Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til: Fakultetsstyret
Sak i møtet: V-sak 3
Møtenr: 2/2018
Møtedato: 11.6.2018
Dato:
Saksnr..:

25.05.2017
2018/5909

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
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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

