ønsker å trene på.

3.4 KLARSPRÅK
I 2016 inngikk Det juridiske fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale om
klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som del av undervisningen på
rettsstudiet. Midlene fra KMD knyttet til avtalen skal brukes til å etablere et professorat og tre
stipendiatstillinger over ti år. Fra og med våren 2018 er klarspråk en del av læringskravene i faget juridisk
metodelære på emnet JUS1211 i 1. studieår.

3.5 REFLEKSJONER FRA ARBEIDSGRUPPEN
Undervisningsformene på masterstudiet synes å være godt tilpasset læringsmålene knyttet til teoretisk
kunnskap og forståelse. I all hovedsak dreier det seg om tradisjonelle undervisningsformer der fokus ligger
på innlæring av teoretisk kunnskap. Studiet inneholder få obligatoriske elementer, slik at studentene har
høy grad av frihet til selv å definere sin studiehverdag. I praksis innebærer dette at studentene i stor
utstrekning benytter selvstudium som arbeidsform. En negativ konsekvens av dette kan være at det øker
risikoen for frafall i løpet av studiet. På dette punktet er det imidlertid grunn til å fremheve den nye
metodeundervisningen på første studieår, med mindre grupper og integrert skriveopplæring, som et tiltak
som kan motvirke frafall. Det er også etablert innslag av obligatoriske elementer i 2.
(prosedyrekonkurranse) og 3. studieår (obligatorisk kurs med muntlig presentasjon). Alt i alt fremstår
likevel studiet som relativt tradisjonelt pedagogisk sett.
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Vurdert opp mot læringsmålene knyttet til ferdigheter anser arbeidsgruppen at undervisningstilbudet i noe
varierende utstrekning er tilpasset. Ferdigheter i å identifisere rettslige problemstillinger,1 drøfte og løse
rettsspørsmål og foreta rettspolitiske drøftelser, må anses ivaretatt i kursundervisningen, gjennom
skrivetrening2 og tilbudet om oppgaveinnlevering. Undervisningstilbudet i de obligatoriske emnene gir i
mindre utstrekning trening i å spesifikt argumentere for bestemte rettslige standpunkter, eller gi målrettet
undervisningstilbud i ferdigheten "Bidra til å utforme lovforslag, avtaler, vedtekter og andre juridiske
dokumenter".3 Våren 2018 er det imidlertid innført en obligatorisk prosedyrekonkurranse på 2. studieår.
Videre gir enkelte av fakultetets valgemner ferdighetsøving innenfor disse temaene, som valgemnet i
prosedyrekonkurransen, faget JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law, faget
JUS5070 Forhandlinger og faget JUS5502 Lovgivningslære. De fleste valgemner tilbyr imidlertid kun
forelesninger, og det hadde vært ønskelig med mer studentaktive læringsformer. Dette er spesielt viktig på
emner med høye studenttall hvor det er vanskeligere å komme i dialog med studentene.
Læringsmålene under "Generell kompetanse" fokuserer på samarbeid (herunder med andre profesjoner),
formidling, forståelse av jussens rolle i samfunnet, evne til nytenkning og rettspolitikk. Denne kompetansen
må sies å være en integrert del av juridisk kompetanse. Dette gjør det i sin tur nødvendig å integrere slike
perspektiver i undervisningen. Selv om denne kompetansen mer er et spørsmål om undervisningens
innhold og innretning enn form, er den nært knyttet opp mot de ferdighetsbaserte kompetansemålene og
dermed noe som nok i større utstrekning bør komme inn i studentaktive læringsformer. Dette gjelder typisk
formidling.
Undervisningsformene ved fakultetet fremstår med en del unntak som tradisjonelle og tilpasset et teoretisk
studium. I senere år har det vært et større fokus på læring gjennom ferdighetstrening, både gjennom en
mer systematisk skriveopplæring og også obligatoriske muntlige elementer. Det er grunn til å gjennomgå
særlig kursundervisningen med sikte på videreutvikling i retning av mer ferdighetsbasert trening, som også
vil effektivisere innlæringen av det teoretiske stoffet.

4 VURDERINGSFORMER
Det er en kjent sak at eksamen styrer studentatferden. Det betyr at vi gjennom vurderingsformene kan
legge store føringer på studentenes arbeidsform.

4.1 OM EKSAMEN I RETTSVITENSKAP
Den vanligste vurderingsformen på rettsstudiet er skriftlig skoleeksamen på PC i enten 4, 5 eller 6 timer.
Dette er vurderingsformen på alle obligatoriske semesteremner på 1. - 4. studieår med to unntak:
 JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett: Semesteroppgave med justerende muntlig (etterfulgt av 4
timers skoleeksamen)
1

På dette punktet har PMR vedtatt at fra og med høsten 2018 skal de konkrete rettslige grunnlagene for løsning av
praktikumsoppgaver til eksamen ikke oppgis eksplisitt i oppgaveteksten.
2
I kurset i kjøps- og avtalerett på JUS1111 leverer studentene en mindre skriftlige oppgave i løpet av den første uken.
3
Valgemnet JUS5502 - Lovgivningslære fokuserer imidlertid på utforming av lovtekst.
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JUS3220 Rettshistorie: Kort hjemmeeksamen

AV 71 valgemner har 62 fire timers skriftlig skoleeksamen, mens ni emner har vurderingsformer som
inkluderer semesteroppgave og/eller hjemmeeksamen. Masteroppgaven er en individuell skriftlig oppgave.
Til de skriftlige skoleeksamenene på 1. – 4. studieår, opprettes det hvert semester oppgaveutvalg som
utarbeider eksamensoppgaver og sensorveiledninger for hvert studieår. Oppgaveutvalgene består av en
faglig eksamensleder, en vara faglig eksamensleder, en representant for eksterne sensorer og to
studentrepresentanter. Disse representantene gjennomfører en prøveløsning av eksamensoppgaven før
den godkjennes for bruk. Å sitte i oppgaveutvalget går på omgang blant de interne i faggruppen. På
valgemnene er det ansvarlig faglærer som leverer eksamensoppgave og evt. sensorveiledning i sitt emne.
Ordningen med oppgaveutvalg har fulgt med fra tidligere tiders store årseksamener, og medfører at det
legges mye ressurser i det å lage eksamensoppgaver. Det kan være en svakhet ved utvalgene at de som
faktisk underviser ikke nødvendigvis sitter der. Dette i motsetning til på valgemnene hvor faglærer selv
lager eksamensoppgaven, og i større grad kan sikre samsvar mellom undervisning og vurdering.
På alle emnene i rettsstudiet gis det karakterer. Det er også et høyt karakterpress på studiet, og relativt få
eksamener sammenlignet med andre studier ved UiO (og andre norske utdanningsinstitusjoner).
Kandidatundersøkelser utført av Juristforbundet i 2016 og 2017 viser at kandidatene selv tror at karakteren
er viktig for arbeidsgiver og dermed hvilke jobbmuligheter den enkelte mener å ha. Dette avspeiles i at Det
juridiske fakultet ligger desidert høyest på UiO både i antall klager og antall gjentak av eksamen.

Tabell 2: Antall klager på eksamenskarakter UiO 2006 – 2017 (Tableau)

Det er svært viktig for ansatte, sensorer og studenter at eksamen gjennomføres på en rettferdig og faglig
god måte. Fakultetet bruker uten unntak to sensorer på alle emner som inngår i rettsstudiet. Andelen
eksterne sensorer er høy, og det kan være at flere interne undervisere burde brukes for å sikre kvalitet og
relevans i vurderingen sett opp mot undervisningen. Det er mulig at interne undervisere også vil kunne
begrunne karakteren bedre, og slik styrke det læringsutbyttet studentene kan få gjennom sensors
tilbakemelding på eksamensbesvarelsen.
Fakultet har en tilsynssensor som fører tilsyn med eksamen hvert år. Vår nåværende tilsynssensor har
gjennomgått 1. - 4. studieår, og kommentert at for alle studieår er hovedinntrykket at fakultetet prøver å
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vurdere studentene på en upartisk og faglig betryggende måte. Eksamensoppgavene er omfangsrike og
detaljerte, men vurderer studentene på de sentrale læringskravene. Tilsynssensor har hatt flere
anbefalinger knyttet til sensorveiledninger, herunder at disse ikke bør være for omfangsrike og settes inn i
en felles mal for å sikre likhet i sensuren. På oppfølgning av Kunnskapsdepartementet har UiO konkludert
med at det skal utarbeides sensorveiledning for alle emner. Fakultetet er allerede kommet langt i dette
arbeidet og skal ha dette på plass i løpet av høsten 2018.

4.2

REFLEKSJONER FRA ARBEIDSGRUPPEN
Det har vært en ønsket utvikling fra fakultetsledelsen å innføre mer varierte vurderingsformer. Bakgrunnen
er blant annet Læringsmiljøundersøkelsen fra 2012 hvor ¼ av studentene mente deres kompetanse i liten
grad måles på en god og hensiktsmessig måte. Studiebarometeret viser samme tendens: Eget
læringsutbytte oppleves bra på teori, selvstendighet, refleksjon og skriftlig kommunikasjon, mens
læringsutbyttet innen forskning- og utviklingsarbeid, muntlig kommunikasjonsevne, samarbeid og evne til å
tenke nytt scorer lavt.
De mest utbredte eksamensformene prøver studentene i å identifisere rettslige problemstillinger og foreta
en drøftelse av disse på bakgrunn av et gitt faktum. I tillegg prøves evne til teoretiske fremstilling og
rettspolitiske vurderinger gjennom teorioppgaver. Det er ganske innlysende at disse eksamensformene i
liten utstrekning prøver andre ferdigheter som muntlig fremstilling, å argumentere for bestemte juridiske
standpunkt og utforming av juridiske dokumenter.
Gitt forutsetningen om at det er eksamensformen som styrer studentenes adferd gjennom semesteret,
fremstår også disse eksamensformene mindre godt egnet til å stimulere til samarbeid og studentaktiv
læring. For eksempel vil trening foran en prosedyrekonkurranse i langt større utstrekning innebære at
eksamen oppmuntrer til en arbeidsform som gjør at studentene arbeider aktivt med stoffet.
Samtidig har fakultetet forsøkt å utnytte koblingen mellom eksamen og arbeidet gjennom semesteret til å
fremme realistiske arbeidsformer. Dette gjelder særlig innføringen av digitale hjelpemidler (jf. nedenfor),
der studentene kan arbeide aktivt i et digitalt rettskildeverktøy og gjøre personlige tilpasninger,
henvisninger og understrekninger gjennom semesteret, og ha tilgang til dette under eksamen.

5 DIGITALISERING
Rettsvitenskap har de siste årene jobbet målrettet med digitalisering av undervisning og vurdering.

5.1 DIGITAL EKSAMEN
Det juridiske fakultet har vært helt i front ikke bare på UiO, men også nasjonalt i digitalisering av eksamen.
Allerede i 2015 var 100 % av eksamenene på rettsvitenskap digitale. Dette kunne gjennomføres blant annet
fordi universitetets IT-avdeling utviklet et eget skreddersydd system hvor studentene satt på stasjonære
pc'er på lesesalene, kunne skrive sin besvarelse i word og levere digitalt.
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Fakultetet besluttet at den raskeste måten å oppnå digital eksamen for alle studenter på, var å flytte den
tradisjonelle skoleeksamen fra papir til pc. Sagt på en annen måte; Å "sette strøm» på eksisterende
vurderingsformer. Dette var således ikke et pedagogisk prosjekt, men for studentene var det allikevel en
viktig forbedring å kunne gå fra penn til tastatur. Dette vises også i prosjektets sluttrapport fra 2015 hvor
95 % oppgir at de er fornøyde med ordningen, og 96 % oppgir at de foretrekker digital eksamen fremfor
papirbasert eksamen.
I 2015 ble universitetets felles prosjekt UiO digital eksamen etablert, og gjennom anbudskonkurranse ble
firmaet Inspera Assessment valgt som leverandør av universitetets digitale eksamenssystem. Dette er et
system som gir mulighet for en lang rekke ulike vurderingsformer, for eksempel kan det spilles av lyd- eller
videofiler, legges inn bilder, åpnes for at ulike digitale hjelpemidler eller nettsteder skal være tilgjengelige
under eksamen etc. Det ble også investert i skreddersydde felles eksamenslokaler for hele UiO i Silurveien.
JUS har startet flytting av eksamen fra sentrum til Silurveien og innen våren 2019 vil alle eksamener i
rettsvitenskap foregå der. Fra og med våren 2018 foregår de også i Inspera. Dette åpner for nye digitale
vurderingsformer, og gir også en rekke andre muligheter som det bør vurderes om skal tas i bruk. For
eksempel kan sensor legge skriftlige tilbakemeldinger/begrunnelse inn i kandidatenes besvarelse, og
deretter gjøre dette tilgjengelig for kandidaten etter sensur. Det er også mulig å ta ut statistikk som kan
brukes til læringsanalyser for å lage bedre fremtidige eksamensoppgaver.

5.2 DIGITALE HJELPEMIDLER
Norsk lovsamling og tilhørende rettskilder er sentrale i undervisning og eksamen i rettsstudiet. Under
eksamen har studentene fått ha med seg norske lover og forskrifter, diverse ordbøker med mer.
Reglementet for hjelpemidler til eksamener er omfattende og komplisert og reiser flere tolkningsspørsmål.
Fra fagmiljøene er det stadig henvendelser om revisjon av hjelmemiddelreglement, særlig ved at det
etterspørres mulighet til å vise til ytterligere rettskilder, for eksempel nemnds- og forvaltningspraksis.
Siden gjeldende lover og rettskilder finnes digitalt, har fakultetet inngått et samarbeid med Lovdata om å
utvikle Lovdata Pro slik at det kan fungere som et digitalt hjelpemiddel både i undervisningen og under
eksamen. Slik vil studentene få tilgang til rettskildene gjennom digitale verktøy hvor de kan arbeide aktivt
med innarbeidelser, henvisninger og gruppering av kilder gjennom semesteret. Lærerne kan legge til
relevante og aktuelle dommer underveis i undervisningen, istedenfor å være bundet av forhåndstrykte
kompendier med et mer statisk utvalg av rettskilder. Eventuelle dokumenter som ikke finnes i Lovdata, kan
legges til som pdf.
Digitale hjelpemidler gjennomføres under eksamen for første gang våren 2018 for studenter på første år i
emnet JUS1111. Gjennomføringen vil bli evaluert.

5.3 VIDEOFORELESNINGER (PODCAST)
Tilnærmet 100 % av alle forelesninger på rettsvitenskap gjøres tilgjengelig som videoforelesning eller
lydopptak på emnenes semestersider. Det er gjort noen få unntak for lærere som ikke ønsker at deres
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forelesninger skal formidles på denne måten. Tilbakemeldingene fra studentene er positive – dette er noe
de ønsker både for å repetere stoffet og for å få med seg undervisning de ellers ville gått glipp av.
Det er også laget korte pedagogiske videoer på noen emner som introduksjon til forelesninger, og på andre
for å skape interesse for valgemner.

5.4 DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM
UiO har i mange år brukt den digitale læringsplattformen Fronter. På rettsvitenskap har de fleste emner
brukt Fronter, dog først og fremst som et system for å administrere innleveringer og dele fagstoff. En
moderne digital plattform bør gi underviserne fleksible og brukervennlige løsninger og studentene et
digitalt læringsmiljø som engasjerer. Avtalen med Fronter er gått ut på dato, og etter en nasjonal
anbudsprosess i sektoren ble løsningen Canvas Instructure valgt.
Rettsvitenskap piloterer våren 2018 CANVAS på alle obligatoriske emner på 1. - 4. studieår inkludert exfac.
Det er et mål å ta i bruk CANVAS til læring på en mer aktiv måte enn det har vært mulig å gjøre med
Fronter.

6 INTERNASJONALISERING
Fakultet har utvekslingsavtaler med over 100 anerkjente læresteder i Europa, USA, Canada og Australia. Vi
ønsker at våre studenter skal reise ut for å utvide sin faglige kunnskap, bli kjent med en annen retts- og
undervisningskultur, tilegne seg et nytt språk og se faget fra et nytt perspektiv.
På grunn av den innlagte progresjonen i rettsstudiet, er det ikke lagt opp til at det er mulig å reise ut før på
masternivå. Samtidig som muligheten for å reise på utveksling åpner seg i 4. og 5. studieår, er det også
mulig å velge mellom en rekke konkurrerende studietilbud her hjemme: Praksisordning, rettshjelptiltak
som Jussbuss og JURK og en stor portefølje av valgemner. Majoriteten av studentene velger dermed å bli
ved UiO. Disse studentene møter internasjonale perspektiv som en integrert del av de obligatoriske fagene,
og ved at det er obligatorisk å følge minst ett valgemne på engelsk. Dette er også ment å øke kontakten
mellom internasjonale og norske studenter.
Studiebarometeret hadde for første gang i år spørsmål om internasjonalisering, og svarene fra
rettsvitenskapsstudentene kan tyde på at integrasjonen mellom de norske og utenlandske studentene ikke
fungerer etter intensjonen. Over 80 % svarer at det ikke er god faglig og/eller sosial integrering mellom
studentgruppene. Det er ellers verdt å merke seg at våre studenter er tydelige på at de foretrekker norsk
pensum og norsk undervisningsspråk.
Som ledd i rekrutteringsarbeidet for at studenter skal reise ut, arrangeres det utvekslingsmesse hvert
semester. Her presenterer innreisende studenter sine hjeminstitusjoner for de norske studentene. I tillegg
holdes det to årlige informasjonsmøter hvor tidligere utvekslingsstudenter deler sine erfaringer. De utreiste
studentene sender dessuten reisebrev hjem til fakultetet som publiseres på nettsidene slik at andre
studenter kan bli inspirert.
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Tall fra de siste årene viser en stigende tendens i innreisende studenter, og de to siste årene også for
utreisende:
Innreisende

2009
148

2010
148

2011
140

2012
159

2013
183

2014
202

2015
218

2016
209

2017
239

Utreisende

94

105

78

94

117

113

91

144

153

Tabell 3: Utvekslingsstudenter (Tableau)

De mest populære utreiselandene er de engelskspråklige med australske universiteter på toppen. Det er
gjennomført spørreundersøkelser blant de utreisende studentene hvert år siden 2014. Svarprosenten er
rundt 70, og resultatene er stabile fra år til år. Studentene er overveiende fornøyde med valg av studiested,
og 90 % vil anbefale sitt studiested til andre. Utenlandskonsulenten ved fakultetet oppgis som den viktigste
informasjonskilden, etterfulgt av informasjon på nett og erfaringer fra tidligere utvekslingsstudenter.
Studentene oppgir at de er mest fornøyd med administrasjonens hjelp før avreise, mens fagmiljøet synes å
være lite involvert i prosessen.
For dem som reiser, er utvekslingsoppholdet en suksesshistorie! 100 % av dem som svarer på fakultetets
undersøkelse vil anbefale sine medstudenter å reise på utveksling. Over 70 % er fornøyde med det faglige
tilbudet og de returnerer til UiO med 30 ESCT (studiepoeng) som er full studieprogresjon. Det er også
interessant at rundt 70 % er fornøyd eller svært fornøyd med interaksjonen og tilgjengeligheten til
faglærere ved vertsuniversitetet. Dette er jevnt over bedre resultat enn studentene som er hjemme gir. I
blant annet Studiebarometeret går interaksjon med faglærer igjen som en av de tingene studentene er
minst fornøyde med, ref. tabell neste side.
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Tabell 4: Sammenligning: Resultat fra Studiebarometeret for master i rettsvitenskap og undersøkelsen for utreisende

På spørsmål om hva Det juridiske fakultet kan lære av studiestedet studentene utvekslet til, går følgende
tema hyppigst igjen i svarene:








Mer kontakt mellom lærer og student
Mer tilgjengelige faglig ansatte
Bedre faglig oppfølgning av studenter
Færre studenter på grupper/mer gruppeundervisning
Mer variert undervisning, diskusjoner og muntlig framlegg
Mer praktisk fokus
Ulike eksamensformer

Fakultetet satte i 2017 ned en gruppe som skal utarbeide en helhetlig internasjonaliseringsstrategi.
Gruppen skal levere sine anbefalinger våren 2018, og skal blant annet:




Vurdere tiltak som sikrer en bedre kobling mellom internasjonalt utdannings- og
forskningssamarbeid og dermed økt involvering av fagmiljøet
Vurdere ønsket nivå på antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter på fakultetet
Vurdere tiltak for økt involvering av fagmiljøet i promoteringen av utvekslingsmulighetene
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Vurdere tiltak for å sikre økt internasjonalisering hjemme samt bedre integrasjon av fakultetets
internasjonale studenter
Vurdere om de eksisterende kriteriene for innpassing av utenlandske juridiske mastergrader (LLM)
kan gjøres mer fleksible, slik at flere jusstudenter velger å erstatte 5. studieåret med en LLM
Vurdere etableringen av praksisordning for både inn- og utreisende studenter

7 LÆRINGSMILJØ
Med læringsmiljø menes alle institusjonelle og organisatoriske betingelser som bidrar til studentens læring.
Læringsmiljø omfatter både fysiske og psykososiale faktorer.
Resultatene fra Studiebarometeret 2017 viser at rettsvitenskapsstudentene, i likhet med andre UiOstudenter, er spesielt fornøyde med informasjonen på studieprogrammet og med bibliotekstjenestene. Det
de er minst fornøyde med er miljø - både mellom studenter og mellom faglige og studenter, tilbakemelding
og veiledning samt mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og hvordan kritikk og
synspunkter fra studentene blir fulgt opp.

7.1 INFRASTRUKTUR
Det juridiske fakultet holder til i diverse eide og leide bygninger i sentrum. Deriblant de fredete bygningene
på Karl Johan som er Norges eldste universitetsbygninger, tatt i bruk i 1851. Det er historisk sus over
lokalene, men de er ikke så godt egnet til dagens behov. Et nytt bygg er dermed under oppføring, og i løpet
av senhøsten 2019 vil studentene kunne flytte inn i Domus Juridica på Tullinløkka. Her vil det blant legges
vekt på fleksible undervisningsrom som er bedre egnet for samhandling og varierte læringsaktiviteter. Det
vurderes også om det skal lages et eget område hvor lærere og studenter kan møtes uten avtale og utenfor
undervisningen – en slags «bemannet fagsofa».

7.2 KARAKTERPRESS
Karakterpresset på jusstudiet oppleves som høyt av mange studenter, og mange har høye ambisjoner på
egne vegne. I Studiebarometeret oppgir nærmere 90 % av respondentene at deres mål er å få bedre
karakterer enn gjennomsnittet. Dette kan ses i sammenheng med at rettsvitenskap ved UiO er et
studieprogram med høy inntakskvalitet. Våre studenter er vant til å være best eller blant de beste fra sine
kull på videregående skole. Studieprogrammet er også blant de mest populære i høyere utdanning i Norge,
og det er nærmere 6 kvalifiserte søkere per studieplass.

Tabell 5: Søkere per plass (Tableau)
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I Kandidatundersøkelsene 2012-14 beskriver tidligere jusstudenter at det ikke var ukjent at studenter løy
om hvilke resultater de hadde oppnådd på eksamen, og at det kun var A og B som var godt nok.
Konkurranseforholdet mellom studentene oppgis å påvirke vennskapsforhold, studiegrupper og hvem man
kunne snakket åpent med om pensum, tips og erfaringer. De opplevde hverandre som konkurrenter heller
enn medstudenter.

Tabell 6: Opplevelse av konkurranseforholdet mellom studentene (Kandidatundersøkelsen 2012-14)

Når det gjelder hva som kan gjøres for å redusere det negative konkurranseforholdet, foreslår studentene
selv at det legges mer vekt på samarbeid og gruppeoppgaver i studiet. Andre aktuelle tiltak er å begrense
antall ganger det er mulig å ta opp igjen en eksamen, og å skape bevissthet rundt at det er fullt mulig og
helt vanlig å få gode jobber uten å være A eller B-kandidat.

7.3 REDUSERE AVSTAND MELLOM LÆRERE OG STUDENTER
Det er en gjennomgående tilbakemelding at studentene synes de har for liten kontakt med faglærer, og at
det er for lite tilbakemeldinger og veiledning underveis i studiet. Følgende tiltak er igangsatt for å bedre
dette:





Alle interne faglærere skal ha treffetid en gang i uken. Det skal stå på personpresentasjonen.
Tiltaket vurderes som delvis vellykket da det er usikkerhet om hvor mye studentene benytter seg av
ordningen, men signaleffekten vurderes uansett som viktig.
Det er innført spørretimer for 1.-4. studieår. To spørretimer for 1. og 3. studieår i fellesskap og to
spørretimer for 2. og 4. studieår i fellesskap pr. semester. Tiltaket har hatt økende oppslutning.
Studenter inviteres til faglige arrangementer. Tiltaket er i startfasen, og effekten er ikke målt.
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7.4 MOTTAGELSE AV NYE STUDENTER - FADDERUKA
SiOs undersøkelse av studentenes helse og trivsel (SHoT) ble sist gjennomført i 2014. Det er igangsatt flere
tiltak for å bedre læringsmiljøet som følge av denne undersøkelsen. Deriblant arbeid med fadderuken:





Det er opprettet en faddergruppe for studenter som ikke føler seg i målgruppen for fadderuken. De
deltar på det faglige opplegget, men står fritt til å laget eget sosiale program eller delta på det
oppsatte programmet. Dette fungerer godt, men det er vanskelig å finne faddere.
Det gis tilbud om faddergrupper også til studenter som skal starte på senere studieår. Dette
fungerer godt.
Det er en målsetning at alle arrangementer skal være alkoholfokusfrie.

De ferske studentene blir ellers delt inn i kollokviegrupper basert på gruppen de får tildelt i
undervisningsopplegget «Rettskilder til fots». Kollokviegruppen løser oppgaver og diskuterer faglige
spørsmål. Gruppen ledes av en viderekommen student.
Det er en egen fadderordning for utvekslings- og LLM-studenter: Buddy. Buddy består av egne
arrangementer, UiO-arrangementer og fellesarrangementer sammen med de norske studentene på master
i rettsvitenskap. Blant arrangementene kan nevnes skøytegåing på Tøyen, aking i Korketrekkeren,
sightseeing i Oslo, besøk i Høyesterett og på Stortinget samt praktisk hjelp, informasjon, fester, middager
og mye mer.
Buddy får gode tilbakemeldinger. Den største utfordringen er å integrere norske og utenlandske studenter.
En av grunnene til dette er at de norske studentene er ferske, og opptatt av å skape seg et nettverk med
andre førsteårsstudenter, mens de utenlandske studentene skal følge emner på senere studieår. Det finnes
også dedikerte studentforeninger for utenlandsstudentene som har arrangementer gjennom hele
semesteret som European Law Students Association (ELSA).

7.5 STUDENTFORENINGER
Det er generell utfordring å engasjere større studentmasser i prosesser vedrørende studiehverdagen. Det
er heller ingen stor oppslutning om studentdemokratiet, og deltakelsen ved valg av medlemmer til Juridisk
Studentutvalg (JSU) og til UiOs Studentparlament er lav. JSU har representanter inn i alle større prosesser
som angår studieprogrammet, og de sitter i fakultetsstyret og i PMR.
Det finnes ellers et stort spekter av studentforeninger for jusstudentene innen idrett, kultur, næringsliv,
ideelt arbeid etc. Fakultetet tilrettelegger for foreningenes aktivitet gjennom at:





Alle lederne i studentforeningene inviteres til møte med studiedekanen hvert semester.
Studentforeningene har fått en egen kontaktperson i fakultetsadministrasjonen.
Det er opprettet kontorlokaler for foreninger på fakultetet.
Det arrangeres foreningsdag hvert semester for informasjon og rekruttering. Dagen har hatt
økende oppmøte, men det kan bli bedre.
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7.6 STUDENTENES MULIGHET FOR Å GI TILBAKEMELDING PÅ LÆRINGSMILJØET
Det finnes en rekke kanaler for tilbakemelding fra studentene. Det gjennomføres spesifikke undersøkelser
for å evaluere endringer som for eksempel innføring av digital eksamen, og den enkelte faglærer
gjennomfører underveisevalueringer av sin undervisning. Det gjennomføres også jevnlige emne- og
programevalueringer samt kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. I tillegg kommer nasjonale
undersøkelser som SHOT og Studiebarometeret. Studenter tar også kontakt med fakultetets infosenter,
studie- eller eksamensadministrasjonen, eller de snakker direkte med faglærer. Det arrangeres
semestervise referansegrupper hvor ca 10 studenter fra hvert studieår inviteres til samtale med
studiedekanen, og det arrangeres egen spørretimer hvor studentene kan møte faglærerne til en uformell
prat. Det kanaliseres også tilbakemeldinger gjennom JSU.
Studentene har også mulighet til å melde fra om positive og negative ting i læringsmiljøet gjennom UiOs SI
FRA-system. Fakultet har et gjennomsnittlig antall innmeldinger sett i forhold til størrelsen. I 2017 ble det
ikke avdekket alvorlige kritikkverdige forhold gjennom SI FRA. De fleste sakene gjaldt klager på låste dører,
tilgang til bygg, dårlig luft og lav temperatur i lesesaler, og ble oversendt til Eiendomsavdelingen. En
håndfull saker gjaldt læringsmiljøet, og disse går alltid videre til studiedekanen.
Fakultetet ønsker å se på hvordan arbeidet med tilbakemeldinger på læringsmiljø og studiekvalitet kan
systematiseres bedre. Et av tiltakene er å få på plass muligheten for strukturerte digitale evalueringer (i
CANVAS) fom høst 2018. Minst like viktig som enklere system for evaluering fra studentene, er imidlertid
håndteringen av tilbakemeldingene. Her må det jobbes med systematisk oppfølging. Det kan feks dreie seg
om å sikre at klager på undervisningskvalitet følges opp overfor faglærer av dennes leder. Og det kan dreie
seg om kommunikasjon til studentene om hvilke endringer som vil bli iverksatt som resultat av deres
innspill.

7.7 UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING
De fysiske lokalene og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal være universelt utformet i
henhold til Plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. De fredede lokalene på Karl
Johan er imidlertid ikke gode med tanke på tilgjengelighet for personer med redusert bevegelighet. Det er
tunge dører, høye dørterskler, smale dører, mange trapper og få heiser. Dette løser vi med personlig
assistanse fra Eiendomsavdelingen da det ikke er mulig å bygge om på en slik måte at alle kan komme seg
frem på egen hånd. Domus Juridica blir bygd med tanke på dette, og vil medføre en klar forbedring.
Det er flere studenter som søker en eller annen form for tilrettelegging i løpet av studiet. Mange av dem
søker om tilrettelegging av eksamen, som utvidet tid, skrivehjelp, enerom og adgang til hvilerom. Fakultetet
var tidlig ute med overgang til digital eksamen, hvor man i langsvarsoppgavene også får adgang til
staveprogram, og dette har redusert behovet for å søke om tilrettelegging for flere studenter.
Noen studenter gis tilrettelegging i form av å få mulighet til å gjenta kursundervisning og får innvilget
redusert progresjon på studiet. Noen få studenter har det vi kaller en student-kontakt. Dette er studenter
som på grunn av sykdom har vanskelig for å delta på campus. Fakultetet ansetter da en medstudent som
kan kollokvere via skype eller mail. Arbeidet med videoforelesninger er også sentralt med tanke på
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universell utforming. Studenter med f.eks kroniske lidelser, familieforpliktelser eller nedsatt hørsel får på
denne måten adgang til nesten alle forelesninger på rettsstudiet enten som video eller lydpodkast, men da
uten å måtte søke om det.

8 GJENNOMSTRØMMING
Gjennomføringsgraden for masterstudiet i rettsvitenskap (MiR) er lav. Følgende tabell med tall hentet fra
Tableau studiedata følger kullene som startet på MiR våren 2011-høst 2012 og undersøker hvor stor andel
av kullet som har oppnådd grad til normert tid:
Kull

Start vår 2011
Start høst 2011
Start vår 2012
Start høst 2012

Andel
fullførte til
normert tid
14 %
17 %
21 %
20 %

Andel fullførte
5,5 år

Andel fullførte
6 år

Andel fullførte
6,5 år

Andel fullførte
7 år

29 %
34 %
39 %

42 %
47 %

51 %
47 %

51 %

Tabell 7: Gradsoppnåelse (Tableau)

Det er først ved å legge 1 ½ år til normert tid at ca. halvparten av studentene på kullet har fullført graden
master i rettsvitenskap. Hvis vi ser på kullene før dette, finner vi at total gjennomføringsgrad ikke ser ut til å
bli særlig høyere enn 60-65 %. Frafallet ligger jevnt over på mellom 20-30 % og de resterende er studenter
med svært lav studieprogresjon.
Til sammenligning er gjennomføringsgrad til normert tid på alle 2-årige masterprogrammer ved fakultetet
på mellom 51-60 %. På de 1 ½-årige engelskspråklige mastergradene varierer tallene mellom 30 og 60 %
andel gjennomførte kandidater til normert tid.
En viktig forskjell mellom de 1 ½-årige og 2-årige masterprogrammene og vårt 5-årige masterprogram er at
studentene som gis opptak til førstnevnte er eldre, har studieerfaring og er trolig mer sikre på studievalget
de har tatt. Studenter som får opptak til vårt 5-årige masterprogram kan sammenlignes med andre
bachelorstudenter. Vi ser at frafallet er aller høyest mellom 1. og 2. semester. Det kan være fordi
studentene ofte kommer rett fra videregående, og trolig er noe mer usikre på hva de faktisk ønsker å
studere enn dem som søker på en master.
I 2013 gjennomførte fakultetet en frafallsundersøkelse. Den tok utgangspunkt i de studentene som fikk
opptak høsten 2005, og hadde følgende funn:







Det største frafallet skjer etter 1. og 3. studieår.
SV og HF er hovedsakelig de fakultetene som tar imot studenter som slutter hos oss.
Mange studenter på masterstudiet produserer mange studiepoeng, men fullfører ikke graden.
Gjentak av eksamen er svært høyt.
Halvparten av studentene bruker lengre tid enn normert.
40% av studentene som tas opp, slutter eller flytter før fullført grad.
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Eldre studenter bruker lengre tid på studiet og fullfører i mindre grad enn yngre studenter.
Det er små forskjeller i fullføringsgraden mellom menn og kvinner.
UiO har noe dårligere fullføringsgrad enn UiB, men noe bedre enn UiT.

En viktig grunn til at studentene på rettsstudiet bruker lengre tid enn normert er gjentak av eksamen.
Mellom 40-50 % av alle gjentak ved UiO gjennomføres på juridisk fakultet, og ca 85 % av alle gjentak ved
fakultetet skjer på masterstudiet i rettsvitenskap. Dette er til tross for at det er det eneste
studieprogrammet ved UiO som har en kvote på frivillige gjentak av eksamen; Studenter på rettsstudiet har
kun anledning til å gjenta 4 emner som de tidligere har bestått i løpet av studiet.
Fakultetet har allerede vedtatt følgende tiltak som skal ha en positiv effekt på gjennomstrømming:




Faste grupper gjennom semesteret
Økt satsning på muntlig og skriftlig ferdighetstrening
Målrettet satsing på studiestartprogrammet

Dekanatet vil se videre på tiltak for å øke gjennomstrømmingen.

9 ARBEIDSLIVET
Masterstudiet i rettsvitenskap er en profesjonsutdanning som kvalifiserer til juridiske profesjoner som
advokat, dommer og politijurist. Andre aktuelle arbeidsplasser er diverse organisasjoner, offentlig
forvaltning, medier og privat næringsliv. Studentene fremhever jobbmuligheter og arbeidslivsrelevans som
klare styrker ved studieprogrammet (for eksempel i Studiebarometeret).
Det arrangeres semestervise arbeidslivsdager i regi av studentforeningene hvor studentene kan møte ulike
arbeidsgivere. Det arrangeres også karrierekurs med fokus på ulike karrierevalg og arbeidsgivere i
samarbeid med UiOs Karrieresenter. Det settes opp karrierekurs for studenter på 1. - 3. studieår, og
jobbsøker- og intervjukurs for avgangsstudentene hvert semester. Dette fungerer godt og studentene er
fornøyde.
Det gjennomføres jevnlig kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. Fakultetet skal opprette et
arbeidslivspanel i løpet av våren 2018.

9.1 PRAKSISPLASSER
Fakultet har en liste med rundt 150 aktuelle arbeidsgivere, og hvert semester sier rundt 60 av disse seg
villige til å ta imot studenter. Arbeidsplassene er spredt rundt i landet med hovedvekt på østlandsområdet,
og er innen både offentlig og privat sektor. På hver arbeidsplass utpekes en jurist som fungerer som
studentens veileder i løpet av et seks uker langt praksisopphold.

24

Formålet med ordningen er å gi studenter på studieprogrammet en forståelse for hva praktisk juridisk
arbeid går ut på: Hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle. Praksisen består av
tre elementer - en kortvarig praksisforberedende undervisning, utplasseringsperioden og rapportskriving.
Studenten må gjennomføre alle disse aktivitetene for å få godkjent praksis som valgfag.
Det er ca 100 studenter i året som velger å delta i praksisordningen. Disse er gjennomgående fornøyde, og
flere syns erfaringen er så nyttig at den "burde være obligatorisk". Det hender også at praksisstudenter får
anledning til å skrive en masteroppgave som er relevant for arbeidsgiver, og får kontorplass slik at de kan
sitte der under studiet. Andre får deltidsjobb, og noen ender opp som ansatt på sin tidligere praksisplass
etter fullført utdanning.
I tillegg til fakultetets praksisplasser, søker mange studenter seg til trainee-ordninger. Det er særlig store
advokatfirmaer som tilbyr dette. Studentene forteller at firmaene ofte er tydelige på at de ønsker seg A og
B-kandidater, og at dette oppleves å bidra til karakterpresset blant studentene.

9.2 FERDIGE KANDIDATER
Fakultet og Juristforbundet gjennomførte en Kandidatundersøkelse av studenter som var uteksaminert i
tidsrommet 2012 – 2014. Nærmere 600 ferske jurister svarte, og av disse hadde ca 20 % benyttet seg av
praksisplass, ca. 30 % hadde vært trainee, mens ca 50 % hadde hatt relevant deltidsarbeid. De fleste mente
betydningen av praksis for å få jobb, var høy:

Tabell 8: Betydningen av praksis for å få jobb. (Kandidatundersøkelsene 2012-2014)

Undersøkelsen viser også at de fleste begynner å søke jobb mens de studerer, og mange av dem får også
jobb før de er ferdige. Et halvt år etter endte studier er det ca 15 % som fortsatt er uten jobb. Over
halvparten av de nyutdannede juristene jobber i privat sektor, de fleste i advokatfirma. I statlig sektor er
det mest vanlig å få sin første jobb i et direktorat, tilsyn eller etat.
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10 KJØNNSBALANSE OG INTEGRERING AV KVINNE- OG
KJØNNSPERSPEKTIV
Rapporten Juss og Kjønn (2017) av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet ble bestilt av likestillings- og
mangfoldsutvalget (LIMU). Rapporten viser at 40 % av alle førsteamanuenser og 30 % av alle professorer
som var ansatt ved fakultetet per 2016 var kvinner. Disse tallene står i kontrast til kjønnsfordelingen blant
studentene hvor 67 % er kvinner. Det må bemerkes at det i fakultetets tilsettinger siden 2016 har vært en
svak overvekt av kvinner.
Rogg og Bøe har også sett på det totale antall forfattere/medforfattere av obligatoriske tekster på
masterstudiet i rettsvitenskap:




Høsten 2016 er det 15 kvinner og 104 menn. Hvis vi ser bort fra de semiobligatoriske emnene, er
det 7 kvinner og 70 menn. Det betyr at av de tekstene som er obligatorisk pensum på
masterstudiet, er 90,9 % skrevet av menn og 9,1 % av kvinner.
7 av 25 obligatoriske fag har tekster på pensum skrevet av kvinnelige forfattere.

Forholdet mellom andelen kvinner og menn som foreleste på rettsstudiet høsten 2016 var:



27 menn og 13 kvinner holdt forelesninger i de obligatoriske fagene. Det vil si at andelen mannlige
forelesere er 67,5 %.
Totalt holdes 73,6 % av forelesningene i de obligatoriske fagene av menn, og 26,4 % av kvinner.

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) vedtok i 2015 at vervet som ansvarlig faglærer skulle
rulleres blant de ansatte. Rogg og Bøe kommenterer at dette har økt kvinneandelen, og at det på sikt også
bør virke positivt inn på andel kvinnelige forelesere og forfattere siden ansvarlig faglærer har ansvar for
undervisere og pensum i sitt fag. Fakultetsledelsen må følge med på utviklingen.
Rogg og Bøe har ikke bare sett på kjønnsbalansen, men også på integrering av kvinne- og kjønnsperspektiv i
det faglige innholdet. Med det menes hvilke temaer som tas opp, og hvilke rettsspørsmål som behandles,
både i læringskrav, litteratur og undervisning for øvrig. I 2017 gjorde PMR justeringer i Instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer som både poengtere fakultetets ønske om kjønnsbalanse blant de
som innehar verv eller underviser, og om at aktuelle kjønnsperspektiv skal inkluderes i fagets læringskrav
og litteratur.
Alle ansvarlige faglærere på masterstudiet i rettsvitenskap er blitt bedt om å gjennomgå sitt emne i løpet av
våren 2018 og rapportere på hvordan kjønnsperspektivet er ivaretatt. Fakultetet har opprettet en egen
arbeidsgruppe som skal fungere som ressurs i dette arbeidet. Det er også publisert en ti punkts liste med
konkrete forslag. Arbeidet knyttet til dette vil pågå ut 2018, og er et fokusområde for fakultetsledelsen.
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11 RESSURSER
11.1 FASTE VITENSKAPELIGE TILSATTE OG FORHOLDSTALL
Fakultetet har fem institutter og sentre; Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for offentlig rett,
Institutt for privatrett, Nordisk institutt for sjørett og Norsk senter for menneskerettigheter. Det er først og
fremst de ansatte ved Institutt for offentlig rett (IOR), Institutt for privat rett (IFP) og Nordisk institutt for
sjørett (NIFS) som har faglig ansvar for rettsstudiet, men det er flere faglærere og undervisere som har fast
arbeidsplass ved de andre instituttene/sentrene. Våren 2018 er det til sammen 84 personer tilsatt i faste
vitenskapelige stillinger, 66 av disse er tilsatt ved IOR, IFP og NIFS.
Til et hvert tidspunkt er det i overkant av 2500 aktive programstudenter på masterstudiet i rettsvitenskap4.
Forholdstallet mellom student pr årsverk (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) er for 2017 og
hele fakultetet 40 studenter per fast vitenskapelige tilsatt. For masterstudiet i rettsvitenskap isolert er tallet
enda litt høyere (ref. fakultetets statistikkpakke for 2017 basert på DBH). Fakultet har det klart dårligste
forholdstallet mellom studenter og faglig ansatte ved UiO. Dette gjelder også uavhengig av om timelærere
og andre midlertidig undervisningsansatte inkluderes i regnestykket.
Det høye forholdstallet mellom studenter og fast ansatte medfører at fakultetet har en svært høy ekstern
lærerandel. I forbindelse med et prosjekt knyttet til regler for godskrivning av undervisning ble intern og
ekstern lærerandel på studiet gjennomgått. Tall fra våren 2016 viste at ekstern lærerandel på undervisning
på masterstudiet i rettsvitenskap samlet sett ligger på ca. 50-55 %. På valgemnene er ekstern lærerandel på
ca 20 %. Det vil si at den reelle andelen eksterne timelærere på de obligatoriske emnene er enda høyere
enn 50 %. På eksamenssiden budsjetter fakultetet med en intern sensorandel på mellom 10-30 %. Også her
er den høye eksterne sensorandelen begrunnet i forholdstallet mellom studenter og fast ansatte.
Det må poengteres at det er ønskelig med undervisere fra arbeidslivet. De har høy kompetanse og praktisk
erfaring, noe som bringer mye positivt inn i undervisningen. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om
studiet i rettsvitenskap innfrir kravene slik de fremsettes i NOKUTs studietilsynsforskrift § 2-3:
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

4

I tillegg kommer flere hundre enkeltemnestudenter.
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Forskriften stiller krav til høyere krav til andel ansatte med førstestillingskompetanse på masternivå. I en
profesjonsutdanning som rettsvitenskap hvor hele det femårige løpet er integrert (= ikke delt inn i bachelor
og master), har fakultet bevisst satt inn fast vitenskapelige ansatte i starten av studiet. Vi har erfart at det
er viktig at de nye studentene møter sterk faglig kompetanse fra første semester.
Forholdstallene ved rettsvitenskap bidrar til å konservere tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer;
Med store studentkull er det ressursbesparende å holde forelesninger heller enn å tilby en større andel av
interaktiv undervisning i mindre grupper, og den tradisjonelle skoleeksamenen er den med lavest
sensurkostnader.

11.2 ADMINISTRASJONEN
Rettsstudiet administreres av studie- og eksamensadministrasjonen på fakultetet som består av 22 årsverk.
Fakultetsadministrasjonen er delt inn i en studieseksjon og en eksamensseksjon. I tillegg har vi en ITseksjon som er sentral i utvikling og drift av lokal infrastruktur for digitalisering av undervisningen. Og et
informasjonssenter som er kontaktpunktet for studenter som har spørsmål eller søknader knyttet til
studiet. Studieseksjonen planlegger blant annet undervisning på studieårsemner og valgemner, og veileder
innreisende og utreisende utvekslingsstudenter. Eksamensseksjonen administrerer blant annet
eksamensgjennomføringen, oppgaveutvalg og søknader fra studenter om eksempelvis tilrettelegging til
eksamen. Det er tilsatt en studieveileder i hver av seksjonen. De ulike ansatte i Studieseksjonen og
Eksamensseksjonen har som hovedregel ansvar for ett eller to studieår.
Denne delingen mellom undervisning og eksamen skiller seg noe fra hvordan studieadministrasjon oftest er
organisert ved Universitetet i Oslo. Ved flere andre fakultet er eksamensadministrasjonen sentralisert som
hos juss, men undervisningsplanlegging og studieveiledning er tilknyttet instituttene. Årsaken til at
rettsvitenskapsstudiet administreres fra fakultetet, er først og fremst dets egenart som profesjonsstudium
med faglige bidrag fra flere institutt og sentre.
Fakultetsadministrasjonen sitter samlet i ett bygg hvor ingen vitenskapelige har sitt faste arbeidssted. Dette
gir utfordringer knyttet til fysisk avstand mellom vitenskapelige og administrasjonen. Det er også ulike
administrativt ansatte som jobber med samme studieår, noe som kan oppleves uoversiktlig for faglærerne.
Organiseringen setter også større krav til koordinering mellom instituttledelsen hvor arbeidsgiveransvaret
ligger, og fakultetsnivået hvor undervisning og vurdering administreres. Fakultetet ønsker derfor blant
annet å se på hvordan bruken av den enkelte vitenskapelig ansattes undervisningsplikt kan planlegges
bedre.

11.3 PROGRAMRÅD OG FAGLIGE VERV
I henhold til NOKUTs krav til fagmiljø skal fagmiljøet ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring- og utvikling av studiet jf. Studietilsynsforskriften § 2-3 (3).
Det overordnete ansvaret for kvalitetssikringen av det totale studietilbudet ved fakultetet ligger hos
fakultetsstyret. Styret ledes av dekanen som mottar rapporter fra programrådene ved respektive ledere.
Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) har det helhetlige faglige ansvaret for studiet, og
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ledes av prodekan for studier. Videre består rådet av representanter fra hvert studieår
(studieårsansvarlige), en representant for de engelskspråklige masterprogrammene, en representant fra
administrasjonen og to studentrepresentanter fra Juridisk studentutvalg. PMR er delegert det
koordinerende og overordnede ansvaret for rettsstudiet, herunder behandling av de faglige rammene,
viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring.
Ved fakultetet har hvert emne og hvert fag en ansvarlig faglærer, og ideelt flere faglærere slik at det er en
aktiv faggruppe. I henhold til instruks for ansvarlig faglærer har vedkommende det overordnede ansvaret
for sitt fag; Herunder ansvar for læringskrav, litteratur, eksamensoppgave, læresituasjonen og fordeling av
undervisning.
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12 BAKGRUNNSMATERIALE
Program - og emnebeskrivelser for rettsvitenskap slik de fremstår på www.uio.no per april 2018.
Tallmaterialet er i hovedsak hentet fra DBH (database for statistikk om høyere utdanning) og
statistikkverktøyet for studiedata, Tableau.
I tillegg til arbeidsgruppens vurderinger, ligger følgende kilder til grunn for egenevalueringen:
























Studiebarometeret: Rapport fra rettsvitenskap (2017)
Studiebarometeret (oppsummeringer fra 2012 – 2016)
Læringsmiljøundersøkelsen fra 2012
Kandidatundersøkelser vår 2012 – vår 2014 (Juristforbundet)
SHOT (studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014)
UiOs kandidatundersøkelse (2014)
Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2015 og vår 2016
Evalueringsrapport utreisende studenter 2014-15
SI FRA- rapport fra Det juridiske fakultet (2017)
Rapport fra minoritetsundersøkelsen ved Det juridiske fakultet (2016)
Tilsynssensors rapport fra 1. studieår (2013/2014)
Tilsynssensors rapport fra 2. studieår (2014/2015)
Tilsynssensors rapport fra 3. studieår (2015/2016)
Tilsynssensors rapport fra 4. studieår (H16/V17)
Sluttrapport for JF digitale eksamen (2016)
Periodiske emneevalueringer siste fire år: ca 100 rapporter
Fakultetets statistikkpakke for 2017
Juss og Kjønn (rapport 2017) av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet
Valgemneporteføljen: Delrapport 2 (2017)
Notat om oppfølging av styrets vedtak av 25.11.08 om reduserte opptaksrammer og økonomisk
styrking av JUS (2016)
Detaljert beskrivelse av studiekvalitetstiltak for Master i rettsvitenskap (notat 2016)
Ti punkts liste: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet
Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for
masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere og
kollokvieveiledere

Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo
Til:

LAMUs medlemmer
Fakultetsstyret

Fra:

Kari Hegerstrøm, HMS- og beredskapskoordinator

Dato:
Saksnr..:

20. februar 2018
2018/2972

Årsrapport for lokalt arbeidsmiljøutvalg 2017
Innledning
Lokalt arbeidsmiljøutvalg har i 2017 avholdt 4 møter. LAMU ble i 2017 ledet av arbeidstakersiden.
Bedriftshelsetjenesten, Eiendomsavdelingen sentrum og fakultetets læringsmiljøkontakt er observatører i
LAMU. Alle verneombudene stiller i møtene slik at vi er orientert om hva som skjer på enhetene på
fakultetet. De som ikke har fast plass er observatører med talerett, men ikke stemmerett. Det er få saker i
LAMU som er vedtakssaker. Observatørene inviteres også med på LAMU-seminaret som avholdes hver vår.
Nedenfor gis en kort oppsummering av de sakene som har gått igjen i møtene i LAMU i 2017.
Orientering fra enhetene
På hvert møte har vi en runde rundt bordet hvor samtlige verneombud, studentrepresentanten og
læringsmiljøansvarlig orienterer om aktuelle saker. Dette gir alle en innsikt i hva som skjer på fakultetet.
Det er få store og tunge saker. Det som nok opptar mange ansatte er nybygget og arbeidet rundt flytting.
Samlokalisering av fakultetet i sentrum - KAG og sentrumsbygningene
Det blir gitt informasjon om arbeidene i arbeidsgrupper og hovedbrukergruppen på samtlige LAMU-møter.
Innføring av nytt avvikssystem
Vinteren 2016/2017 ble CIM avvik tatt i bruk for å melde inn HMS-avvik. Dette systemet kommer i tillegg til
driftsrelaterte innmelding til Eiendomsavdelingen hvor Xpand skal benyttes. Studentene benytter si frasystemet. Det har i 2017 vært 5 innmeldte saker, hvorav 2 saker er ferdig behandlet. De sakene som
fortsatt ikke er lukket jobbes det med hos gårdeier, og er fortsatt aktuelle saker da samme avvik meldes inn
(manglende lys og skilting i rømningsveier i DN.
LAMU-seminaret 2017
LAMUs representanter deltok på seminaret som ble avholdt 27.3.2017 i Gamle logen.
Temaer på seminaret var
- Konflikthåndtering v/ UiO-professor Fanny Duckert
- Verneorganisasjonens rolle i byggesaker – hvordan sikre at verneombud involveres på en god måte?
- Eiendomsavdelingen v/ underdirektør Erik Munthe-Kaas forteller om HMS-organisasjonens rolle i
byggesaker
- Juridisk fakultet v/ lokalt hovedverneombud Elisabeth Wenger-Hagene og underdirektør Oddrun
Rangsæter forteller om sine erfaringer fra byggesaker
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Handlingsplan for LAMU for perioden 2017-2018
Det er utarbeidet ny handlingsplan for perioden. Det er utarbeidet notat av 20.2.2018 som beskriver
endringer fra forrige planperiode. Det er også gitt en statusoppdatering i oppdatert versjon av
handlingsplanen. Hovedfokus for planperioden er «Vedlikehold, og oppfølging av dette, i de 3
sentrumsbygningene». Dette betyr bl.a. tett oppfølging av vernerunder i alle bygg.
ROS-analyse for Det juridiske fakultet
Det ble våren 2017 gjennomført ROS-analyse for hele fakultetets virksomhet. Fakultetet hadde
representanter fra instituttene og seksjonene med i analysegruppen så deltakelsen var bred. Det jobbes
fortsatt med å ferdigstille de siste oppgavene / lukke de siste avvikene.
Hovedtrekk av funnene i analysen:
•

•

•
•

•

Bevisstgjøring av EKSISTERENDE rutiner, prosedyrer og verktøy som finnes på UiO eller fakultetet
(avvikssystemer, innmelding feil, foreta risikovurderinger av f.eks. enkelte arrangementer, mottak av
nyansatte,)
2-3 tiltak i analysen som direkte gjelder oppdatering i beredskapsplanen til fakultetet (tiltakskort
bombetrusler, tiltakskort PLIVO, ha oversikt over administrative og forskningsbaserte IT-systemer som
benyttes, samt konsekvenser ved bortfall – bevisstgjøre hvor vi har sårbarhet)
videreutvikle våre egne nettsider innenfor HMS så informasjonen er mer samlet og lettere å finne
Videre opplæring av f.eks. etasjekontakter, ansatte og studenter i brannvern og evakuering – nettside
med «HMS-opplæring av ansatte og studenter»
UiO får nytt styringssystem for brannvern – mer sjekklister og beskrivelser av ansvarsfordeling
www.sikresiden.no gir mye informasjon lett tilgjengelig – supplement til UiOs og fakultetets nettsider

Oddrun Rangsæter, leder LAMU 2018
Kari Hegerstrøm, sekretær for LAMU

