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Organisering av fakultetet 

Bakgrunn 

Fakultetsstyret har ved to anledninger i 2018 – 12. februar og 11. juni – diskutert organiseringen av 
fakultetet. På det siste møtet var styret samstemte i at det kan være klokt med en gjennomgang av 
instituttstrukturen. Styret var derimot delt i synet på om gjennomgangen burde starte umiddelbart 
eller vente til etter innflyttingen i nybygget i 2020.  

 

Hovedproblemstillinger 

Hittil i høstsemesteret har saken om organisering av fakultetet blitt diskutert i dekanat- og 
instituttledermøter. Til instituttledermøtet 12. september inviterte vi dekanene fra de juridiske 
fakultetene i Helsingfors og København. Disse to fakultetene har valgt å løse både selve 
omorganiseringsprosessen og den nye organisering ganske forskjellig, men noen fellestrekk går 
likevel igjen: De til dels omfattende organisasjonsendringene ble i begge tilfeller startet etter pålegg 
fra universitetsledelsene, begge fakulteter har gått bort fra en organisering i institutter, og begge to 
har flyttet til nye lokaler. 

 

Fakultetets ressurssituasjon, faglige utviklingstrekk og øvrige endringer som fakultet og universitet 
står overfor, er beskrevet i budsjettet for 2019 (V-SAK 3 i dette møtet) og i vedlagte notat om 
organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet. I lys av dette ber fakultetsledelsen styret diskutere 
og ta stilling til hvordan prosessen skal tas videre.  

 

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

1. Notatet «Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet» 

2. Referat fra instituttledermøtet 26. september med påfølgende korrespondanse 
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Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet 
 

1. Bakgrunn 
I UiOs tildelingsbrev for 2017 til fakulteter og museer fastsettes det at UiO skal arbeide systematisk 

med å utnytte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester 

er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med omorganisering, prosessforbedring og 

annen bruk av teknologi. 

For å realisere målene har UiO opprettet Program for administrativ forbedring og digitalisering med 

ambisjon om digitalisering, standardisering, automatisering og forenkling av arbeidsprosesser. 

Samarbeidet mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT) om felles systemer 

og prosesser er én del av programmet. Arbeidet med områdene økonomi og lønn og saksbehandling 

og arkiv har kommet langt, og det forberedes her mottaksprosjekter. Som en annen del av 

programmet har UiO opprettet et prosjekt som skal utrede mulige administrative fellesløsninger, 

med andre ord administrative tjenester som deles av to eller flere enheter eller nivåer. Alle de 

administrative områdene ved UiO skal vurderes med tanke på fellesløsninger i dette prosjektet. 

Styret ved Det juridiske fakultet har i 2018 ved to anledninger (12. februar og 11. juni) diskutert 

fakultetets organisering. I februarmøtet anmodet styret fakultetet om å begynne å se på 

organisasjonsstrukturen, og i juni var styrets medlemmer samstemte i at det ville være klokt med en 

gjennomgang av instituttstrukturen. Styret pekte særlig på at dagens institutter er av svært ulik 

størrelse og at de faglige grensene ikke lenger er like aktuelle. Fakultetsstyret var imidlertid delt i 

synet på når gjennomgangen burde finne sted – før eller etter innflyttingen i nybygget, Domus 

Juridica (DJ), i januar 2020.  

Som dette dokumentet redegjør for, står fakultetet midt i flere store omstillinger som på den ene 

siden aktualiserer og begrunner en grundig organisasjonsgjennomgang. På den andre siden gjør 

presset som allerede er på organisasjonen, det ekstra viktig å lage en god prosess med involvering og 

grundig forankring på fakultet. I arbeidet ønsker vi også å lytte til andre fakulteter som har 

gjennomført store endringer, og få deres erfaringer om hvordan andre organisasjonsstrukturer 

fungerer i praksis. 

2. Det juridiske fakultet i dag 
Ved UiO representerer rektor, universitetsdirektør og sentraladministrasjonen nivå 1, fakulteter og 

museer nivå 2, institutter nivå 3 og enheter under institutter nivå 4. Rektor har det overordnede 

faglige ansvaret ved universitetet, og universitetsdirektøren har det overordnede administrative 

ansvaret. På nivå 2 og nedover er det enhetlig ledelse, det vil si at dekan og instituttleder formelt har 

både det faglige og administrative ansvaret for sine enheter, og at de er overordnet fakultetsdirektør 

og kontorsjef som leder administrasjonene på henholdsvis fakultets- og instituttnivå.  

2.1 Organisering 
Det juridiske fakultet hadde høsten 2017 ca. 302 årsverk, fordelt på fem institutter og en 

fakultetsadministrasjon som vist i oversikten nedenfor. 
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Fakultetsadministrasjonen ledes av fakultetsdirektør og assisterende direktør, og er delt inn i seks 

seksjoner som hver ledes av en seksjonssjef. Fakultetet har sentralisert funksjonene økonomi, 

personal, arkiv, administrasjon av ph.d.-prgrammet, eksamensadministrasjon og studieplanlegging 

for Masterstudiet i rettsvitenskap (MiR) til fakultetsadministrasjonen. Flere av disse funksjoner ligger 

ved andre fakulteter på instituttnivå, og gitt denne sentraliseringen har fakultetsdirektøren et noe 

utvidet ansvar ved Det juridiske fakultet. I samråd med dekanen skal fakultetsdirektøren påse at alle 

tilbys relevant administrativ bistand og at den samlede administrasjonen ved fakultetet utøves i 

samsvar med lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer.   

Hvert institutt har en administrasjon som skal støtte opp under instituttets virksomhet med oppgaver 

blant annet innenfor forskerstøtte og forskningsadministrasjon, webarbeid og arrangementsstøtte. I 

tillegg skal instituttadministrasjonene bistå fakultetets 16 forskergrupper, som hver er tilknyttet et 

vertsinstitutt, med praktiske og administrative gjøremål, så som prosjektadministrasjon og 

organisering av faglige aktiviteter. Administrasjonene på instituttene ledes av kontorsjef i samråd 

med instituttleder. 

Av fakultetets 302 årsverk i 2017 var ca. 34 prosent knyttet stillingsgruppene Administrative 

stillinger1 og Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling2 mens ca. 66 prosent var 

innenfor stillingsgruppen Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF)3. Tabellen under 

viser årsverkene i 2017 fordelt på stillingsgruppene i fakultetsadministrasjonen og på instituttene. 

  

                                                           
1 Inkluderer alle administrative stillinger samt dekan og instituttledere. 
2 Inkluderer IT- og biblioteksstillinger. 
3 Inkluderer alle faste vitenskapelige stillinger, herunder også lektorer, samt postdoktorer, stipendiater og vitenskapelige 
assistenter. 

Det juridiske fakultet

ca. 302 årsverk

Institutt for kriminologi og 
rettsosiologi (IKRS)

ca. 31 årsverk

Institutt for privatrett 

(IFP)

ca. 67 årsverk

Nordisk insitutt for sjørett

(NISF)

ca. 34 årsverk

Institutt for offentlig rett

(IOR)

ca. 86 årsverk

Norsk senter for 
menneskerettigheter

(SMR)

ca. 33 årsverk

Fakultetsadministrasjonen

(Fak.adm)

ca. 51 årsverk
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Tabell 1: Årsverk 2017 

 
 

2.2 Forskning og formidling 
Per i dag har hvert institutt har en forskningsleder, samt forskningsrådgiver og eventuelt 

forskningskonsulenter avhengig av instituttets størrelse. I tillegg har vi sentralt på fakultetet to 

forskingsrådgivere med administrativt ansvar for alle større forskningssøknader til ERC, EU, SFF og 

Toppforsk, samt økonomi og kommunikasjonsrådgiver med spesialitet innen forskningsformidling. 

Fakultetet ser det som en særdeles viktig oppgave å styrke den eksterne søkekulturen ved fakultetet, 

og vi har lagt ned betydelige ressurser i forskningsadministrative ordninger og i forskergruppene. 

Fakultetet har dessuten tatt initiativ til å samarbeide med en rekke europeiske juridiske fakulteter 

om EU-søknader innen rammen av The Guild, og vi jobber strategisk opp mot Norges forskningsråd 

(NFR) for opprettelse av et tematisk forskningsprogram kalt Rettens transformasjoner (Rettstrans). 

Til tross for nedgang i eksterne inntekter de senere årene, har vi også hatt suksesser. Fakultetet har 

inngått særlige avtaler med eksterne aktører, hovedsakelig departementer, men også næringer. De 

viktigste avtalene per dato er Klarspråk (fakultet), Arfa II (IfP), UD-avtalen (SMR) og Havbruk (NIFS). 

Fakultetet har også et senter for fremragende forskning finansiert av NFR, PluriCourts, som i 2017 

gjennomførte en vellykket midtveisevaluering. Medarbeidere ved PluriCourts har skaffet ytterligere 

to NFR-prosjekter i løpet av 2018. For tiden har fakultetet dessuten et stort koordinatorprosjekt, 

SMART (IFP), og vi har jevnlig 1-3 søknader på de ulike ERC Grants. 

Det er på det rene at instituttene og forskergruppene har høy aktivitet, noe som blant annet ses i 

antall arrangementer. Samtidig har fakultetet alltid ligget høyt med hensyn publikasjonspoeng 

sammenlignet med andre fakulteter ved UiO. Relevante tall for forsknings- og formidlingsaktiviteten 

er samlet i tabell 2 under. 
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Tabell 2: Tall og fakta om forskning og formidling 
 Vitenskapelige årsverk 2017 Forsker-

grupper 
Arrangement 
2016* 

Prosjekt** Publikasjons-
poeng 2017  Førstestillinger Postdoktorer Stipendiater 

IKRS 10,0 3,5 7,2 2 9 2 60,58 

IFP 27,0 3,0 19,6 4 23 5 56,23 

NIFS 10,0 0,5 7,5 2 9 10 50,06 

IOR 32,5 9,0 20,8 6 16 9 112,06 

SMR 9,0 0,0 5,2 2 16 1 27,59 

Totalt 88,5 16,0 60,3 16 73 27 306,51 

*Inkluderer kun arrangement med minimum 40 deltakere. 
**Prosjekter med minimum kr. 500.000 i ekstern finansiering. 

Siden hele fakultets organisasjon og struktur er bygget opp rundt instituttstrukturen, klarer vi ikke å 

serve eller utnytte på-tvers-strukturen som forskergruppene åpner for på en god nok måte. Forum 

for forskerledere er ment å skulle bøte noe på dette gjennom å fungere som bindeledd mellom 

dekanat, institutt og forskergrupper, men vi har likevel ikke helt fått landet hvordan vi fordeler 

ressurser på tvers av instituttstrukturen. 

2.3 Studie og studieadministrasjon 
Hoveddelen av fakultetets studieprogrammet, herunder MiR, administreres av 

fakultetsadministrasjonen. Det største unntaket er IKRS som selv administrerer bachelor- og 

mastergradene i kriminologi og rettssosiologi. Senter for rettsinformatikk (IFP) tilbyr en bachelorgrad 

i «Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet» og mastergrad i forvaltningsinformatikk. I 

tillegg har fakultetet 4 engelskspråklige masterprogrammer knyttet til IOR, NIFS og SMR. 

I 2017 var det til sammen på alle fakultetets studieprogrammer 4225 registrerte studenter fordelt på 

følgende måte: 

Tabell 3: Registrerte student vår 2018 

Program Studenter 

Rettsvitenskap 3610 

Andre juridiske programmet 225 

Kriminologi og rettssosiologi 320 

Human Rights 70 

Alle programmer 4225 
Kilde: DBH registrerte studenter 2017. 

Fakultetet har de siste årene igangsatt en rekke små og store reformer på studiesiden og er nå i gang 

med en større prosess for å se på ressursbruken i de ulike programmene og hvordan studietilbudet 

kan organiseres i årene som kommer. På et overordnet nivå for alle studieprogrammene var 

fakultetet først ut ved UiO med å ta i bruk digital eksamen, og vi holder nå på å innføre Canvas som 

nytt studieadministrativt system, noe som vil bedre muligheter til både toveiskommunikasjon med 

studentene i studiet og evaluering av undervisningen.  

Mer spesifikt for MiR er grunnlaget for disse reformene en avtale mellom UiO og fakultetet av 2017 

om å fortsette tiltakene for å styrke studiekvaliteten på MiR i sammenheng med redusert opptakstall 

per år fra 600 til 400 uten bortfall av studieplassinntekter. Det er helt avgjørende at fakultetet følger 

opp denne avtalen for å beholde disse ressursene. Samtidig har UiO krevd at fakultetet må 

organisere studieforløpet slik at gjennomstrømmingen på studieprogrammene øker. Sentrale tiltak 

her er reform av valgfagsystemet og omlegging av undervisningen på 3. studieår, avvikling av 

privatistemner, samt innføring av Lovadata Pro, gjennomgang av de papirbaserte hjelpemidlene og 

evaluering av eksamensgjennomføringen. 
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Administrasjonen av MiR er krevende på grunn av et stort antall eksterne lærere og sensorer. 

Oppfølging av disse med flere timesbaserte arbeidsavtaler, timelister og omberamming av 

undervisning medfører en betydelig belastning på studieadministrasjonen. Fakultetet er i ferd med å 

konvertere deler av det årlige budsjettet på ca. 30 millioner for eksterne lærere og sensorer til fast 

ansatte lektorer med 75 prosent undervisningsplikt.  Vi mener effekten av dette vil være både mer 

forutsigbar og forskningsnær undervisning og mindre administrasjon. Dette må også ses i 

kombinasjon med at fakultetet har gjennomgått Regler for undervisningsplikt og 

undervisningsregnskap og forventer at dette vil ha en effekt på ressursutnyttelsen. 

3. Fakultetets bygninger 
Fakultetet har i flere år vært lokalisert i 7 bygg i Oslo sentrum, men vil de kommende to årene preges 

av flytteprosesser og ombygginger. I tillegg til ferdigstilling og innredning av DJ, skal de eksisterende 

byggene Domus Academica (DA), Domus Media (DM) og Domus Bibliotheca (DB) bygges om. Mange 

av fakultetet ansatte vil være del av en komplisert flytte- og innflyttingsprosess, som også innebærer 

at vi kvitter oss med byggene Domus Nova (DN), Cort Adelers gate og St. Olavsgate. 

Forventede effekter av nybygget og innflytting/samling i eksisterende bygg inkluderer blant annet: 

o Studiet og studenter – tilnærmet alle studentkontakt samles i DJ 

o Informasjonssenteret, biblioteket og Juriteket samles i en felles førstelinjetjeneste  

o Fakultetsadministrasjonen samles – samordning av tjenester 

o Mulighet for samling/samlokalisering av institutter og fagmiljøer 

Fakultetet har ført mange forhandlinger med UiO om ressurser til nybygg og ombygginger og i all 

hovedsak må vi være fornøyde med resultatet. Internhusleieordninger vil fra 2019/2020 imidlertid ha 

stor betydning for fakultetets økonomi noe som vil tvinge oss til å se nøye på arealbruk. En så 

hensiktsmessig organisering som mulig vil i så måte også være viktig. 

4. Økonomiske rammebetingelser 
Det juridiske fakultet har blitt gjenstand for omfattende kutt i perioden 2016 til i dag. Inkludert de 

vedtak som allerede er fattet vil fakultetet for perioden 2016-2020 til sammen ha måttet ta 

rammekutt på mer enn 50 millioner kroner. Det sier seg selv at dette er meget store summer. Det 

skyldes dels effekten av de årlige effektiviseringskuttene (ABE-reformen) vedtatt over 

statsbudsjettet. Dels skyldes det UiOs egen omfordeling og særskilte rammekutt, særlig som følge av 

gjennomføring av UiOs masterplan for eiendom. I tillegg har fakultetet fått nedgang i eksterne 

inntekter.  

Fakultetet har møtt disse reduksjoner ved å bruke akkumulert overskudd fra bedre økonomiske tider 

før 2016, og også tatt grep for øke inntekter og redusere kostnader blant annet gjennom kutt i 

administrative stillinger. Tross en forverret økonomisk situasjon, har fakultetet likevel ikke veket 

tilbake for å tilsette faste vitenskapelige stillinger. Som tabell 1 viser, er fakultetet er klar over at 

driften nå går med underskudd, men tiltak er satt i verk som skal bringe dette i balanse i løpet av noe 

få år. Nettopp i vanskelig økonomiske tider er det viktig å treffe beslutninger som styrker 

organisasjonen og fokuserer på fakultetets sentrale oppgaver i studier og forskning. 
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Tabell 4: Akkumulert resultat 2018-2022 

 

5. Samhandling mellom nivå og enheter 
Universitetsstyret uttalte i møte 20.6.2017 i lys av effektiviseringskuttene en klar målsetting om mer 

effektiv ressursutnyttelse. UiO har konstatert at Det juridiske fakultet har en noe høy andel 

administrative ansatte og bedt fakultetet se nærmere på dette. Som tabellen under viser, har vi 

omtrent samme andel administrative som Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), men en 

høyere andel enn HumSam-fakultetene Det samfunnsvitenskapelige (SV) og Det humanistiske (HF).  

Tabell 5: Prosentandel administrative årsverk 2013-2017 

 

Spørsmålet om antall og andel administrative årsverk er sammensatt og ikke helt enkelt å vurdere, 

blant annet i lys av at vi har en budsjettpost på 30 millioner for og omfattende administrasjon av 

eksterne lærer og sensorer. Dagens organisering der alle instituttene har hver sin administrasjon som 

løser samme type oppgaver og funksjoner uavhengig av hverandre og fakultetsadministrasjonen, må 

videre ses i sammenheng med at enhetene hittil hovedsakelig har vært fysisk atskilte. Med flyttingen 

i 2020 vil etter dagens plan IFP og NIFS ha DM og deler DA, SMR, IKRS, deler av IOR og 

fakultetsadministrasjonen vil være i DJ og IOR i DM. Gitt størrelsene på fakultetets institutter og etter 

hvert mer samlokalisering, må vi stille spørsmålet om opprettholdelse av alle funksjoner på alle 
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enheter er hensiktsmessig.  Dekanen ba allerede 3. mai alle fakultetets ledere om det settes i gang 

prosesser for å styrke fellesfunksjoner i det fremtidige DJ og DM/DA.  

6. Erfaringer fra andre juridiske fakulteter 
For å få mer innsikt i andre former for organisering enn den vi selv har, inviterte vi dekanene fra de 

juridiske fakultetene ved Helsingfors og Københavns universitet til instituttledermøtet 12. 

september. De to fakultetene har valgt å løse både selve omorganiseringsprosessen og den nye 

organisering ganske forskjellig, men noen fellestrekk går likevel igjen: De til dels omfattende 

organisasjonsendringene ble i begge tilfeller startet etter pålegg fra universitetsledelsene, begge 

fakulteter har gått bort fra en organisering i institutter, og begge to har flyttet til nye lokaler som er 

mer tilrettelagt for den nye organiseringen. 

I tillegg har vi sett hen til organiseringen av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen som flere 

kjenner godt. 

6.1 Det juridiske fakultet i Helsingfors 
Instituttnivået er fjernet ved alle fakulteter etter pålegg fra øverste ledelse ved universitetet. Juridisk 

fakultet er flyttet til en egen campus i sentrum, men den store omorganiseringen har vært krevende 

og deler av endringene anbefales ikke. Spesielt det at all administrasjon er fjernet fra fakultetet til en 

sentral enhet krever mye ekstra administrasjonsoppgaver av de vitenskapelige, og det har stor 

avstand mellom på den ene siden studenter og vitenskapelig ansatte og på den andre siden de 

administrative som nå er organisert i service-enheter sentralt på universitetet. 

For å bøte på mangelen på lokal administrasjon brukes forholdsvis mye midler til innleie av 

midlertidig ansatte på korttidskontrakter (vitenskapelige assistenter) som kan gjøre administrative 

oppgaver. 

All aktivitet på universitetet skjer i programmer. Fakultetene har kunnet søke om opprettelse av disse 

til universitetet sentralt for på den måten å få finansiering til å bygge opp sine 

undervisningsprogrammer. Juridisk fakultet har per i dag et kandidatprogram med egen leder, et 

masterprogram og ett internasjonalt program. 

Alle doktorander får sin undervisning i et felles program for alle HumSam-fagene.  

Dekanen er forholdsvis positiv til endringene som er gjort, men ser at det ble gjort for mange 

endringer på en gang.  

En fordel med at instituttene er borte er at det det ligger bedre til rette for tverrfaglig aktivitet. 

Dekanen ga uttrykk for at et fakultet uten institutter kan bidra til å skape en mer enhetlig 

juristidentitet. 

6.2 Det juridiske fakultet i København 
Alle institutter ble nedlagt i 2008. Store deler av administrasjonen ble flyttet til nivå 1, men studie- og 

eksamensadministrasjon samt forskningsstøtte er igjen lokalt på fakultetet, noe som dekanen mener 

fungerer svært godt. Fakultetets organisasjonskart følger som vedlegg 1. 

Som en erstatning for instituttstrukturen ble det opprettet forskningssentre som fagmiljøene måtte 

søke om å få opprette for fem år. De vitenskapelige må søke om å være tilknyttet et av disse 

sentrene ut fra faglige interesser. De som er tilknyttet et forskningssenter, er samlokalisert med 

dette. Etter fem år må senteret søke om å få fortsette i 5 nye år, og de må da legge fram en 

forskningsplan med plan for prosjektsøknader, vitenskapelig produksjon og annen vitenskapelig 
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aktivitet før de eventuelt kan godkjennes for videre aktivitet.  Det forventes blant annet at alle i 

gruppen i snitt produserer 4 artikler pr år. Når det gjelder undervisning må alle gruppene legge fram 

en plan for hvordan de skal yte sin del til undervisningsporteføljen.  

Forskningssentrene skal ha en tydelig faglig profil og helst være tverrfaglige. Noen av 

forskergruppene fungerer svært godt, andre grupper fungerer mer som et uforpliktende faglig 

fellesskap. Forskningssentrene har ikke egen administrasjon, men får støtte fra fakultetsnivået ved 

behov. Det er for tiden 10 forskningssentre ved fakultetet. 

Samtidig med endringene i organisasjonen, gjennomførte Det juridiske fakultet i København en 

studiereform, der de blant annet (i stor grad) gikk bort fra store forelesninger. I en rapport fra 2015 

fikk fakultetet grunnleggende kritikk av utdanningen, særlig med hensyn til forskningsforankring og 

mange eksterne lærere. Fakultetets ansatte har etter det tatt mer ansvar, og det er nå en helt annen 

holdning til utdannelsen i dag. 

Dekanen i København ga uttrykk for at det har fungert godt å oppløse den gamle instituttstrukturen 

og erstatte dette med de midlertidige forskningssentrene. Miljøene har blitt mer dynamiske og det 

skapes en tverrfaglighet i tilnærmingen til fagene som en ikke fikk før. Dekanen er også fornøyd med 

omstruktureringen av de administrative tjenestene og fremhever vektleggingen av 

forskningsadministrativ støtte og profesjonell søknadskompetanse. 

6.3 Det juridiske fakultet i Bergen 
Det juridiske fakultet i Bergen er noe mindre enn i Oslo. Ifølge DHB-tall fra 2017 har fakultetet i 

Bergen 93,2 årsverk i UFF-stillinger4 og 35,5 årsverk i administrative stillinger, og fakultetet har ca. 

2000 studenter. Alle ansatte og studenter er samlet under ett tak i en modernisert skolebygning fra 

1891 og to nye bygg, JUS 1 fra 1995 og JUS 2 fra 2009. 

Som kjent har Det juridiske fakultet i Bergen ikke lenger institutter, men fakultetet har derimot 14 

tematiske forskergrupper. Ledelsen av fakultetet er delt i en faglig og en administrativ linje. Dekanen 

er fakultetets øverste leder og leder også fakultetsstyret, mens fakultetsdirektøren leder det 

administrative personalet og er sekretær for fakultetsstyret. Ledelsesstrukturer er gjengitt i 

organisasjonskartet under. 

  

                                                           
4 50,5 årsverk i forsknings- og undervisningsstillinger, 30,3 årsverk i rekrutteringsstillinger, 1 årsverk professor II og 11,4 
årsverk til vitenskapelige assistenter. 
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Tabell 6: Organisasjonskart for Det juridiske fakultet, UiB 

 

Administrasjonen er delt i to seksjoner. Studieseksjonen som har ansvar for studiesaker, herunder 

det administrative ansvaret for informasjon om, planlegging, gjennomføring og evaluering av 

utdanning og vurdering av studentene. Forsknings- og stabsseksjonen har ansvar for forskning, 

økonomi og HR, inkludert forskningsadministrasjon og det administrative ansvaret for fakultetets 

drift.  

7. Pågående prosesser ved UiO 

7.1 Endrede rammebetingelser 
Det juridiske fakultet har fått et rammekutt de siste årene som nå har nådd en størrelse som krever 

stor omstillingsevne av hele organisasjonen. Fakultetet må gjennom store og krevende 

omstillingsprosesser som vil kreve stor innsats fra alle deler av organisasjonen.  

7.2 Prosjekt gjennomgang administrative tjenester  
For å sikre effektiv utnyttelse av de administrative ressursene og sikre gode administrative tjenester 

med høy kvalitet på hele fakultetet, har vi satt i gang et prosjekt som skal kartlegge og analysere 

dagens rutiner og foreslå nye forbedrede rutiner ved behov, sett i lys av nye oppgaver, nye digitale 

verktøy og endret infrastruktur. Prosjektet skal sikre målrettet ressursstyring og ressursutnyttelse, 

slik at alle enheter skal ha en hensiktsmessig bemanning ut fra sine behov og de ytre rammer som 

blir gitt. Hittil har vi gjennomgått og foreslått tiltak blant annet innenfor områdene 

arrangementsstøtte, vitenskapelige tilsettinger, stipendiatoppfølging, studieadministrasjon og 

eksamensavviklingen. 

7.3 Digitalisering og omstillingsprosesser 
Vi står mitt i store digitaliserings- og omstillingsprosesser både sentralt på UiO og lokalt på Juridisk 

fakultet som vil få innvirkning på organisering av arbeidsoppgaver videre. BOTT-samarbeidet 

og Program for administrativ forbedring og digitalisering vil få ringvirkninger som også vil ha 

innvirkning på de administrative arbeidsoppgavene ved vårt fakultet og vil føre til utvikling av 

fellestjenester og effektivisering på tvers av enheter og nivåer, med en annen arbeids- og 

oppgavefordeling mellom nivå 1, 2 og 3 i organisasjonen. 
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7.4 Lederskifte på nivå 1 
På nivå 1 har vi nylig fått nytt rektorat og i disse dager er universitetsdirektørstillingen utlyst. Begge 

disse lederskiftene vil få stor betydning for resten av organisasjonen og vi kan anta at ny ledelse vil 

ønske å gjøre noen større endringer eller grep som vil påvirke struktur og arbeidsfordeling nedover i 

organisasjonen. 

7.5 Flytting til nye lokaler 
Vi er godt i gang med å planlegge en stor flytteprosess. I dette arbeidet ser vi også på mulige 

gevinster ved å samle fakultetet og undervisningsaktivitetene i fire nære bygg, herunder 

fellestjenester både per bygg og på tvers av nivåer. En felles førstelinje for fakultet, bibliotek og 

institutter vil gi store muligheter for utvikling og effektivisering av tjenestene gjennom samarbeid og 

bruk av digitale verktøy, robotisering/RPA.  

8. Arbeidet videre 

8.1 Til diskusjon i styremøtet 22. oktober 
På grunnlag av fakultetsstyrets bestilling og i lys av fakultetets ressurssituasjon, faglige utviklingstrekk 

og øvrige endringer som fakultet og universitet står overfor, anbefaler fakultetsledelsen at 

fakultetsstyret diskuterer hvordan fakultetet skal ta arbeidet videre. Det er altså spørsmål om sakens 

videre behandling styrets bes diskutere, og fakultetsledelsen anbefaler at det ikke treffes noen form 

for realitetsavgjørelse nå. 

8.2 Mulige alternativer 
Fakultetsledelsen ser flere alternativer for fremtidig organisering, og peker her på tre muligheter: 

1. Instituttene oppløses og erstattes med forskningssentre etter modell til Det juridiske fakultet 

i København  

2. Fakultetet organiseres i tre større institutter, et institutt i hvert bygg etter 2020. Fakultetet 

må da starte en prosess for hvilke fagmiljøer som skal samlokaliseres.  En løsning er at det 

opprettes et nytt institutt for internasjonale rettsstudier på grunnlag av miljøer fra SMR, IOR 

og NIFS i DJ. Denne ideen har oppe tidligere i tilknytning til flyttevedtakene frem til DJ 

3. Dagens instituttstruktur består. Men dette forutsetter omfattende administrativ forenkling, 

gjennom effekter av flytting og samlokalisering, samt prosesser for administrativ forenkling 

og fellestjenester på både UiO- og fakultetsnivå. Et av målene her kan være én 

administrasjon i hvert bygg. Ambisjonen om administrativ forenklingen er et grunnleggende 

premiss og en forutsetning for det videre arbeidet uavhengig av organisasjonsstruktur. 

Fakultetsledelsen anser alle tre mulighetene som realistiske gitt de erfaringer som finnes rundt om i 

Norden. Alternativene er ikke ment å være uttømmende, men som skisser til mulige veier videre. 

8.3 Forankring og involvering 
Fakultetsledelsen understreker at saken fortsatt er på et helt første stadium. Uansett hva styret 

bestemmer seg for er det avgjørende å lage en prosess som sikrer god forankring og bred involvering, 

og som dermed danner grunnlaget for reell demokratisk behandling på fakultetet. Ethvert skritt i 

prosessen må forankres i organisasjonen. For alle alternativene gjelder 

medbestemmelsesordningene som er beskrevet i hovedavtalen med tilpasningsavtale og 

omstillingsavtalen. 
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9. Vedlegg 
 

1. Organisasjonskart for Det juridiske fakultetet ved Københavns universitet 

 



Det Juridiske Fakultet 

DEKAN

DIREKTION

MELLEMLEDER

KOORDINATION

MEDARBEJDER

Dekan

Prodekan 

for uddannelse

Studie-

ledere

Fagledere/

fagansvarlige

Int. koordinator 

for uddannelse
Uddannelses-

ledere

Prodekan 

for forskning
Fakultets-

direktør

DVIP

Center-

ledere

Uddannelses-

koordinatorer

VIP

Forsknings-

gruppe-

koordinatorer

Ph.d.-

skoleleder / 

Vice ph.d.-

skoleleder

Ph.d.-ere

Service-

chefer

Team-

koordinatorer

TAP



Instituttledermøtet 26. september 2018 

Referat fra diskusjon om organisasjonsstruktur 

Instituttlederne diskuterte i møtet 26. september 2018 notatet «Organisasjonsstruktur ved Det 

juridiske fakultet». Instituttlederne var enige i at organiseringen av fakultetet må gjennomgås, gitt 

omstillingene og endringene både fakultetet og UiO vil bli stilt overfor. Det var også enighet om at de 

tre alternativene for arbeidet videre som ble skissert i notatet, skal legges frem for fakultetsstyret til 

diskusjon. Samtidig ønsket instituttlederne at det i alternativ 3 skulle tydeliggjøres at administrativ 

forenkling også vil være en resultat av flytting og allerede igangsatte prosesser. Instituttlederne 

mente også alternativ 2 med tre store institutter fremsto som det mest uklare, og det som i minst 

grad realiserer potensialet for en mer effektiv og strømlinjeformet organisering. Med hensyn til 

tidsaspektet ga ikke instituttlederne noe entydig råd, men det ble nevnt at det kunne være 

hensiktsmessig å utsette organisasjonsgjennomgangen til vi ser effektene av flyttingen og 

forskergruppene har blitt evaluert. 

 

Innspill til referatet i etter møtet 

-----Original Message----- 

From: Gentian Zyberi  

Sent: Friday, September 28, 2018 9:31 AM 

To: Inger Johanne Sand <i.j.sand@jus.uio.no>; Eirik Haakstad <eirik.haakstad@jus.uio.no>; 

instituttledere@jus.uio.no 

Cc: 'kontorsjefer@jus.uio.no' <kontorsjefer@jus.uio.no>; Dag Michalsen 

<dag.michalsen@jus.uio.no>; Benedicte Rustad <benedicte.rustad@jus.uio.no>; Oddrun Rangsæter 

<oddrun.rangsater@jus.uio.no> 

Subject: RE: Organisasjonsstruktur - justert notat og referat fra instituttledermøtet 

 

Agreed with the points made by Inger Johanne. A similar sentiment was shared amongst us in the 

last meeting when it comes to the three possible solutions concerning the potential future structure 

of the Faculty and part of it is reflected already in the document Eirik circulated.   

Best wishes, 

Gentian 

 

-----Original Message----- 

From: Dag Michalsen  

Sent: Thursday, September 27, 2018 10:50 PM 

To: Inger Johanne Sand <i.j.sand@jus.uio.no> 



Cc: Eirik Haakstad <eirik.haakstad@jus.uio.no>; instituttledere@jus.uio.no; kontorsjefer@jus.uio.no; 

Benedicte Rustad <benedicte.rustad@jus.uio.no>; Oddrun Rangsæter 

<oddrun.rangsater@jus.uio.no> 

Subject: Re: Organisasjonsstruktur - justert notat og referat fra instituttledermøtet 

 

Takk for dette Inger-Johanne. Jeg har stor forståelse for dine innvendinger. La meg først si at det er 

fakultetsstyret som har bedt om en første skisse til hvordan fakultetet bør diskutere sin organisasjon. 

Dette har i realiteten ikke skjedd tidligere. Styret har pekt på at det er både faglige og 

resurssargumenter som må gjelde. Saken er på et helt første stadium. Vi vet ikke om styret vil gå 

videre i det hele tatt. Fakultetsledelsen tok den beslutning ikke å igangsette en større prosess ved 

fakultetet om spørsmålet ganske enkelt fordi vi ikke ville ha tilstrekkelig forankring for noe slikt hvis 

styret ikke var interessert. Jeg kan nå i ettertid se at de tre alternativene som avslutter dokumentet 

kan synes å fremstå som mer uttømmende for situasjonen enn den er. Samtidig må vi antyde noe om 

mulige veier for styret som så igjen må komme tilbake til fakultetet for reell demokratisk behandling. 

Selv har jeg ikke noen mening i spørsmålet utover at ethvert skritt her må forankres i organisasjonen. 

En start er klart nok at Inger-Johannes mail følger saken til styret.  

 

Dag   

 

-----Original Message----- 

From: Inger Johanne Sand <i.j.sand@jus.uio.no> 

Sent: Thursday, September 27, 2018 6:02 PM 

To: Eirik Haakstad <eirik.haakstad@jus.uio.no>; instituttledere@jus.uio.no 

Cc: 'kontorsjefer@jus.uio.no' <kontorsjefer@jus.uio.no>; Dag Michalsen 

<dag.michalsen@jus.uio.no>; Benedicte Rustad <benedicte.rustad@jus.uio.no>; Oddrun Rangsæter 

<oddrun.rangsater@jus.uio.no> 

Subject: RE: [instituttledere] Organisasjonsstruktur - justert notat og referat fra instituttledermøtet 

 

Til fakultetsledelsen og i-lederne 

På i-ledermøtet 26.september forelå det flere omfattende saker til diskusjon. Etter mitt syn fikk vi alt 

for lite tid til særlig den siste av disse sakene, gjennomgangen av fakultetets organisasjonsstruktur. 

Jeg opplever det som utilfredsstillende dels at de tre alternative veiene videre var så kort skisserte, 

og at i-lederne hadde så lite tid til diskusjon og forberedelse tatt i betraktning av at saken nå skal opp 

i styret. Dette er en sak som angår de ansatte sterkt. Det bør vurderes om det er mulig med et nytt 

møte for styremøtet.  

Til referatet som ble sendt ut vil jeg be om følgende tillegg:  

En gjennomgang av fakultetets organisasjonsstruktur er en omfattende og vanskelig sak. Det er 

åpenbart behov for å diskutere dette med jevne mellomrom, men da er det behov for en bedre 

utredning av hva problemet i dag er, hva man ønsker å oppnå, og hvilke alternativer som er mulige 



og realistiske. Det er behov for å få fram de faglige argumentene på en bedre måte og ikke bare 

behovet for effektivisering.  

IOR mener at det er et stort forbedringspotensiale både faglig og økonomisk også med den 

nåværende instituttstrukturen som ramme. IOR er enig i at det er behov for forenklinger av den 

administrative strukturen, men det kan skje på flere måter. Det vil være fornuftig med økt samarbeid 

innenfor hvert bygg, inkludert i det nye DJ. Det nye bygget vil i seg selv gi mange forbedringer og 

forenklinger med de fleste undervisningsrom samlet i ett bygg. Bedre nettsystemer som CANVAS og 

andre bør kunne gjøre undervisningsplanleggingen enklere. Samspillet mellom instituttene og de 

tverrfaglige forskergruppene har bidratt til å bryte ned viktige deler av skillelinjene mellom 

instituttene, men her er det også mer å hente.  

Faglig sett mener IOR at den nåværende strukturen for IORs del har mange gode sider. Et stort 

institutt for offentlig rett gir en robust struktur med betydelig fleksibilitet for samarbeid, læring og 

forskning på tvers av fagene. Mye fagutvikling skjer nå på tvers av fagene. Samtidig har 

forskergruppene bidratt til mye samarbeid på tvers av instituttene. IOR er skeptisk til å lage 

instituttbaserte skillelinjer mellom nasjonal og internasjonal rett. I dag er det omfattende 

sammenhenger mellom de to. Samtidig erkjenner IOR at det er svake sider ved den nåværende 

instituttstrukturen, og at IOR kan oppleves som for stort. Det er fremdeles for vanskelig å få til faglig 

utvikling på tvers av instituttenes nåværende grenser, men her må det uansett til et økt fokus på og 

en bevissthet om faglig utvikling for å respondere på viktige sider ved samfunnsutviklingen. Det kan 

være behov for en gjennomgang, men da bør dels de faglige argumentene for en ny struktur bli 

tydeligere, og de alternativene som utredes bør bli tydeligere enn det som fremgår av det 

foreliggende dokument om organisasjonsstrukturen. Den svært korte skisseringen av alternativene er 

utilfredsstillende som grunnlag for en videre diskusjon.     

 

Med vennlig hilsen 

Inger-Johanne   

 

-----Original Message----- 

From: Eirik Haakstad [mailto:eirik.haakstad@jus.uio.no] 

Sent: Thursday, September 27, 2018 8:34 AM 

To: instituttledere@jus.uio.no 

Cc: 'kontorsjefer@jus.uio.no' <kontorsjefer@jus.uio.no>; Dag Michalsen 

<dag.michalsen@jus.uio.no>; Benedicte Rustad <benedicte.rustad@jus.uio.no>; Oddrun Rangsæter 

<oddrun.rangsater@jus.uio.no> 

Subject: [instituttledere] Organisasjonsstruktur - justert notat og referat fra instituttledermøtet 

 

Til instituttlederne, 

Vedlagt følger: 

1) Notatet om organisasjonsstruktur justert etter deres innspill i går. Justeringene er på side 8 og 10. 



2) Kort referat fra diskusjonen som skal følge saken videre til fakultetsstyret. 

Planen er at begge dokumentene skal sendes til universitetsledelsen på mandag i forkant av 

strategisk samtale neste uke. 

Kan dere gi meg en tilbakemeldingen på referatet og endringene i notatet innen kl. 1200 i morgen, 

fredag 28. september? 

Hilsen Eirik 

---------- 

Eirik Haakstad 

Seksjonssjef, Administrasjonsseksjonen 

Det juridiske fakultet 

Universitetet i Oslo 

Tlf. +47 22 85 93 31 

Mob. +47 957 01 101 

http://www.jus.uio.no <http://www.jus.uio.no/> 
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