
Sakskart til møte 2/2019 i fakultetsstyret 
Tid og stad: 17. juni 2019 12:00 - 15:00, Kollegieværelset 

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. februar

Arkivsaksnummer:

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 25. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 25. februar godkjennes.

O-SAK 1 Organisering av fakultetet

Foreløpig orientering om arbeidsgruppens arbeids ved Ivar Alvik, se også nettartikkel.

O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter

Arkivsaksnummer:

Vedlegg (pdf):

1. Referat fra IDF-møtet 01.04.19

2. Referat fra IDF-møtet 11.04.19

3. Referat fra IDF-møtet 06.06.19 (ettersendes i løpet av uke 24)

V-SAK 2 Regnskap for 1. tertial

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen

2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

UiO Det juridiske fakultet 
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V-SAK 3 Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020 til 2024 og årsplan 2020-2022 - 

hovedprioriteringer og prinsipper

Arkivsaksnummer: 2019/6064

Vedlegg (pdf):

1. Foreløpig konsekvensjustert ramme

2. Oppsummering av budsjettiltak vedtatt av styret i 2018

3. Årsplan 2019-2021 status pr 1. tertial 2019

4. Utviklingsavtale 2020-2022 mellom universitetsledelsen og det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. Administrasjonen bes om å 

fremlegge konkretiserte budsjettiltak og årsplanstiltak til behandling for styret i oktober.

V-SAK 4 Justering av finanserieringsmodellen for juridisk fakultet

Arkivsaksnummer: 2019/264

Vedlegg (pdf):

1. Notat om finansieringsmodellen

2. Beskrivelse av fakultetets finansieringsmodell

Vedtaksforslag:

1. Intern finansieringsmodell for juridisk fakultet justeres med virkning fra 1.1.2020 ved at alternativ 1 

iverksettes som beskrevet i notatet.

2. Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for fakultetets institutter 

og sentre oppheves med virkning fra 1.1.2020.

V-SAK 5 Strategi 2030 - juridisk fakultet - veien videre

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Vedlegg (pdf):

1. Strategi 2010-2020 for det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til tidsplan for høsten 2019 og skisse til hovedsatsninger og utfordringer.

O-SAK 3 Presentasjon av CELL, Den digitale jurist og SFU-søknad

Muntlig presentasjon ved Erling Hjelmeng.

2



O-SAK 4 Inngåtte MoU-avtaler

Vedlegg:

1. Nyhetssak

2. Avtale med Politihøgskolen (arkivsaksnummer 2019/918)

3. Avtale med BI (arkivsaksnummer 2019/6269)

4. Avtale med NOVA (arkivsaksnummer 2018/14425)

5. Avtale med NMBU (arkivsaksnummer 209/6263)

6. Avtale med Høgskolen i innlandet (arkivsaksnummer (2019/6266)

O-SAK 5 Utviklingsavtalen med UiO

Vedlegg (pdf):

1. Utviklingsavtalen

O-SAK 6 Statistikkpakke

Vedlegg (pdf):

1. Studentstatistikker 2018 for Det juridiske fakultet

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) i perioden februar til mai 2019 vedtatt følgende tilsettinger:

Hanna Vik Furuseth tilsettes i midlertidig stilling som forsker SKO 1108 i perioden 1.1.2019 – 

31.12.2019 ved Nordisk institutt for sjørett (aivsaksnummer 017/8493).

■

Sund og Sæteren ansettes til hver sin stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, 

Nordisk institutt for sjørett (avsaksnummer 2018/12437).

■

Tommaso Pavone og Øyvind Stiansen tilsettes i hver sin stilling som postdoktor (SKO 1352) ved 

Institutt for offentlig rett, PluriCourts for en periode på 3 år. Dersom en av disse takker nei, går 

tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er rangert av komiteen. Forutsetning for 

tilsetting er at kandidaten avlegger PhD før tiltredelsesdato (aivsaksnummer 2018/12984).

■

Victor Andreas Lund Shammas ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske 

fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Shammas takker nei til stillingen, går 

tilbudet videre til Rune Ellefsen (aivsaksnummer 2018/12072).

■
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O-SAK 8 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

O-SAK 9 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

Det juridiske fakultet, 7. juni 2019

Publisert 7. juni 2019 13:34 - Sist endret 7. juni 2019 13:34 
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Protokoll fra møte 1/2019 i fakultetsstyret 
Tid og stad: 25. feb. 2019 12:00 - 15:00, Kollegieværelset 

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes av fakultetsstyret 17. juni 2019. 

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjemleng, Ole-Andreas Rognstad, Sverre Blandhol, Astrid Iversen, Odd 

Erik Pedersen, Ellen Mo, Jan Einar Barbo, Mads Fredrik Baardseth og Simen Gundersen

Forfall: Marit Halvorsen og Alexander Sæthern

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Oddrun Rangsæter (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember og sirkulasjonssak 

25. januar

Arkivsaksnummer: 2018/416 og 2019/2977 

Vedtak:

Protokollene fra styremøtet 14. desember og sirkulasjonssak 25. januar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

O-SAK 1 Presentasjon av forskergruppen for naturressursrett

Endre Stavang presenterte forskergruppen for naturressursrett.

V-SAK 2 Årsregnskap 2018

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2018.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 3 Opprettelse av årsenhet ved IKRS

Arkivsaksnummer:

Vedtak:

UiO Det juridiske fakultet 
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Fakultetsstyret støtter forslaget om at universitetet oppretter en årsenhet i kriminologi. Det skal søkes om 

nye studieplasser fra UiO, men styret er positive til eventuell omdisponering av studieplasser fra BA i 

kriminologi. 

(Enstemmig vedtatt)

O-SAK 2 Arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Muntlig orientering om arbeidsgruppen som ledes av Ragnhild Hennum.

O-SAK 3 Status strategiarbeid

Muntlig orientering.

O-SAK 4 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkukasjonsbehandling 05.11.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 06.12.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 25.01.19:

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

Petra Gyongyi og Peter Čuroš tilsettes i stilling som postdoktorer, SKO 1352, ved Institutt for 

privatrett (arkivsaksnr. 2018/2289). 

■

Helga Aune tilsettes i stillingen som førsteamanuensis II i 20 % åremålsstilling i 5 år ved Det juridiske 

fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2018/5733).

■

Pernille Sandberg Drtina tilsettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet 

klarspråk og lovgivningslære ved Det juridiske fakultet, IOR (arkivsaksnr. 2017/335)

■

Kristina Stenvik og Sofie Høgestøl tilsettes i stillingene som universitetslektor (SKO 1009), og Markus 

Jerkø tilsettes som førstelektor (SKO 1198) ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2018/6836). 

■

Daniel J. Gervais tilsettes som professor II i 20% stilling knyttet til forskergruppen Marked Innovasjon 

Konkurranse (arkivsaksnr. 2019/858).

■

Opprykk til førsteamanuensis godkjennes. Jon Christian F. Nordrum får opprykk til førsteamanuensis 

(SKO 1011) med virkning fra 01.02.2017, som er den første dagen i måneden etter at 

doktoravhandlingen ble innlevert til bedømmelse. ITU fastslår at lønn fastsettes på nivå med 

førstelektorstillinger ved fakultetet. Opprykket endrer ikke stillingens innhold. ITU viser til protokoll fra 

møte 3 /2016, sak 11 (arkivsaksnr. 2018/13874).

■
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O-SAK 6 Eventuelt

Det juridiske fakultet, 26. februar 2019

Publisert 5. mars 2019 09:20 - Sist endret 5. mars 2019 09:20 
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Til: Fakultetsstyret 
Sak i møtet:  V-SAK 3 
Møtenr: 2/2019 
Møtedato: 17.06.19 
 
Dato: 21.05.2019 

 Saksnr..: 2019/6064 TRONSK 

Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020 til 2024 og Årsplan 2020-2022 - 
hovedprioriteringer og prinsipper  

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, 
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 foreløpige rammer for 
2020 er det fra UiO sentralt beregnet en foreløpige ramme for juridisk fakultet på 304 062 000 kr 
for 2019. 

Spesifikasjon av rammen er vist i vedlegg 1. Dette er en nominell økning på 758 000 kr fra 2018. 
Reell endring etter prisjustering er en reduksjon på 7,4 mill. kr. For fakultetet er det nedgang i 
resultatmidler på ca. 2,4 mill. kr samlet. Det gjelder EU-inntekter og kandidat- og studiepoengs-
inntekter, samt utfasing av toppforskningsstøtte. I tillegg er det lagt inn forventet opptrapping av 
ABE-reformen på 1,3 mill. og internt rammekutt på UiO på 3,3 mill. I langtidsbudsjettet som ble 
lagt høsten 2018 ble det planlagt med videreføring av ABE-reformen på 2,5 mill. kr, men ikke 
internt rammekutt. Det betyr at den foreløpig ramme er 2,2 mill. kr mindre enn i gjeldende 
langtidsbudsjett, 8,8 mill. kr for perioden 2020-2023. Det betyr at det må iverksettes nye 
budsjettiltak for 2020 for å balansere denne endringen. 

Vedtatte tiltak for 2019 

Fakultetsstyret vedtok i 2018 flere budsjettiltak for å imøtekomme de endrede rammebetingelsene 
og økt kostnadsstruktur. En oppsummering av tiltakene og status pr mai 2019 er beskrevet i 
vedlegg 2. 
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Utvikling i Langtidsbudsjett 2019-2023 – basisvirksomheten 
 

Tall i 1000 kr (negative tall = overskudd), tall fra fakultetsstyresak 14.12.2018 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Årsresultat -1 408 062 2 577 825 2 170 751 -2 604 821 -321 615 

Akkumulert resultat -4 571 792 -1 993 967 176 784 -2 428 037 -2 749 651 

 

Utvikling i stillinger antall årsverk, prognose 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Undervisnings- og 
forskerstillinger  

 94,67   95,75   95,15   91,65   88,77  

Rekrutteringsstillinger   39,47   42,22   44,50   42,25   44,00  

Administrative og 
støttestillinger  

 83,03   79,37   75,57   74,77   72,97  

Hjelpestillinger  6,03   6,29   6,29   5,79   5,79  

 

Endringer etter styrets behandling i desember 2018 
Prognose pr 1. tertial 2019: Årsprognosen for 2019 er endret fra 4,6 til 3,2 mill. kr i akkumulert 
overskudd for basisvirksomheten. Prognosen for personalkostnader er øket mens driftskostnader 
er redusert, jfr. egen sak om regnskap pr 1. tertial. 
 
Foreløpig ramme for 2020: Dersom denne vedtas slik den er beregnet betyr det et kutt på 2,2 mill. i 
bevilgningen for 2020, utover det som er planlagt, jfr. omtalen ovenfor. 
 
Lønnsoppgjør 2019: Dette ble 0,7% høyere enn forventet og budsjettert. Dette betyr en merkostnad 
på ca. 1,5 mill. kr i helårseffekt for basisvirksomheten. 
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Budsjettiltak for 2020 
De endrede rammebetingelsene gjør at det er nødvendig å iverksette nye budsjettiltak i tillegg til de 
som ble vedtatt i 2018. Budsjettiltak på 2,7 mill. kr i gjennomsnitt pr år, og 13,5 mill. kr samlet for 
perioden 2020-2024 vil gi balanse i budsjettet, alle andre forutsetninger likt. 
Tiltakene som iverksettes bør så langt som mulig skjerme arbeidet med studiekvalitet og allerede 
igangsatte årsplanstiltak. Videre er det naturlig å prioritere tiltak på områder i virksomheten der 
det ikke er allerede iverksatt tiltak for inneværende periode, og der det er fleksibilitet i 
kostnadsstrukturen som gjør at effekt av kostnadsreduksjoner kan oppnås relativt raskt. Følgende 
områder foreslås: 

Undervisning og eksamen 
MA Rettsvitenskap: en rekke tiltak er allerede iverksatt og under planlegging, jfr omtalen i vedlegg 
2. Et nytt tiltak som kan gi effekt er bruk av viderekomne studenter i undervisning. Hvert enkelt 
studieår gjennomgås mht. innsparingspotensial, både knyttet til eksamen og undervisning. 
Øvrige studieprogrammer: Følges opp i egen sak om analyse av økonomien i mindre 
studieprogrammer. Innsparingsmål på 20% på støttetjenester er vedtatt og delvis iverksatt. Det er 
imidlertid begrenset potensial for flere kostnadsreduksjoner uten at det det faglige tilbudet 
begrenses, enten ved å legge ned programmer eller begrense studentenes valgfrihet innenfor 
programmene.  

 
Forskning 
Stillingsplan: Det har vært en stor vekst i antall faste vitenskapelige stillinger over en lengre 
periode. Dette har vært en ønsket og planlagt utvikling, og en nedbygging av tidligere overskudd. 
Samtidig er dette en vesentlig faktor i endringen i fakultetets økonomi. I første omgang er det 
planlagt en ny førstestilling i stillingsplanen med tilsetting i 2020. Denne kan vurderes 
utsatt/innstilt. 

  

Årsplan 2020-2022 
Hovedprioriteringer 
Gjeldende årsplan for 2019-2021 ble behandlet i fakultetsstyret i oktober og desember 2018. Status 
for gjennomføring pr 1. tertial er vist i vedlegg 3.  
Hovedprioriteringer for perioden 2019-2021 kan skisseres slik innen hovedområder: 

Hovedområde Premiss Fremragende 
utdanning 

Grensesprengende 
Forskning 

Organisasjon og 
støttefunksjoner 

Ta kunnskap i 
bruk 
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Fakultetets 
hovedprioriteringer 

Opprettholde 
antall 
vitenskapelige 
stillinger 

Utdanning 
og 
læringsmiljø 

 

Ekstern 
finansiering 

Areal og 
samlokalisering 

Samfunnskontakt, 
innovasjon og 
formidling 

Flytting til nye 
lokaler 

 Forskningsstrategi Organisasjons-
utvikling 

 

Oppnå 
budsjettbalanse 
på sikt 

    

 

Hovedprioriteringene i planen følger i stor grad hovedstrukturen i UiOs årsplan. I UiOs årsplan for 
2020-2022 er videreføres struktur og hovedprioriteringer fra planen for 2019-2021: 

• Fremragende utdanning og læringsmiljø 
• Grensesprengende Forskning 
• Ta kunnskap i bruk 
• En helhetlig personalpolitikk 
• Virksomhetsovergripende tiltak 

Årsplan for UiO 2019-2021 

 

Årsplantiltak for 2020-2022 
Flere av tiltakene i innværende årsplan strekker seg inn i år 2020, jfr vedlagt status-rapport. Det 
foreslås at disse videreføres i årsplan 2020-2022, og at hovedprioriteringene videreføres. I tillegg 
foreslås det nye tiltak basert på utviklingsavtalen. 

Utviklingsavtalen 
Utviklingsavtalen mellom fakultetet og universitetsledelsen legger føringer for fakultetets 
virksomhet i 2020-2022. Flere av tiltakene i utviklingsavtalen er allerede ivaretatt gjennom 
årsplanen, mens flere av tiltakene er nye. Det foreslås derfor at samtlige tiltak i utviklingsavtalen 
innarbeides i årsplan 2020-2022. 

Vedtatt utviklingsavtale følger i vedlegg 4. 

23

https://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/uios-aarsplan-2019-2021-web.pdf


Strategi 2030 
Arbeidet med ny strategi for perioden 2020-2030 er påbegynt, jfr. egen sak «Strategi 2030 - 
juridisk fakultet – videre arbeid». Denne gir føringer for årsplan som overlapper med første del av 
strategiperioden. Så langt foreligger det en skisse til hovedsatsninger og utfordringer. Endelig 
strategi skal vedtas av fakultetsstyret i juni 2020. Konkrete tiltak som følge av strategi 2030 vil 
derfor først komme i Årsplan 2021-2023. Men enkelte hovedprioriteringer og tiltak i årsplanen vil 
være faste og bestå uavhengig av tidshorisont, som f.eks. å sikre god gjennomstrømming i 
studieprogrammer.  
 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. 
Administrasjonen bes om å fremlegge konkretiserte budsjettiltak og årsplanstiltak til 
behandling for styret i oktober.  

 

Vedlegg: 
1. Foreløpig konsekvensjustert ramme 
2. Oppsummering av budsjettiltak vedtatt av styret i 2018 
3. Årsplan 2019-2021 status pr 1. tertial 2019 
4. Utviklingsavtale 2020-2022 mellom universitetsledelsen og det juridiske fakultet 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Trond Skjeie 
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 
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Foreløpige rammer 2020

2020 2019 Endring
Alle beløp i 1000 kr Antall Pris Beløp Antall Pris Beløp Antall Beløp

Det juridiske fakultet

A. Utdanning

I. Basis

01. Studieplasser

ad. Kategori D  120,00  66,101 7 932  120,00  64,061 7 687  245

ae. Kategori E 1 690,00  56,766 95 935 1 690,00  55,017 92 979 2 956

af. Kategori F  200,00  47,431 9 486  200,00  45,974 9 195  291

I. Basis Total 2 010,00  56,766 113 353 2 010,00  55,017 109 861 3 492

II. Resultater

01. Kandidater

ad. Kategori D Bachelor-/masterkandidater  268,30  22,379 6 004  303,67  21,699 6 589 - 35,37 - 585

ae. Kategori E Bachelor-/masterkandidater  21,70  18,145 394  16,00  17,593 281  5,70  113

af. Kategori F Bachelor-/masterkandidater  61,00  15,115 922  54,00  14,662 792  7,00  130

ak. Kategori E Integrerte profesjons-/masterkandidater  350,00  36,290 12 702  341,00  35,187 11 999  9,00  703

02. Studiepoeng

ad. Kat. D  560,80  29,055 16 294  598,20  28,150 16 839 - 37,40 - 545

ae. Kat. E 1 617,90  23,615 38 207 1 671,68  22,871 38 233 - 53,78 - 26

af. Kat. F  471,90  19,968 9 423  455,15  19,353 8 809  16,75  614

03. Utvekslingsstudenter

aa. Utreisende Erasmus +  76,70  9,087 697  66,33  8,797 584  10,37  113

ab. Annen utveksling  281,70  6,058 1 707  281,00  5,864 1 648  0,70  59

II. Resultater Total 3 710,00  19,968 86 350 3 787,03  19,353 85 774 - 77,03  576

A. Utdanning Total 5 720,00  29,168 199 703 5 797,03  28,269 195 635 - 77,03 4 068

B. Forskning

I. Basis

01. Rekrutteringsstillinger

aa. Stipendiater tildelt før 2009  38,00  890,182 33 827  38,00  866,779 32 938  889

ab. Postdoc tildelt før 2009  6,00 1 047,126 6 283  6,00 1 019,597 6 118  165

ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009  1,00 1 064,703 1 065  1,00 1 036,712 1 037  28

04. Varige tiltak med øremerkinger

aa. Driftsmidler forskning 717 698  19

I. Basis Total  45,00 1 000,670 41 892  45,00  974,363 40 791 1 101

II. Resultater

01. Doktorgrader  13,00  228,178 2 966  13,67  221,090 3 022 - 0,67 - 56

02. NFR-midler  31,51  70,373 2 217  28,15  68,724 1 935  3,36  282

03. EU-midler  2,50  786,890 1 967  3,79  786,890 2 982 - 1,29 -1 015

04. BOA-midler

aa. BOA-midler  12,40  58,415 724  12,40  58,415 724

05. Publiseringspoeng

aa. Publiseringspoeng  308,50  14,632 4 514  308,50  14,632 4 514

II. Resultater Total  367,91  231,698 12 388  366,51  229,950 13 177  1,40 - 789

III. Midlertidige tiltak

02. Midlertidige tiltak

aw. Midlertidig toppforskningsstøtte 2 000 2 000

ax. Utfasing toppforskningsstøtte 300 600 - 300

III. Midlertidige tiltak Total 2 300 2 600 - 300

B. Forskning Total  412,91  520,062 56 580  411,51  509,105 56 568  1,40  12

E. Annet

I. Basis

01. Tilpasning

aa. Fjorårets tildeling, prisjustert 52 185 55 037 -2 852

ae. Varig øremerking utdanning 673 - 673

ag. Medfinansering fra fakultetene - Digital eksamen -920  920

ah. Medfinansiering fra fakultetene - drift av Silurveien -4 741 4 741

aj. Forventet opptrapping av ABE-reformen -1 356 -2 142  786

ak. Justering som følge av omkategorisering kandidater 4 370 -4 370

al. Rammekutt -3 338 -1 464 -1 874

02. Varige tiltak med øremerkinger

ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid 288 288

I. Basis Total 47 779 51 101 -3 322

E. Annet Total 47 779 51 101 -3 322

Det juridiske fakultet Total 6 132,91  225,525 304 062 6 208,54  220,603 303 304 - 75,63  758
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Oppsummering av budsjettiltak vedtatt av styret i 2018 
 

Vedtatt i oktober: 
 
Studiestruktur og timelønn 

• Færre parallelle kurs. Utvidelse av tiltaket som allerede er vedtatt for 2018. Status: Delvis 
iverksatt, på enkelte fag er antallet kursgrupper redusert noe. 

• Generell reduksjon av omfang av undervisning. Status: delvis iverksatt, jfr omtale nedenfor. 
• Emnesperre på MA rettsvitenskap og endring av permisjonsreglement, vedtatt 2018. Status: 

iverksatt. 
• Bestått-ikke bestått på enkelte emner. Bør innføres der det vil ha størst effekt, dvs. på de 

emner der det i dag er et høyt antall gjentak og klager. Emner med bestått-ikke bestått kan 
ha en sensor. Status: delvis iverksatt, vedtatt innført på 1. studieår, første semester med 
virkning fra 2020. 

• Flere universitetslektorer. 5 universitetslektorer er tilsatt. Status: iverksatt. 
• Redusere omfang av støttetjenester på andre studieprogrammer med 20%, fom 2021, 10% 

fom 2020. Dette vil utgjøre ca. 1,3 mill. kr årlig, 0,65 mill. i 2020. Totalt 4,5 mill. kr i hele 
perioden. Status: delvis iverksatt, et årsverk reduseres i 2019 på studieadministrasjon ved 
IKRS. 

 
Studentmengde og infosenter 

• Iverksette digitalisering/teknologiske løsninger, automatisering, selvbetjeningsløsninger, 
forenkling av studieadministrasjon, endre kommunikasjon mellom lærere og studenter ved 
bruk av Canvas, avklare ansvarsdeling sentralt / lokalt nivå, JSU/Info-senteret. Dette skal 
redusere antall årsverk på studentmedarbeidere i infosenter fra 1,5 til 1,2 i 2019 og 1,0 i 
2020. Status: ikke iverksatt. Antall årsverk har økt hittil i 2019. 

• Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med 1 
årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill. kr 
samlet. Status: ikke iverksatt. 

 
Undervisningsplanlegging 

• Antall årsverk i studieseksjonen reduseres med 1 fom 2021, dette som følge av at det er 
tilsatt universitetslektorer, Canvas er innarbeidet, færre parallelle kurs er innarbeidet, 
masterplan/standardisering av timeplaner for to semestre er integrert, reduksjon av RT-
køen, forenklet system for bilagslønn/HR/tilgangsstyring. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 
mill. kr samlet. Status: ikke iverksatt. 

 
Eksamensplanlegging 

• Antall årsverk i eksamensseksjonen reduseres med 1 fom 2021, dette som følge av at 
privatistordningen er avsluttet, digitale hjelpemidler er innført, eksamensavvikling er flyttet 
til Silurveien, bokkontroll er avsluttet. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 mill. kr samlet. 
Status: ikke iverksatt. 

 
Forskningsadministrasjon 

• Redusere antall årsverk i forskningsadministrasjon på fakultetet samlet med 1 årsverk fra 
2022 (0,5 årsverk fra 2021 + 0,5 i 2022). Dette gir en innsparing på anslagsvis 2 mill. kr 
samlet. Reduksjonen planlegges gjennomført ved hjelp av naturlig avgang. Status: 
iverksettes med virkning fom høsten 2019. 
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• Aktiviteter som skal iverksettes for å bidra til dette: Redusere servicenivå på arrangementer. 
Ordinære arrangementer skal ikke ha administrativ betjening. Endre stillingsbeskrivelse for 
forskningskonsulenter – fra servicestilling til profesjonalisert søknads- og 
prosjektoppfølgingsstilling  

 
Institutt- og fakultetsstruktur 

• Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med 1 
årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill. kr 
samlet. Fellestjenester og administrative gevinster ved innflytting i nytt bygg utover de som 
er foreslått innen de spesifikke fagområder vil bli utredet senere. Status: ikke iverksatt. 

 
Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner 

• IT: antall årsverk på IFP/NIFS reduseres med 0,5 med virkning fra høst 2018. Det gir en 
innsparing på ca. 350 000 kr årlig, 1,75 mill. kr over 5 år. Status: iverksatt. 

• Kommunikasjon: omfanget av dette området sees i sammenheng med 
forskningsadministrasjon, jfr. omtale ovenfor. 

• Fakultetssekretariatet: kostnader til frikjøp i forbindelse med nye lokaler bortfaller fra og 
med 2021. Det gir en kostnadsreduksjon på ca. 900 000 kr årlig. Denne er allerede 
innarbeidet i gjeldende LTB. Status: ikke iverksatt. 

• Økonomi: antall årsverk reduseres med 0,5 fom høst 2019. Det gir en innsparing på ca. 350 
000 kr årlig, 1,5 mill. kr over 5 år. Status: iverksatt. 

• HMS og beredskap: avklare fordeling av arbeidsoppgaver mellom fakultetet og 
Eiendomsavdelingen, og gjennomgå ressursbruk i fakultetets beredskapsgruppe. Status: ikke 
iverksatt. 

 
Øvrige tiltak 

• Økt effekt av reduksjon i stipendiatstillinger: anslått effekt på ca. 3 mill. kr i budsjettet. 
Status: iverksatt. 

• Økt effekt av tiltak på timelønn. Anslått innsparing på ca. 3 mill. kr årlig, og en samlet 
budsjetteffekt rundt 15 mill. kr for hele perioden. Status: delvis iverksatt. 

 
Vedtatt i desember: 
 

• Hjelpestillinger, justeres ned til 6 årsverk årlig, totalt fra ca. 37 til 30 for hele 
perioden. Budsjetteffekt: 3,7 mill. kr samlet. Dette gjelder vit.ass.-stillinger på 
instituttene. Tiltaket må iverksettes på instituttene. Fakultetsstyret ber derfor 
fakultetet om å iverksette mekanismer for tilsettings-prosesser som gir bedre kontroll 
og mulighet til å gjennomføre tiltaket. Status: ikke iverksatt. 

• Timelønn, justeres ned med 2 årsverk pr år. Budsjetteffekt: 6 mill. kr samlet. Dette 
gjelder ytterligere tiltak på undervisnings- og eksamensbudsjettet. Status: følges opp 
videre gjennom 2019. Påbegynt prosess med studieårsansvarlige på MiR. 

• Undervisnings- og forskningsstillinger: Universitetslektorstillinger justeres fra 6 til 5 
årsverk årlig. Nettoeffekt etter økt timelønnsbudsjett er ca. 1 mill. kr samlet.  Status: 
iverksatt. 

• Tilsetting i utlyste førstestillinger utsettes 5 mnd. Budsjetteffekt: ca. 0,5 mill. kr. 
Status: iverksatt. 

• Administrative stillinger: I tillegg til tidligere vedtatte tiltak foreslås det en 
nedjustering mot slutten av perioden med 1 årsverk i 2023. Budsjetteffekt: ca. 0,7 
mill. kr samlet. Status: ikke iverksatt. 
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Hovedområde
Hoved-

prioritering
Årsplan tiltak

Referanse 

til UiOs 

årsplan

Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2019 Resultatmål 2021 Status 

Kommentar

(administrativ fremdriftsansvarlig 

uthevet)

1. tertial 2. tertial 3. tertial

Målet er at kutt i 

overføringer ikke 

skal gå ut over 

faglig virksomhet og 

antall vit.stillinger 

skal opprettholdes

Overføring av ressurser fra administrative 

til vitenskapelige stillinger

Iverksette vedtatte budsjettiltak 31.12.2020 Fakultetsdirektør og dekan Forholdstall administrative pr 

vitenskapelig tilsatt redusert 

ok Nedgang i administrative årsverk følger planen.I 

inneværende år vil 2,5 adm stillinger ikke bli 

erstattet.  Personalkostnader for adm. stilliger, 

justert for lønns- og priskompensasjon) for 1. tertial 

er gått ned sammenlignet med 2018. 

Flytting til nye 

lokaler 

Organisasjonsmessige effekter av flytting 

til nye lokaler

IT-organisering Innflytting 01.01.2020 Seksjonsleder IT-seksjonen Gjennomført organisasjonsmessig 

tilpasninger. Beskrevet 

tjenesteomfang og opplæringsbehov 

for IT-støtte personell

Økt kompetanse, bygd opp et 

adekvat tjenestetilbud og redusert 

sårbarhet ift IT-tjenester

ok

Førstelinjeorganisering og digitalisering Innflytting 01.01.2020 Seksjonsledere studieseksjonen og 

IT-seksjonen

Etablere en førstelinje for fakultetet 

sammen med Biblioteket                                               

En økt digitalisering av 

førstelinjetjenestene

Reduksjon på 1 årsverk i 

førstelinjetjenesten 

ok

Organisering av studie- og 

forskningsadministrasjon

Innflytting 01.01.2020 Seksjonsleder studieseksjonen, 

seksjonsleder eksamensseksjonen 

og fakultetsdirektør

Reduksjon på 1 årsverk i 

eksamensseksjonen, 1 årsverk i 

studieseksjonen, 1 årsverk i 

forskningsadm.

ok

Etablering av fellestjenester på tvers av 

organisasjonen

Utrede gevinster ved nye fellestjenester 31.12.2019 Seksjonsleder økonomi Tallfeste økonomisk og 

organisasjonsmesig gevinst

ikke ok

Oppnå 

budsjettbalanse på 

sikt 

Redusere antall eksterne lærere og 

sensorer

Iverksette vedtatte budsjettiltak på studie- 

og eksamensområdet

31.12.2020 Seksjonsleder studieseksjonen, 

seksjonsleder eksamensseksjonen 

og studiedekan

Forbruk av timelønn redusert med 3 

mill kr ifht budsjett 2018

delvis OK Prosess igangsatt med studieårsansvarlige og med 

PMR. Flere tiltak iverksatt med innvikning i 2019

Aktiviteter: se under Ikke synlig resultater i 2019, dette er 

et langsiktig mål.

En økning i antall studentenr som 

gjennomfører på normert tid + 1 

år. Økning fra 45%-55%

Utviklingsplan er laget.

Proaktiv studieveiledning for å forebygge 

forsinkelser, og bistå de som har 

utfordringer i studiet

Innført rutiner for 

målrettet oppfølging av 

ulike studentgrupper

31.12.2019 Seksjonsleder studieseksjonen, 

seksjonsleder eksamensseksjonen 

og studiedekan

Økt grad av målrettet 

studieveiledning. Rutinene 

implementeres høst 2019. 

Økt fokus på gjennomføring i 

studentgruppen og reduksjon av 

antall studenter som sliter 

underveis i studiet. 

delvis ok Ikke igangsatt vår 2019 da vi i lengre perioder kun 

har hatt en studieveiledr. Planlegges startet opp fra 

høst 2019. 

Vurdering av bestått/ikke bestått på emner i 

rettsstudiet

Avklaring av hvilke emner 

som vil gå over til 

bestått/ikke bestått

31.12.2019 Seksjonsleder  eksamensseksjonen 

og studiedekan

Vedtak fattet våren 2019, arbeid med 

omlegging igangsatt høst 2019.

Redusert karakterpress, reduksjon 

av gjentak og bedre 

gjennomstrømming

ok Vedtak om B/IB for JUS1111, implementeres vår 

2020. Det vurderes også for andre emner.

Videreutvikle studentaktive lærings - og 

vurderingsformer. Gjennomgang av utvalgte 

emner i rettsstudiet.

Varierte undervisnings - 

og vurderingsformer gir et 

bredere 

vurderingsgrunnlag 

31.12.2019 Seksjonsleder studieseksjonen, 

seksjonsleder eksamensseksjonen 

og studiedekan

Vedtak fattet om hvilke endringer 

som skal gjennomføres på 1. og 4. 

studieår, og eventuelt andre emner.   

Bedre gjennomstrømming. Økt 

studenttilfredshet.  

ok Endringer for JUS1111 fra vår 2020, omfatter 

skriveverksted. CELL også viktig faktor op mot 

dette.

Fremragende utdanning og læringsmiljø

Etablering av CELL - Centre on Experiential 

Legal Education 

Svar på søknad om midler 

fra DIKU

31.12.2019 Seksjonsleder studieseksjonen og 

studiedekan

Igangsette prosess med oppstart av 

CELL.

Innovasjon og studiekvalitet ok Blitt tildelt midler, formell oppstart av prosjektet i 

august 

Oppfølging av programevalueringen - og 

SHoT

Plan for hvilke tiltak som 

skal følges opp foreligger  

31.12.2019 Seksjonsleder studieseksjonen og 

studiedekan

Igangsettelse av prioriterte tiltak som 

er besluttet gjennomført som følge 

av de ulike evalueringene

Bedre studiekvalitet og økt 

studenttilfredshet.  

ok Programevalueringen følges opp bla. med ulike 

ferdigheter på studieårene, fokus på skrivetrening 

med umiddelbar tilbakemelding til studentene

Gjennomgang av sensorgruppen i 

rettsstudiet

Beslutning om endringer 

er fattet

31.12.2019 Seksjonsleder eksamensseksjonen 

og studiedekan

Opprettholde en god sensorgruppe, 

sikre fornyelse og en bedret 

kjønnsbalsanse

Implemetert i 2019 delvis OK Gjennomgang i PMR vår 2019, planlegger oppstart 

høst 2019.

Aktiviteter: se under

Integrere Lovdata i undervisning og til 

eksamen. 

Eksamen avholdes siste 

gang i sentrum våren 2019

31.12.2019 Seksjonsleder eksamensseksjonen 

og studiedekan

Digitale hjelpemidler innfaset for alle 

emner, og papirbaserte hjelpemidler 

er utfaset. Fullt implementert 

31.12.19.

Studentenes digitale ferdigheter 

mer tilpasset arbeidslivets krav.  

Økt tilfredshet blant studentene

OK Følger plan for implementering. Ingen forsinkelser

Canvas som læringsplattform tas aktivt i 

bruk i undervisningen

Canvas er aktivt i bruk 

blant lærere og studenter

31.12.2019 Seksjonsleder studieseksjonen og 

studiedekan

Canvas bedre tilpasset fakultetets 

behov som medfører økt bruk av 

både lærere og studenter.

En bedret informasjonsplattform, 

og en tettere kommunikasjon 

mellom studenter og lærere

delvis ok Bl.a i bruk til underveisevaluering 

Sluttføring av overføring av eksamen til 

Silurveien

Eksamen avholdes siste 

gang i sentrum våren 2019

31.12.2019 Seksjonsleder eksamensseksjonen 

og studiedekan

Høst 2019 går alle eksamener i 

Silurveien. 

Implementert i 2019 OK Følger plan for implementering. Ingen forsinkelser

Sikre god gjennomstrømming i alle 

fakultetets programmer

Digitalisering av undervisningen og av 

eksamen: 

Premiss

Utdanning og 

læringsmiljø
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*Optimal dimensjonering av 

forskningsadministrativ støtte i forhold til 

eksterne prosjekter og søknader

Kartlegging av forskningsstøtte, dreie 

ressurser fra "hotelldrift" til prosjektslknad 

og prosjektoppfølging

Møte med 

forskningskonsulentene 

på instituttene og i 

fakultetsadministrasjonen

31.03.2019 Assisterende fakultetsdirektør Sterkere involvering av FANE Et operativt FANE-nettverk delvis ok Kartlegging er gjennomført. Forskningsrådgiverne 

har faste møter angående søknadsvirksomhetne. 

Dreiebok for støtte i NFR-søknader er under 

utarbeidelse.

Øke kunnskap på mulige eksterne kilder 

og forskningsprogrammer (identifisere 

flere mulige samarbeidsprosjekter med 

dept og næringsliv etter ARFA-modellen)

*Motivasjon for søknadsarbeid

*Informasjonsmøter og workshops drevet 

av forskere

* Bygge nettverk og allianser for 

prosjektsøknader (MoU?)

PluriCourt har kurs for 

unge forskere om hvordan 

bygge CV.  ERC-workshops

Forskningdekanen, seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

kontorsjefene

4 søknader til EU i 2019.       F delvis ok 1 søknad sendt i februar, i tillegg ganske 3 sikre og 3 

mulig i oktober/november.

Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan 

Ferdigstilt arbeid med revidering av 

strategien

delvis ok Fullstendig utkast diskuteres med instituttlederne 

22. mai, ferdigstilles etter det.

Oppnå måltallet for antallet 

stipendiatstillinger 

Vurdere riktig nivå for utlysninger 

kommende år

Når vi har nådd ned til 

måltallet igjen

30.06.2019 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Måltallet er nådd Måltallet er opprettholdt, men 

ikke oversteget

ok Ligger under måltallet i mai, planlegger utlysning av 

3-4 frie stipendiatstillinger.

Avklare fakultetets engasjement i UiOs 

tverrfaglige satsningsområder

Forskningdekanen ikke ok

Forskningsetikk jfr uios årsplan Forskningdekanen Sikre informasjonsrutiner for 

forskninsgetiske retningslinjer

ikke ok

Fortsett brukermedvirkningsprosess for 

Domus Juridica

Arbeidet foregår i  hovedbrukergruppen og i 

temagrupper etter behov.

Innplasseringen drøftes 15.10.2019 Seksjoneledere IT-seksjonen og 

Kommunikasjonsseksjonen

Fakultetet har hatt en god 

brukermedvirkningsprosess og har 

svart ut bestillinger fra EA og Entra 

ihht beslutningplan

Bygget er i full drift og fungerer 

etter målsettingen med 'bestått' 

ettårsbefaring

ok

Planlegge flytteprosesser for flytting inn i 

DJ.

Detaljplanlegge flytteprosess og 

gjennomføre flytting

10.01.2020 Assisterende fakultetsdirektør Flytteprosess er gjennomført ihht 

plan

ok Flytteplanen er i rute. Tømming av ubrukte lokaler 

har startet.

Følge opp brukermedvirkningsprosesser 

for ombygging og tilpasning av DB, DM og 

DA til fakultetets endrede behov

Detaljplanlegge ombygging og tilpassing 

gjennom brukermedvirkningsprosesser i 

samarbeide med EA. Planlegge flytterokader 

i sentrumsbygningene.

Møteplan 31.12.2020 Koordinator for samlokalisering Foreliggergger en flytteplan som er 

effektiv og forstyrrer virksomheten i 

minst mulig grad.

Alle ombygginger,  tilpassinger og 

flyttinger er gjennomført ihht 

planer.

ok Planlegging er i rute og følges opp tett

Organisasjonsstruktur Følge opp styrets beslutninger gjort høsten 

2019

Assisterende fakultetsdirektør og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

ok

Delta i fora ved UiO og følge opp 

beslutninger fra UiO

Assisterende fakultetsdirektør og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Nytt sak og arkivsystem innført delvis ok Fakultetet er representert i styringsgruppe for sak-

/arkiv.

Undervisningsplanlegging over tre semestre Undervisningsplanlegging 

for 3 semestre iverksatt 

for undervisning fra vår 

2020

31.12.2019 Seksjonsleder studieseksjonen og 

studiedekan

En mer oversiktlig og langsiktig 

undervisningsplan for lærere og 

undervisningsplanleggere 

Effektivisert 

undervisningsplanlegging og økt 

forutsigbarhet med færre 

endringer av undervisning  

delvis ok Flyttet fra utdanning

Styrke arbeidet mot trakassering Risikovurdering: iverksette tiltak. 

Implementere etiske retningslinjer

Assisterende fakultetsdirektør og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Fast punkt i LiMU- og LAMU-møter OK

Identifisere gevinster av fellesløsninger Reduksjon av omfanget av støttetjenester 

på studieprogrammer utenom 

rettsvitenskap

Seksjonsleder studieseksjonen, 

seksjonsleder eksamensseksjonen 

og studiedekan, i samarbeid med 

kontorsjef for IFP, IKRS og NIFS

reduksjon på 20% i ressursbruk delvis ok Flyttet fra utdanning. Under behandling.

Implementere UiOs formidlingspolitikk Formidle formidlingspolitikken til ansatte 

Utarbeide konkrete tiltak for 

implementering

Tiltakene er planlagt og 

klar til å realiseres i 2020

31.12.2019 Seksjonssjef 

kommunikasjonsseksjonen

Permanente formidlingstiltak rettet 

mot eksterne målgrupper er planlagt

Formidlingstiltakene har god 

publikumstilstrømming og er 

etablert som merkevare for 

fakultetets formidling.

ikke ok Formidlingspolitikken er ikke formidlet til oss - ikke 

utarbeidet ?

Innovasjon Innovasjonsperspektivet innenfor fakultetets 

fagområder synliggjøres ved utlysning av 

stillinger og studentoppgaver

Innovasjon er 

implementert som fast 

punkt i utlysninger

31.12.2019 Alle utlysninger peker på 

innovasjonselementer

ikke ok Bør vurderes omskal være med

Styrke kontakt med arbeidslivet Arbeidslivspanel. Oppstart av 

arbeidslivspanel 

31.12.2019 Seksjonsleder studieseksjonen og 

studiedekan

tettere dialog mellom arbeidslivet og 

rettsstudiet, og og et godt korrektiv 

til hvordan studiet er organisert. 

Arbeidslivspanelet er godt etablert 

som forum

ok Første møte er avholdt og møte 2 avholdes i 

august.

Styrke fakultetets dialog med samfunnet Utvikle  konsepter for  

forskningskommunikasjon med 

utgangspunkt i de nye lokalene Domus 

Juridica

31.12.2019 Seksjonsjef 

kommunikasjonsseksjonen

Mer synlige og tilgjengelige 

formidlingsaktiviteter for 

offentligheten

Økt formidlingsaktivitet i 

UiO:sentrum med offentligheten 

som målgruppe

delvis ok Planleggingsaktivitet i gang.

Ta kunnskap i bruk

Samfunnskontakt, 

innovasjon og 

formidling

Ekstern finansiering

Areal og 

samlokalisering

Organisasjon og 

støttefunksjoner

Grensesprengende 

Forskning

Forskningsstrategi

Følge opp og implementere UiOs 

prosesser for administrativ forbedring og 

digitalisering

Organisasjons-

utvikling
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FORSLAG TIL UTVIKLINGSAVTALE 2020-2022  
MELLOM UNIVERSITETSLEDELSEN OG DET 
JURIDISKE FAKULTET (JUR) 

 
Hovedutfordringer 2020 - 2022 
Det juridiske fakultet beskriver 5 hovedutfordringer i utviklingsavtalen for perioden 
2020 - 2022: 

 
1. Forbedre gjennomstrømming og redusere frafall i enkeltemner 
2. Livslang læring/etterutdanning 
3. Øke ekstern finansiering 
4. Utvikle Campus Sentrum 
5. Bedre arbeidsmiljøet ved fakultetet 

 

Hovedutfordring 1: Forbedre gjennomstrømming og 
redusere frafall i enkeltemner 
 
Problemstilling 
Den langt overveiende delen av studentene går på 5 årig master i rettsvitenskap, 
men fakultet har også andre bachelor- og masterprogrammer. Totalt er det ca 36% 
av bachelorstudentene som gjennomfører til normert tid, og ca 21% av studentene 
på 5-årig master i rettsvitenskap som gjennomfører til normert tid, 45% 
gjennomfører til normert tid + 1 år. Det eksterne panelet som foretok periodisk 
evaluering av masterprogrammet i Rettsvitenskap foreslår tydeligere ferdighets- og 
kompetansemål og mer studentaktive læringsformer. SHOT-undersøkelsen fra 
2018 viser at JUS er blant dem med lavest skår når det gjelder faglig veiledning og 
tilbakemelding på egen læring. 

En annen del av problemstillingen er at fakultetet har mange enkeltemnestudenter 
som avlegger få eller ingen studiepoeng, og det er også et stort frafall i denne 
gruppen (64% avla høsten 2018 ingen studiepoeng). 

 
Tiltak 1: Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets 
studieprogrammer 
Flere punkter iverksettes for å sikre dette tiltaket: 

• Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer  (f.eks. prosedyreøvelser, 
skrietrening, sammensetning av valgfag) og proaktiv studieveiledning for å forebygge 
forsinkelser og bistå de som utfordringer i studiet .  

• Innføring av Bestått/Ikke bestått på emner i rettsstudiet, det arbeides nå med et forslag 
om dette på 1. studieår, 1. semester.     
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• Endringer på 4. studieår for å bedre gjennomstrømming og redusere gjentak på dette 
studieåret (er til behandling i PMR for MIR).  

 
I. Nullpunkt: Gjennomføringsgrad for masterstudiet i rettsvitenskap 2017 

der bare 20 % av programstudentene fullførte til normert tid.  
II. Kvantitativ indikator: Økning i antall studenter på MIR som 

gjennomfører på normert tid + 1 år fra 45% - 55%. 
 

Tiltak 2 Utvikling av informasjon og  forbedret veiledning til 
programstudenter om hvordan sette sammen valgdelen på studiet. 

Masterstudiet i rettsvitenskap inneholder en valgdel på 50 stp, hvor studenter skal 
avlegge ett valgemne på bachelornivå på 3. studieår, ett valgemne på masternivå på 
4. studieår og tre valgemner på masternivå på 5. studieår. Det er behov for å bedre 
informasjonen om hvordan studentene skal sette sammen valgdelen av studiet, og 
fakultetet må vurdere tiltak for å gi studentene god nok veiledning.  

 

I. Nullpunktet: Emnegjennomføringsrapportene for 2018.  
II. Kvantitativ indikator: Tall fra FS som viser bedre samsvar mellom 

oppmeldte og gjennomførte.  
III. Oppfølging av tiltaket: 

• Administrasjon og ansvarlig faglærerne vil ha rutiner for å følge opp ny 
informasjon på nettsidene 

• En vil ha et fast samarbeid med studentene/studentforeningene for 
oppfølging av temaet. 

IV. Tiltaket er gjennomført når: 

• Emnepresentasjonene er forbedret  

• Rutiner for veiledning er på plass 
• Profilordningen er evaluert og eventuelle endringer besluttet/gjennomført 

 
Tiltak 3 Innføring av obligatoriske forkunnskapskrav på bachelornivå 

Obligatoriske forkunnskapskrav kan heve kvaliteten, dette for 
enkeltemnerstudenter som vil ha bedre forutsetninger for å oppnå læringsutbytte, 
og for læringsmiljøet da de som deltar på emnet har et minimum av juridisk 
kunnskap. Det vurderes om eksterne kandidater må ha avlagt et juridiske 
innførings- eller metodeemne før de kan melde seg til juridiske valgemner på 
bachelornivå. 

    

I. Nullpunkt: Rapport for oppmøte for 2018 fra statistikkverktøyet Tableau  
II. Kvantitativ indikator: Emnegjennomføringsrapporten i Tableau 

III. Tiltaket er gjennomført når det er en nedgang i antall enkeltemnestudenter 
på bachelornivå og frafallstallene er forbedret. 
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Tiltak 4 Vurdere innføring av krav om obligatorisk oppmøte første 
forelesning på alle valgemner 
Foreleser kan gjennomføre opprop første forelesning, studenter som er meldt til 
emne men ikke møtt vil få sin undervisnings- og eksamensmelding i emnet slettet. 
Dette er et tiltak som vil bedre frafallstallene, men ha liten/ingen positiv effekt på 
andre parameter som undervisningskvalitet. Det vil videre øke administrativ 
ressursbruk. Tentativt tiltak. 
 

I. Nullpunkt: Rapport for oppmøte for 2018 fra statistikkverktøyet Tableau  
II. Kvantitativ indikator: Emnegjennomføringsrapporten i Tableau 

III. Oppfølging av tiltaket: 
IV. Tiltaket forutsetter tekniske løsninger som forenkler innhenting av data, 

informasjon til undervisere og studenter, registrering, oppfølging og 
kontroll 

 
Tiltak 5 Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer 
Ved å arbeide for mer varierte lærings- og vurderingsformer ønsker fakultetet å 
redusere karakterpresset og bedre læringsmiljøet. Fakultetet har opprettet et 
Arbeidsgiverpanel og vil gjennom dette bedre relasjonen mellom arbeidslivet og 
studiet. Proaktive læringsformer er innført på 2. studieår. Prosjekt Klarspråk setter 
fokus på å gjøre jus-språket mer forståelig, og vil gi studentene en bedre 
fagforståelse.  Prosjekt «Den digitale jurist» er startet opp, der studentene blir 
oppdratt til å bruke digitale verktøy og digital lovsamling. Fakultetet har fått i 
midler fra DIKU til prosjektet CELL som arbeider med å se på nye studentaktive 
læringsformer som skal gi studentene mer praktisk juridisk kunnskap, og for å ta 
dette et stort steg videre søker fakultetet om opprettelsen av en egen SFU, basert på 
alle tiltakene som nå iverksettes. 
 

I. Etablering av nullpunkt: 31.12.2018 
II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 

resultatforbedring 
III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført:  

• Bedre gjennomstrømming.  

• Økt studenttilfredshet. 

 

Hovedutfordring 2: Livslang læring /etterutdanning   
Problemstilling 

Fakultetet vil starte opp et arbeid med mål å ta ut potensiale for å tilby etter- og 
videreutdanning mot betaling. Fakultetets valgemneportefølje har stor 
samfunnsmessig relevans og kan være et supplement og et tilbud til etter- og 
videreutdanning for jurister. Fakultetet ønsker å vurdere muligheten for å etablere 
en organisasjon som kan tilby deltakerfinansierte kurs. Fakultetet har en stor 
potensiell årlig inntekt dersom en kan finne en modell for EVU som ikke tapper 
fakultetet for undervisningsressurser som skal brukes på masterstudiet i 
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rettsvitenskap. En slik modell må utvikles i samarbeid med det sentrale nivået og 
resten av UiO. 

I. Nullpunkt: Beslutning om å utvikle en forretningsmodell for EVU ved UiO. 
Beslutning om at fakultetet skal sette i gang med EVU-tilbud 

II. Kvantitative indikatorer: uvisst foreløpig 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Fakultetets netto inntekter er større etter innføring av EVU enn sp-inntekter 
for enkeltemnestudenter 

• Eksterne kandidater gis et annet og bedre tilbud enn ledige plasser på 
enkeltemnene 

 

 

Hovedutfordring 3: Øke ekstern finansiering 
Problemstilling 

Fakultetets eksterne inntekter har hatt en negativ utvikling i de senere år, og 
fakultetet har som mål at vi i kommende langtidsplanperiode skal ha minst ett 
ERC-prosjekt, innhente minst ett til to NFR-prosjekter pr år, og arbeide for ny SFF 
ved fakultet på lang sikt. 

Politisk påvirkning av eksterne aktører: Hverken EU eller Forskningsrådet har 
imidlertid egne juridiske forskningsprogrammer, og juridiske søknader har slitt 
med å få gjennomslag på samfunnsfaglige programmer i konkurranse med rene 
samfunnsvitenskapelige søknadene.  

På tross av at fakultetet har satset stort på tverrfaglig samarbeid, har juridiske 
søknader slitt med å få gjennomslag på samfunnsfaglige programmer i konkurranse 
med rene samfunnsvitenskapelige søknader. Dette skyldes bla at hverken EU eller 
Forskningsrådet har egne juridiske forskningsprogrammer.  Det bør også arbeides 
for å avsette mer midler til juridisk forskning i de aktuelle fagdepartementene, og 
Justisdepartementet har erkjent at det gir lite ressurser til forskning i sektoren og 
også inn mot Forskningsrådets programmer. Det juridiske fagmiljøet trenger hjelp 
politisk for å skape forståelse for behovet for juridisk (grunn)forskning.  

Det juridiske fakultetet har arbeidet med å profesjonalisere forskningssøkestøtten internt på 
fakultetet. Eget søknadsplanleggingsverktøy er utarbeidet og administrative 
forskningssøknadsteam er etablert. Dette arbeidet vil fortsette i neste planperiode, for å sikre 
kontinuerlig forbedring og oppfølging av nye krav og rutiner som kommer fra de ulike 
finansieringskildene. Vi må videre arbeide med å sikre samarbeid og kompetansedeling på 
tvers av nivåer og på tvers av enheter.  
 

Hovedutfordringen for fakultetet er at fakultetet er todelt: 

1) Politisk påvirkning av eksterne aktører 

2) Profesjonalisering av forskerstøtten internt på fakultetet og gjennom 
etablering av fellesløsninger for forskningsstøtte på tvers av UiO 
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Tiltak 1 Jobbe mot politiske aktører 
For å bidra til at juridiske søknader får større gjennomslag i EU og Forskningsrådet har 
fakultetet behov for støtte og drahjelp fra universitetsledelsen. Det vil være behov for å legge 
opp en strategi i fellesskap med de andre juridiske fakultetene for å styrke forskningsandelen 
i fagdepartementene. 
 

I. Nullpunkt: Oversikt over eksternfinansiert virksomhet i 2018 og søknader til 
Forskningsrådet april 2019 

II. Kvantitativ indikator: Utvikling i volum på BOA-inntekter 
III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: Tiltaket er en kontinuerlig 

prosess, men vil kjennetegnes av økt oppmerksomhet på juridiske problemstillinger 
og bevilgning til rene juridiske forskningsprosjekter 

 
Tiltak 2 Profesjonalisering av forskerstøtte 

Fakultetet vil samarbeide med andre enheter for å lage rutiner for forskningsstøtte 
på tvers av nivåer, fagseksjoner og av fakultetsgrensene. Fakultetet støtter at 
prosjekt fellesløsninger blir vedtatt og implementert og støtter at det opprettes 
ekspertgrupper og inngås forpliktende avtaler mellom enheter om 
forskningsadministrativt samarbeid.  

I. Nullpunkt: Beskrivelse av fakultetets fellesfunksjoner for forskningsstøtte i 
2018 

II. Kvantitative indikatorer: Antall forskningssøknader som utarbeides i 
administrativt samarbeid på tvers av nivåer/fakulteter/institutter 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Redusert sårbarhet gjennom samarbeid på tvers 

• Økt kompetanse på alle områder innen forskningsadministrasjon 

• Åpen og tilgjengelig informasjon på tvers av enheter 

 

Hovedutfordring 4: Utvikle Campus Sentrum 
Problemstilling 

Campus sentrum ligger geografisk sett langt unna Blindern og hoveddelen av 
universitetet, men med sin unike plassering midt i Oslo sentrum bør og kan 
Campus sentrum bli en viktig brikke for synliggjøringen av Universitetet i Oslo som 
en del av bybildet, og av Oslo som en attraktiv universitetsby. Det er viktig å 
etablere formelle relasjoner til aktører i sentrum  
 
Campus sentrum kan brukes både til å gjøre studentene og ulike studentaktiviteter 
mer synlige i bybildet og til å synliggjøre forskningen som foregår ved UO. Det bør 
arbeides for at Biblioteket i Domus Bibliotheca (DB) brukes mer aktivt; det samme 
gjelder Gamle festsal og auditoriene i Domus Academica (DA) som kan benyttes til 
kveldsarrangementer. Når Domus Juridica åpner vil auditorier og rom av ulik 
størrelse (fra 6 til 260) også kunne benyttes. Å bruke sentrumsbygningene etter 
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normal kontortid vil øke universitetets synliggjøring i bybildet. Universitetsplassen 
kan benyttes mer aktivt i profileringen av UiO.  
 
 

Tiltak 1 Flere UiO arrangementer legges til sentrum 

I. Nullpunkt: Oversikt over åpne UiO arrangementer som er lagt til 
sentrumsbygningene i 2018 

II. Andre indikasjoner at vi er på riktig vei vil være: 

a. Investering i en oppgradering av Biblioteks-lokalene i DB 1 et.  
b. Arrangementsstøtte sentrum organiseres til å håndtere økt 

aktivitetsnivå i sentrumsbygningene. Slik aktivitetsøkning må være 
selvfinansierende. 

c. Fakultetet har et tett samarbeid med UB og KHM der de tre 
enhetene skaper et felles og synlig Campus sentrum. 

d. Fakultetet vil være en aktiv pådriver for å profilere mulighetene som 
finnes for populærvitenskapelige arrangementer i sentrum 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Synliggjøring av et aktivt og levende universitet og fakultetet med stor 
formidlingsaktivitet i sentrumsbygningene – spesielt på kveldstid 

• Flere arrangementer legges til universitetet i sentrum i stedet for i leide 
lokaler  

Tiltak 2 Etablere et samarbeid med Oslo kommune og OsloMet 

Juridisk fakultet foreslår at fakultetet, KHM og UB på vegne av UiO etablerer et 
tettere samarbeid med Oslo kommune og OsloMet slik at en i fellesskap kan finne 
måter å profilere Oslo som universitetsby. Bygningsmassen og universitetsplassen 
på Karl Johan bør brukes aktivt i dette arbeidet, ikke bare som symbolbygg slik de 
gjerne brukes i dag. 

I. Nullpunkt:  
Per i dag er det ingen felles møteplass mellom aktørene. Fakultetet vil 
invitere til et første møte mellom UiO, OsloMet og Oslo kommune slik at 
en i felleskap kan utvikle en strategi for å synliggjøre Oslo som 
universitetsby med vekt på Campus sentrum 

II. Oppfølging av tiltaket 
a) Faste møter mellom de tre aktørene 
b) Konkret handlingsplan for profileringsarbeidet. 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Oslo er synliggjort som attraktiv universitetsby 

• Bygningsmassen brukes til felles arrangementer mellom UiO og Oslo 
Met. 

• Kommunen profilerer seg mer som en attraktiv universitetsby med 
Campus sentrum som spydspiss. 

 

35



Tiltak 3 Fakultetet utnytter sin plassering i sentrum til å skape et tettere 
nettverk med omkringliggende institusjoner innen justissektoren, både 
blant private og offentlige aktører.  

I. Det være seg Storting og domstoler, departementer og andre offentlige 
instanser, de store advokatkontorene eller kommunale etater. Dette 
nettverket vil gavne synliggjøringen av UiO som en stor samfunnsaktør. 
UiO vil gjennom dette bruke fakultetet til å få et bedre inngrep med 
viktige samfunnsaktører og fakultetet vil gjennom et slikt samarbeid 
sikre at forskning og utdanning svarer til de behovene som samfunnet og 
bransjen står overfor. Fakultetets geografiske plassering er et stort pluss 
i dette arbeidet. Etablering av samarbeidsavtaler og MoUer kan være et 
målbart resultat av dette arbeidet. 

II. Etablering av nullpunkt:  
Fakultetets nyetablerte arbeidslivpanel kan være første steg i arbeidet 
med å få til et tettere samarbeid med sektoren 

III.  Identifisere andre momenter som grunnlag for vurdering av at vi er på 
riktig vei:  
a) Kartlegge/identifisere hva som er rettslige institusjoner som bør 

inngå i den sektoren fakultetet bør samarbeide med.  
b) Utarbeide ulike typer av ‘avtaler’ og ‘forståelser’ mellom fakultet og 

sentrale rettslige institusjoner  
IV. Oppfølging av tiltaket 

o Vi ser for oss at Historisk Museum vil kunne gjøre noe av det 
samme i forhold til andre kulturinstitusjoner der de utnytter sin 
plassering i sentrum til å skape et tettere nettverk og samarbeid 
med omkringliggende kulturinstitusjoner og der et av formålene 
vil være å synliggjøre UiO. Fakultetet vil ha dialog med KHM om 
et slikt samarbeid. 

o Tiltaket vil følges tett blant annet gjennom faste oppdateringer i 
fakultetsledelsens møter. 

V. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
Kjennetegn på at tiltaket fungerer vil vises gjennom studie- og 
forskningsevalueringer og gjennom antall samarbeidsprosjekter og 
samarbeidsavtaler med andre aktører innen både utdanning, 
formidling/ kunnskap i bruk og forskning.  
 
 

Hovedutfordring 5: Bedre arbeidsmiljø 
 
Problemstilling 
Fakultetets virksomhet foregår i dag i 10 ulike bygg i sentrum. Det skaper 
utfordringer for samarbeid og samkvem på tvers av fagområder og mellom 
institutter og fakultetsadministrasjonen. SHOT-undersøkelsen viser også at 
studenter har behov for mer lærerkontakt. Reduksjon av administrative stillinger 
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fordrer utvikling av fellestjenester på tvers av enheter og tekniske løsninger som 
bidrar til effektive administrative prosesser.  

 
Tiltak 1 Ta i bruk nytt bygg – Domus Juridica  

Identifisere muligheter for forbedret arbeidsmiljø som følge av flytting. 

I. Etablering av nullpunkt: Flytteprosess er gjennomført ihht. plan 31.12.2019 

II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 
resultatforbedring: Bygget er i full drift og fungerer etter målsettingen. Nye 
samarbeidsformer/tverrfaglig samarbeid  er etablert. I løpet av perioden 
gjennomføres arbeids- og læringsmiljøundersøkelse som viser positiv utvikling ift 
tidligere undersøkelser 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
Bygget er tatt i bruk og fungerer etter hensikten. 
Mål i langtidsplan/budsjett gjennomføres 

 
Tiltak 2 Kartlegging av administrative tjenester 

Identifisere arbeidsprosesser som kan ha rom for forbedring – kartlegge nåværende 
prosess og designe ny og forbedret arbeidsrutine.  

I. Etablering av nullpunkt: Igangsatte arbeidsprosskartlegginger i 2019 

II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 
resultatforbedring:  

Antall gjennomførte arbeidsprosesskartlegginger. 

III. Identifisere andre momenter som grunnlag for vurdering av om vi er på riktig vei:  

a) Vi leverer det vi skal selv om vi får færre administrative årsverk i 
perioden. 

b) Forbedrede og enhetlige rutiner. 
c) Mer samarbeid på tvers av enhetene. 
d) Fornøyde ansatte med givende arbeidsoppgaver. 

 
IV. Oppfølging av tiltaket 

Følges opp gjennom rapporter fra styringsgruppen for Administrative 
tjenester samt årsplan 2019-2021. 

V. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
En robust administrasjon – med oversiktlige og rasjonelle arbeidsrutiner 
som utnytter ressursene best mulig.  
 

Tiltak 3 Organisasjonsgjennomgang 

37



Fakultetsstyret ønsker en gjennomgang av organiseringen av fakultetet og det er 
nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Ragnhild Hennum som skal komme med forslag 
til hvordan en slik prosess skal være. 

I. Etablering av nullpunkt: Arbeidsgruppe er nedsatt 

II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 
resultatforbedring: Arbeidsgruppen leverer forslag til hvordan en 
organisasjonsgjennomgang skal gjennomføres. 

III. Identifisere andre momenter som grunnlag for vurdering av indikasjoner på om vi er 
på riktig vei: Jevnlige rapporter fra arbeidsgruppen 

IV. Oppfølging av tiltaket 
Saken følges opp på styremøtene 

V. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
Prosess for endring av organisasjonsstrukturen igangsettes 
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Til: Fakultetsstyret 
 
Saksnr i møte: V-SAK 4 
 
Møtenr: 2/2019 
Møtedato: 17.06.19 
 
Dato: 05.05.2019 

 Saksnr..: 2019/264 TRONSK 

Justering av finansieringsmodell for juridisk fakultet 

Regnskapsutviklingen på fakultetet de siste årene har ført til en skjevhet i fordeling av 
midler mellom fakultets- og instituttnivå. Tre av instituttene (IFP, IOR og NIFS) har pr i 
dag god økonomi og akkumulerte midler. I langtidsbudsjettet er det planlagt med 
overskudd på NIFS, SMR og IOR, mens det vil bli stort underskudd på fakultetsnivået. 

Overskuddene på NIFS, SMR og IOR er altså en forutsetning for budsjettbalansen. Mindre 
endringer i fordelingen mellom instituttene og fakultetsnivået kan oppstå som følge av 
regelen om overføring av overskudd. Denne ubalansen i økonomi mellom fakultetets 
nivåer skyldes at inntekter i hovedsak opptjenes på instituttene, mens lønnskostnadene for 
vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger finansieres av fakultetsnivået. Dette er 
potensielt problematisk dersom ubalansen forsterkes.  
 
Årsakene til skjevheten er flere, men den største årsaken er den strukturelle endringen 
med flere vitenskapelige stillinger. Dette er resultat av en planlagt satsing på flere stillinger 
som er akkumulert over mange år. Figuren under viser denne utviklingen. Det har altså 
vært en økning på ca. 45% i antall faste vitenskapelige stillinger. Denne økningen må nå 
finansieres, og justering av budsjettmodellen er et mulig virkemiddel til dette. Pr i dag er 
finansierings-behovet på ca. 10 mill. kr gitt gjeldende langtidsbudsjett.  
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Faste vitenskapelige årsverk 2003-2021 
Figure 1 

 
 
 
• Fakultetsstyret vedtok 14.12.2018: 

Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en 
bedre sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på 
fakultetet. 

 
Målet er altså å forbedre balansen i økonomien mellom nivåene på fakultet, for 
derigjennom å sikre finansiering av satsingen på vitenskapelige stillinger og øvrige 
studiekvalitetstiltak. 

Det er viktig å understreke at uansett modell, så påvirkes ikke totaløkonomien for 
fakultetet samlet sett. Det er kun fordelingen mellom nivåene internt som endres. 

Figuren nedenfor viser utvikling i akkumulerte midler for utvalgte år i perioden 2009 til 
2023. De blå stolpene viser sum for alle instituttene samlet, mens de oransje viser sum for 
fakultet felles. Her er det altså en utvikling med stadig økende underskudd for 
fakultetsnivået. Det betyr mindre ressurser til hovedsatsingen på stillinger. 
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Figure 2 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er et overordnet mål at modellen skal være forutsigbar over tid. Det er også viktig med 
en modell som er enkel uten for mye administrasjon. Videre bør den også være robust i 
forhold til endringer i rammebetingelsene. 
 
 
Alternative endringer 
Saken er diskutert med instituttlederne ved 2 anledninger i vinter, på 
instituttledersamlingen 30. januar, og på instituttledersamlingen 27. mars. 
Begge ganger ble det presentert eksempler på mulige justeringer og nye elementer i 
modellen: 

 
o tildeling av midler til stillinger. Instituttene kan finansiere deler av de 

vitenskapelige stillingene, og/eller beløpene som tildeles til administrative 
stillinger kan reduseres 

o Reduksjon av satser på ulike potter (resultatmidler i driftstildelingen, 
forskergrupper, SFF-tildeling) Resultatmidlene ble redusert i 2016, og senest 
sommeren 2018. SFF-tildeling er redusert to ganger tidligere.  

o Øke instituttenes andel av rammereduksjonen for 2018 og 2019 
o Øke satsen for omfordeling av overhead. Denne ble øket senest sommeren 2018. 
o Resultat-element for eksternt finansierte inntekter 
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Det er også mulig å se på andre mekanismer enn endring av modellen. Begrensning av 
overføring av akkumulerte midler er et eksempel som har vært iverksatt i flere år nå. 
Erfaringen fra dette er blandet, og er et virkemiddel med begrenset effekt. Ved justering av 
finansieringsmodellen forutsettes det at denne ordningen avsluttes, siden omfordeling av 
midler da vil skje gjennom selve finansieringsmodellen. 
 
Andre mulige eksempler:  
• regelverket for frikjøp – endring av 50/50 fordelingen mellom institutt og fakultet. 
• Flytte felleskostnader som i dag er på fakultetsnivået til instituttene, eller fordele disse 

mellom institutt- og fakultetsnivå 
 

Det er også mulig å ikke gjøre noen endringer. Risikoen ved det er at resultatutviklingen i 
langtidsbudsjettet snur for de enheter som har god økonomi, samtidig som at den 
forventede utviklingen for fakultetsnivået inntreffer jfr. figur 2, slik at hele fakultetet 
samlet går med underskudd. 

I møtene med instituttlederne ble det diskutert 3 alternativer. I alternativ 1 justeres ett 
element i modellen. I alternativ 2 justeres 5 elementer og det innføres ett nytt element. I 
alternativ 3 justeres 4 elementer. 

Alternativ 1:  

Justering av tildeling av midler til stillinger. Instituttene finansierer en liten andel av de 
vitenskapelige stillingene. Dvs. at bevilgningen som tildeles (og avregnes) til faste 
vitenskapelige og rekrutteringsstillinger endres fra 100% til 98% av kostnaden for 
stillingene. Det betyr at 2% av kostnaden må finansieres med andre midler.  

Alternativ 2:  

Justering av 5 elementer i modellen: 
• tildeling av midler til vitenskapelige stillinger – fra 100 til 98% 
• tildeling av midler til administrative stillinger – fra 100 til 90% 
• Tildeling av pott til driftsmidler – 10% reduksjon 
• Justering av fordeling av rammereduksjon 2018 og 2019 – fra 60/40 til 75/25 
• Justering av sats for omfordeling av overhead – fra 72’ til 80’ pr forskningsårsverk og 

fra 66’ til 74’ pr administrative årsverk 
Et nytt element innføres: 
• Insentivmidler for eksternt finansiert virksomhet – EFV-faktor - 4% av ekstern 

inntjening.  Dette er altså et element der midlene går i motsatt retning av de 5 
ovennevnte; fra fakultet til institutt. Når instituttene oppnår ekstern finansiering, 
tildeles instituttene basismidler med 4% av eksternt beløp. Dette er en tilnærming til 
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UiOs modell og KDs modell. Fakultetet har ett strategisk mål om å øke ekstern 
finansiering, og ett finansielt insentiv til instituttene kan bidra til å nå målet. 

 
Alternativ 3:  

Justering av 4 elementer i modellen: 
• tildeling av midler til administrative stillinger – fra 100 til 92% 
• Tildeling av pott til driftsmidler – 8% reduksjon 
• Justering av fordeling av rammereduksjon 2018 og 2019 – fra 60/40 til 70/30 
• Justering av sats for omfordeling av overhead – fra 72’ til 75’ pr forskningsårsverk og 

fra 66’ til 69’ pr administrative årsverk 
 
Oppsummering og anbefaling 
Alle 3 alternativer som er beskrevet vil bidra til at målet nås: en forbedret balanse i 
økonomien mellom nivåene på fakultet, for derigjennom å sikre finansiering av satsingen 
på vitenskapelige stillinger og øvrige studiekvalitetstiltak. Alle 3 alternativer oppfyller også 
prinsippene om at modellen skal være forutsigbar, enkel og robust.  
 
Alternativ 1 og 3 er justeringer som reduserer tildelinger fra fakultet til institutt, mens 
alternativ 2 både reduserer og øker tildelinger fra fakultet til institutt. Alternativ 1 og 3 
omfordeler mellom fakultets- og instituttnivået, mens alternativ 2 omfordeler mellom 
fakultets- og instituttnivået og i tillegg omfordeler internt på instituttnivået mellom 
instituttene. 
 
Fakultetsledelsen ønsket å gå videre med alternativ 1, mens instituttledergruppen er delt 
mellom alternativ 1 og 3, med en liten helning mot 3. 
 
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2019/190327/Referat.html 

Med alternativ 1 oppnår en at det skapes en kobling mellom finansiering og stillingsplan, 
og stillingsplanen for vitenskapelige stillinger er en sentral satsning for fakultetet. 

På denne bakgrunn anbefales det at alternativ 1 iverksettes. 

 
Forslag til vedtak: 
1. Intern finansieringsmodell for juridisk fakultet justeres med virkning fra 1.1.2020 ved 

at alternativ 1 iverksettes som beskrevet i notatet. 
2. Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for 

fakultetets institutter og sentre oppheves med virkning fra 1.1.2020. 
 

 

43

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2019/190327/Referat.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2019/190327/Referat.html


Vedlegg: 
Beskrivelse av fakultetets finansieringsmodell: 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-
finansieringsmodell/fordelingsmodeller-pa-enhetene/jus/ 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Trond Skjeie 
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 
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Intern fordelingsmodell JUS 
Det juridiske fakultetets fordelingsmodell (budsjettmodell)

Intern fordeling av inntekter fra UiO for EU-prosjektene (ERC)

Prinsipper for fordeling av midler til instituttene

Beløpene justeres årlig og gjøres kjent i disponeringsskrivet fra 

fakultetet.

Bevilgningen fordeles til instituttene etter følgende prinsipper:

Fordelingsprinsipper

Kategori Midlene 

styres 

ved:

Forklaring

Lønn til faste 

vitenskapelige, 

postdoctorer og 

stipendiater

Fakultetet Fakultetet dekker alle 

kostnader, eventuelle 

innsparinger tilfaller 

fakultetets fellesmidler. 

Fakultetet kan etter søknad 

finansiere vikarer. 

Instituttene beholder 50% av 

eksternt frikjøp.

Lønn 

til administrativt og 

teknisk personell 

Instituttene Midlene beregnes ut fra 

forrige års ramme. 

Instituttene beholder 

eventuelle innsparinger, men 

betaler selv for vikarer. 

Instituttene kan finansiere 

stillinger utover rammen 

(f.eks. av 

overheadinntekter).

Universitetet i Oslo 
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Kategori Midlene 

styres 

ved:

Forklaring

Driftsmidler Instituttene Fordeling basert på forrige 

års fordeling etter 

modell bestående av tre 

deler:

Internhusleie Instituttene Kostnaden regnskapsføres i 

sin helhet på fakultetsnivå . 

Overheadinntekter Instituttene Inntektene fordeles 

mellom institutt 

og fakultetet. 

Forskergruppe-

midler

Fakultetet Forskergruppene tildeles et 

fast årlig beløp. I tillegg blir 

det utlyst midler som 

forskergruppene kan søke 

på.

Instituttlederpakker Fakultetet Instituttene tildeles et fast 

årlig beløp.

Publisert 20. mai 2015 09:45 - Sist endret 2. okt. 2018 15:10 

lik tildeling 

pr. vitenskapelig årsverk

■

refordeling av midler 

etter 

doktorgradsproduksjon 

(gj.snitt av 3 års 

produksjon) 

■

andel av 

publikasjonspoeng etter 

poeng registrert i 

DBH  (gj.snitt av 3 års 

produksjon)

■
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Til: Fakultetsstyret 
 
Saksnr. møtet: V-SAK 5 
Møtenr: 2/2019 
Møtedato: 17.06.19 
 
Dato: 20.05.2019 

 Saksnr..: 2018/13920 TRONSK 

Strategi 2030 - juridisk fakultet – videre arbeid  
 

Bakgrunn 

UiO er godt i gang med arbeidet med ny strategi, og universitetsstyret skal etter planen vedta 
Strategi 2020-2030 for UiO i møtet 3. desember 2019. 

Hovedproblemstillinger 

Fakultetet følger den samme prosessen som UiO sentralt, men med ett semesters forsinkelse. Det 
vil dermed bli mulig fange opp signalene som kommer fra arbeidet på universitetsnivå og ta hensyn 
til disse i vår lokale prosess. 
 
Vårsemesteret 2019 har arbeidet på fakultetet bestått i å kartlegge hvor fakultetet står. Det er gitt 
innspill til UiOs prosess med å besvare spørsmål om strategi 2020. Videre er det innhentet innspill 
fra institutter om satsninger og utfordringer, og det er avholdt strategisamtaler med instituttene. 
Saken har vært tema på 2 instituttledermøter. På dette grunnlag er det utarbeidet en skisse til 
beskrivelse av hovedsatsninger og utfordringer for kommende periode. Denne presenteres i dette 
notat, sammen med skisse til tidsplan for høsten 2019. 
 
Videre prosess 
Høsten 2019 vil arbeidet bestå i å konkretisere innhold og prioriteringer, sette ambisjonsnivå og 
formulere mål. Dette vil gjøres gjennom allmøter for både ansatte og studenter. Høsten skal 
fakultetet også gi høringssvar på UiOs forslag til strategi. Forslag til innhold og prioriteringer vil bli 
lagt frem for fakultetsstyret i desember 2019.  
 
Vårsemesteret 2020 skal forslaget på høring i organisasjonen, og det skal lages planer for 
gjennomføring og oppfølging. Endelig forslag til strategi 2030 legges frem for fakultetsstyret til 
vedtak i juni 2020. 
 

Skisse til beskrivelse av hovedsatsninger og utfordringer 

1. Den juridiske profesjonsutdanning og Kriminologi.  
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Det juridiske fakultets fremste oppgave er å forvalte og utvikle Master i rettsvitenskap (MiR). Med 
dette for øyet må fakultetet organisere studier, forskning og formidling på grunnlag av 
bevilgningene. I dette arbeidet må studier, forskning og formidling sees i sammenheng. Fakultetet 
må fortsette å satse vesentlige ressurser på MiR.  
 
Det er en oppgave for fakultetet å vurdere samfunnets behov for jurister fremover. Den juridiske 
profesjonsutdannings indre sammenheng må styrkes; det samme må dets samfunnsrelevans. Den 
ordinære masterutdanning i juss foregår i tillegg i Bergen og Tromsø. For å forhindre at ressurser 
spres tynt utover vil Oslo motsette seg ytterligere studiesteder for faget og kan om ønskelig ta på 
seg flere studieplasser såfremt de er fullfinansierte.  
 
Det juridiske fakultet i Oslo huser det eneste kriminologistudiet i landet og fakultetet vil satse 
videre på kriminologiutdannelsen som først og fremst foregår gjennom IKRS. Utover dette vil 
fakultetet arbeide videre med å styrke samvirke mellom alle studieprogrammer ved fakultetet.  
 
Fakultetet vil aktivt arbeide for å etablere en egen organisasjon for juridisk etterutdanning i regi av 
fakultetet. Dette arbeidet skal ikke svekke innsatsen på MiR.  
 

  
2. Det juridiske fakultetets ansvar for å forvalte de sentrale juridiske fag 

 
De tre juridiske fakultetene er de eneste akademiske utdanningsinstitusjonene som har 
disiplinansvar for å forvalte og videreutvikle de sentrale juridiske fagene. Dette uttrykket forståes 
oftest som de obligatoriske fagene på MiR, men strekker seg lengere og er over tid i endring. De tre 
fakultetene bør føre samtaler om nasjonale ansvar for fagutvikling.  
 

  
3. Studiekvalitet, læringsformer og digital kompetanse   

 
Fakultetet må satse på økt studiekvalitet, utvikle nye lærings- og evalueringsformer. Dette feltet er 
nå helhetlig samlet i prosjektet CELL. Fakultetet vil videre satse aktivt på å integrere digital 
kompetanse i studiet.  

 
4. Det juridiske fakultet som et internasjonalt forskningsfakultet  

 
Det juridiske fakultet har de siste årene styrket sin posisjon som internasjonalt forskningsfakultet. 
Fakultetets forskning skal foregå på et internasjonalt nivå. Internasjonalisering av rett og 
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rettsvitenskap generelt krever dels at fakultetet fortsetter satsning på internasjonale rettsområder og 
dels at fakultetet styrker forskning på internasjonale og komparative dimensjoner ved norsk rett. Det 
er et strategisk mål å nå gjennom i nasjonale og internasjonale forskningsutlysninger som krever 
eksellense (NFR og EU) og det er et mål at fakultetets forskning på norsk og internasjonal rett 
publiseres ytterligere internasjonalt.  
 

5. Det juridiske fakultet som bidragsyter i nasjonal rettsutvikling og lovgivning  
 
Det juridiske fakultet har historisk spilt og spiller fortsatt en viktig rolle i nasjonal rettsutvikling. 
Det er et strategisk mål å videreføre dette. Fakultetet skal gi bidrag til rettslivet gjennom forskning, 
studier, formidling, lovgivningsarbeid og annen direkte deltakelse og aktuell debatt. Fakultetet vil 
aktivt støtte etablering av kunnskaps- og formidlingsarenaer for rett ved UiO og ellers i samfunnet.  
 

6. Det juridiske fakultets faglig satsningsområder   
 
Det juridiske fakultet må respondere på samfunnsutfordringer med å igangsette og samordne 
forskning i sammenheng med egne prioriteringer og andre juridiske og akademiske institusjoners 
innspill.  
 
Det juridiske fakultet skal aktivt legge forholdene til rette for å styrke forskning innenfor sentrale 
felt som (1) Rettsstat, menneskerettigheter, politikkutforming og samfunnssikkerhet, (2) 
Naturressurs, energi, klima og bærekraft, (3) Rettsteknologi og rettsutvikling, (5) Straffesakskjeden 
(6) Rettens rolle i sosiale og kulturelle endringsprosesser (7) Økonomisk utvikling, nasjonale og 
internasjonale reguleringsregimer og kommersiell rett (8) Rettsvitenskapelige grunnlagsspørsmål  
 
Sentrale samfunnsaktører erkjenner at justissektoren er et forskningsfattig område. De siste tiårenes 
rettsliggjøringsprosesser har ikke ført til økt satsning på juridisk forskning. Det juridiske fakultet vil 
arbeide for å løfte frem samfunnsområder der det er særlig svak eller fraværende juridiske 
forskning.  
 
For å løse samfunnsutfordringer må rettsvitenskapen aktivt samarbeid med andre fagdisipliner. Det 
juridiske fakultet vil arbeid for å utvikle tverrfaglige- og flerfaglige arbeidsmåter og metodikk. 
 

7. Det juridiske fakultetets organisasjon og arbeidsmiljø 
 
Det juridiske fakultet skal arbeide for å styrke organisasjonen med sikte på å oppfylle sine 
forpliktelser for studier, forskning og formidling. Fakultetet skal i løpet av et par år ta stilling til sin 
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instituttstruktur. Fakultetet må vurdere gjeldende organisering av forskning med sikte på å utvikle 
mer robuste forskningsenheter.  
Fakultetet må styrke arbeids- og studiemiljø.  
 

8. Samarbeid og samarbeidsrelasjoner  
 
Fakultetet mener det er viktig å ha aktiv relasjoner til sitt faglige omland. Fakultetet vil de neste 
årene ytterligere styrke fakultetets samarbeid med (1) UiOs øvrige enheter, (2) fakultetets partnere 
gjennom MOU-avtaler (3) de øvrige norske juridiske fakulteter (4) nordiske juridiske fakulteter (5) 
UiOs Guild-samarbeid av europeiske juridiske fakulteter (6) mer systematisk og institusjonell 
samarbeid med nærstående juridiske institusjoner og aktører i Oslo-området, både offentlige og 
private (7) styrke og videreutvikle fakultetets arbeidslivspanel  
 

9. Det juridiske fakultet og UiO:sentrum 
 
Det juridiske fakultet slutter seg til samarbeidet mellom UiO, Oslo kommune og andre aktører med 
sikte på å styrke det UiO:Sentrum og fremme kunnskapshovedstaden Oslo. Det skal lages særskilte 
handlingsplaner for å fakultetets bidrag til disse prosessene. 
 

Tabell 1 Skisse tidsplan for strategi 2030 intern prosess høsten 2019 

Dato/frist: Aktivitet Type leveranse 

September Studentenes stemme Rapport fra intervjuer med 
studenter 

September/Oktober Allmøte for studenter: 
drøfting av satsninger og 
utfordringer 

Presentasjon av prosess, 
oppsummering av innspill og 
mål 

September/Oktober Allmøte for ansatte:  drøfting 
av satsninger og utfordringer 

Presentasjon av prosess, 
oppsummering av innspill og 
mål 

 Innspill til UiOs prosess Høringssvar 

November Instituttledermøte: drøfting 
av utkast til forslag 

Notat med forslag til innhold 
og prioriteringer 
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Desember Fakultetsstyret: Behandle og 
vedta videre prosess 

Saksfremlegg med forslag til 
innhold og prioriteringer 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til tidsplan for høsten 2019 og skisse til hovedsatsninger og utfordringer. 

 

Vedlegg: 

1. Strategi 2010-2020 for det juridiske fakultet 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Trond Skjeie 
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 
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Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning,  
formidling og innovasjon.
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Strategisk plan 2010 -20 for det juridiske fakultet
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Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i 
Oslos internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom
forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale 
ansvar for juridisk kunnskap og forskning og 
styrke sin internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom 
forskning, innovasjon, utdanning og formidling.

Internasjonalisering
Det juridiske fakultet står overfor store og viktige 
utfordringer. Samfunnets og rettens internasjonalisering 
og europeisering innebærer stadig tettere interaksjon 
mellom nasjonal, regional og internasjonal rett gjennom 
utvikling av lovgivning og traktater, kontraktsrett, 
selskaper, rettspraksis, domstoler og nye internasjonale 
organisasjoner. Også nasjonal rett påvirkes av at 
samfunnet står overfor mange nye utfordringer 
som medfører internasjonalisering på mange 
områder. Å få kunnskaper om og forståelse av disse 

endringsprosessene er i dag en betydelig utfordring. 

Forskningspolitisk synliggjøring
Samfunnet preges av en betydelig rettsliggjøring 
både gjennom lovgivning og bruk av kontrakter. 
Det innebærer økende variasjon i de oppgaver 
jurister står overfor. Retten må forholde seg til nye 
forhold i samfunnet som bruk av nye teknologier, 

nye kommunikasjonsmedier, klimaendringer, økt 
migrasjon mv. Rettsvitenskapelig forskning blir 
derfor relativt viktigere som en del av den samlete 
samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskning. 
Fakultetet skal arbeide for en bedre forskningspolitisk 

synliggjøring av dette i ulike fora. 

Et fornyet rettsstudium
Fakultetet har i 2009 og 2010 forberedt et fornyet 
rettsstudium. Studiet skal gjennom sitt innhold og 
opplegg tilfredsstille NOKUTs krav til studiekvalitet og 
gi de juridiske kandidatene bedre forutsetninger for 
å møte dagens og morgendagens krav. Viktige sider 
ved fornyelsen er mer vekt på etikk, vekt på samspillet 
mellom nasjonale, utenlandske og internasjonale kilder 

og tettere oppfølgning av studentene.

Juridisk forskning
Fakultetet har en betydelig faglig bredde. For å møte 
de utfordringene vi står overfor, er det behov for 
forskning. Det gjelder innenfor de tradisjonelle juridiske 
disipliner, på tvers av dem, gjennom utvikling av nye 
fagområder og innenfor perspektivfagene for å generere 
problemstillinger, beskrive og forstå retten i alle dens 
fasetter. Juridisk forskning skal kjennetegnes ved 
kvalitet, autonomi og grundighet, kritisk refleksjon og 
maktkritikk. Det må fortløpende diskuteres hva som er 

god kvalitet på rettsvitenskapelig forskning. 

Mål og profil Mål og profil 
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Faglige prioriteringer
Prosess faglige prioriteringer (2007-2009) inneholder 
fakultetets faglige prioriteringer for forskning og 
undervisning. De fire sentrale tematiske områdene er: 
rettens globalisering, individenes rettsstilling, rett, stat 
og marked, samt rett og miljø. Flere gjennomgående 
perspektiver på retten er: rettsstats-tanken, retten og 
tiden, rettstenkningen samt rett, samfunn og moral.  
Vi skal også utvikle nye fagområder og videreutvikle 
forskning og undervisning innen tradisjonelle juridiske 
fag.

Våre strategier for 2010 – 2020 er beskrevet under de 
samme overskrifter som UiO har i sin strategiske plan:
• Et grensesprengende universitet 
• Læringsuniversitetet
• Et samfunnsengasjert universitet
• Et handlekraftig universitet

• Det gode universitetet
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Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning 
og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.

Et grensesprengende universitet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

1. Vi skal møte de utfordringer for rettsvitenskapelig 
forskning som er knyttet til rettsliggjøring og 
internasjonalisering ved å arbeide for å øke kvalitet og 
relevans i rettsvitenskapelig forskning. Vi skal i særlig 
grad legge forholdene bedre til rette for den enkelte 
forsker. Vi skal bedre samfunnets utnyttelse av vår 
kompetanse.  

2. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda 
bedre gjennom tverrfaglig forskning og utdanning både 
med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre øvrige 
fagområder. Vi skal øke vår deltakelse i tverrfaglig 
forskning. 

Vi skal gjøre det lettere å kombinere juridiske fag 
i rettsstudiet med fag ved andre programmer og 
fakulteter. Tverrvitenskapelig juridisk forskning med 
innslag av fag som rettssosiologi, rettsfilosofi- og teori, 
rettsøkonomi og rettshistorie vil være en nødvendig 
del av en respons på de utfordringer rettsvitenskapelig 
forskning står overfor.        

3. Vi skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig 
samarbeid. Vi skal øke vår deltakelse i internasjonale 

nettverk. Vi skal rekruttere flere lærere med utenlandsk 
juridisk bakgrunn til faste stillinger ved fakultetet.

Vi skal arbeide aktivt for økt finansiering til 
rettsvitenskapelig forskning fra Norges forskningsråd, 
European Research Council, EUs rammeprogrammer, 
departementene og fra andre kilder.  

Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal 
profil og samarbeidet med utenlandske institusjoner skal 
økes for større relevans og høyere kvalitet. 

Vi skal gjøre det lettere å kombinere norske og 
utenlandske elementer i jussutdanningen og få flere 
studenter til å benytte de internasjonale faglige tilbud 
fakultetet har etablert, samt bedre integrasjonen mellom 
norske og utenlandske studenter. 

Vi skal øke andelen pensumlitteratur skrevet på andre 
språk enn norsk.
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læringsuniversitetet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som 
tiltrekker seg studenter som har forutsetninger for, 
og som engasjeres av, studier ved et fremragende 
forskningsuniversitet.

Studietilbudet skal utvikles til ledende så vel 
innen rettsvitenskap som i våre andre fag. Tidlig 
i strategiperioden skal fakultetet gjennomføre de 
vedtatte faglige prioriteringene på utdanningssiden, 
særlig med tanke på pedagogisk kvalitet, kobling 
til forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering. 
Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å 
være et fremragende internasjonalt universitet.

Vi skal bedre studiekvaliteten gjennom bedre oppfølging 
av studentene kombinert med at studentene gis større 
krav og utfordringer. Forholdstallet lærer/student skal 
bedres vesentlig.
 
Vi skal synliggjøre fakultetets forskning og engasjere 
studentene mer i faglige debatter og møter ved 
fakultetet.

Vi skal oppmuntre til kritisk tenkning rundt juristenes 
rolle gjennom utvikling av faget ”yrkesetikk”.

2. Vi vil legge vekt på best mulig utnyttelse av våre 
samlede personalressurser innen forskning og 
undervisning. 

En viktig strategisk utfordring for perioden er hvor 
stort det juridiske fakultetet skal være. En økning 
av studieplasser krever en vesentlig styrking av 
lærerstaben og av administrativt ansatte og kan ikke 
baseres på bruk av eksterne lærere eller midlertidig 
ansatte. 

Vi skal ha en bevisst bruk av eksterne krefter i 
undervisning og veiledning, som timebetalte og i 
bistillinger. 

Vi skal legge til rette for at studentvitassene trekkes 
mer aktivt inn i de fast ansattes forskning blant annet 
ved ved at deres arbeidsplikt knyttes konkret opp mot 
assistentarbeid for pågående forskningsarbeid.

3. Rettsstudiet skal fortsatt være et profesjonsstudium 
med faglig bredde og dybde. Studiets verdi og anseelse 
skal økes ved å fokusere på faginnhold, undervisning, 
litteratur, eksamensformer og læringsmiljø. 

Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 
internasjonale læresteder.
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Vi skal fullføre prosessen med fornyelse av rettsstudiet 
og gjennomføre denne på en slik måte at det ikke skaper 
kompliserte overgangsordninger.

Det fornyede rettsstudiet skal ha tilstrekkelig grad 
av fleksibilitet slik at det ikke blir nødvendig med 
noen ny studiereform i perioden. Vi vil legge vekt 
på oppfølging av kvaliteten i studiet blant annet ved 
undervisningsevalueringer.

Studiet skal dekke samfunnets behov for gode jurister 
og samtidig innføre studentene i et videre akademisk 
fellesskap.

Vi vil øke studiets internasjonale anvendelsesmuligheter 
gjennom å internasjonalisere studieinnholdet, 
synliggjøre kompetansens anvendelses område og 
bevisstgjøre studentene om internasjonale aspekter.

Fakultetet vil prioritere undervisningsformer som 
gir mulighet for dialog og som gir utfordringer til 
studentene.

4. Vi skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur for 
forskning og undervisning, særlig i form av lokaler og 
IKT- og bibliotekstjenester. 

5. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være 
fremtidsrettet. Den skal
bli mer attraktiv for de beste kandidatene og bidra til 

bedre rekruttering av jurister med bakgrunn fra andre 
land.

Rekrutteringspolitikken skal utvikles slik at vi sikrer en 
god balanse
mellom faste stillinger, stipendiatstillinger og 
postdoktorstillinger.

Vi skal arbeide for bedre integrering av stipendiatene i 
aktive
forskningsmiljøer, forskergrupper og fagmiljøer.

Kvaliteten på ph.d.-programmet skal heves med 
henblikk på bedre
veiledning, midtveisevalueringer og seminarer. Vi skal 
arbeide for økt
nordisk samarbeid om ph.d.-seminarer. Alle 
stipendiatene skal så langt
praktisk mulig ha et kortere eller lengre studieopphold i 
utlandet.
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Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets  
store samfunnsutfordringer.

Et samfunnsengasjert universitet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

1. Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal styrkes 
gjennom å bedre kontakten med arbeidslivet 
gjennom studietiden, blant annet ved å videreutvikle 
praksisordningene. Vi ønsker offentlige og private 
virksomheter som aktive deltakere i utvikling og 
evaluering av studieprogrammene. Vi skal legge til rette 
for samfunnsengasjerte og aktive studenter. 

2. Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig 
forskning skal økes, samtidig som vi arbeider for en 
riktig innretning av denne.

3. Vi skal medvirke i UiOs arbeid for å styrke sin profil 
som hovedstadsuniversitet. Byen rundt universitetet og 
forholdet til næringsliv og samfunnsliv i Oslo-regionen 
spiller en avgjørende rolle for UiO. Fakultetet skal 
øke sin synlighet i byen gjennom videreutvikling av 
eiendommer for å finne en mer samlet løsning rundt 
Tullinløkka for de leide lokalene som vi disponerer i Oslo 
sentrum. Synliggjøring og styrking av jusstudentenes 
rettshjelptilbud kan være et praktisk bidrag fra 

Universitetet til hovedstadens befolkning.
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Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar 
til å understøtte kjerneaktivitetene.

4. Vi skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern 
ressursbruk. 

5. Fakultetet ønsker å dele kunnskap og styrke 
dialogen med samfunnet. Fakultetets egne nettsider 
er styrket som et godt kommunikasjonsmiddel for 
forskningssamarbeid og informasjonsutveksling 
mot andre fagmiljøer, mot studenter og mot bredere 
målgrupper. 

Et handlekraftig universitet 

StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

Et handlekraftig universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede 
ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte 
kjerneaktivitetene

Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for 
forskning og undervisning, samt gode arbeids- og 
møteplasser for studentene.

2. Vi skal videreutvikle og effektivisere de administrative 
og tekniske funksjonene og bedre samspillet mellom 
faglige og administrative funksjoner. Vi skal øke den 
administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i 
internasjonale forskningsprogrammer.

3. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i 
dimensjoneringen av studietilbud og forskning. Dette 
skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal 
arbeidsdeling. Vi skal utnytte mulighetene ved nasjonal 
arbeidsdeling. Sterke miljøer skal få muligheter til å 
utvikle seg videre, mens miljøer med kvalitetsmessige 
utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling eller 
avvikling.
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StratEgIEr FOr dEt JUrIdISkE FakUltEt: 

Det gode universitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at 
studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt 
arbeids- og læringsmiljø

Strategier for Det juridiske fakultet:

1. Vi skal arbeide for et godt arbeidsmiljø der alle 
medarbeidere får realisert sitt potensial fullt ut. Vi vil 
arbeide for at studentene skal ha et godt faglige, sosialt 
og fysisk lærings- og arbeidsmiljø. Vi vil videreutvikle 
lederskap og legge til rette for medvirkning fra tilsatte 
og studenter.  Arbeidet for bedre helse, miljø og 
sikkerhet ved fakultetet skal styrkes gjennom gode 
rutiner og klare ansvarsforhold. Vi vil kartlegge om 
det er noen grupper av ansatte som føler at de ikke 
kan komme til orde med kritikk og forslag, og legge 
forholdene til rette for en åpen kommunikasjon. 

2. Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper 
ansatte og tilby gode muligheter for profesjonell og 
faglig utvikling. Vi skal utvikle en handlingsplan for 
antidiskriminering.

Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere 
sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø.

det gode universitetet 

3. Vi skal legge til rette for god intern organisering 
av forsknings- og undervisningsmiljøer. Vi skal 
videreutvikle vår forskning og undervisning gjennom 
bruk av henholdsvis forskergrupper og faglærergrupper.

4. Vi skal fortsatt ha en aktiv likestillings- og 
rekrutteringspolitikk. Vi vil legge til rette 
for rekruttering av studenter og tilsatte med 
minoritetsbakgrunn. 

5. Vi skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i 
forvaltnings- og støttefunksjonene ved å legge til rette 
for kompetanseutvikling og attraktive karriereveier for 
teknisk-administrativt personale. 
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Inviterer til åpen diskusjon om organisering   

Fakultetsstyret har igangsatt en prosess for å vurdere fakultetets organisering. En 

arbeidsgruppe skal undersøke ulemper og fordeler ved dagens organisering. 

Professor Ragnhild Hennum leder arbeidsgruppen som skal intervjue grupper av ansatte om dagens organisering. 

Foto: UiO/Eva Dobos 

Skaffer overblikk over dagens organisering

I desember 2018 vedtok Fakultetsstyret mandatet for en arbeidsgruppe som skal forberede en kommende 

organisasjonsgjennomgang. Dekanen har oppnevnt en gruppe hvor både vitenskapelig ansatte, 

administrative og studenter er representert, i alt 7 personer. Gruppens rapport legge grunnlaget for 

fakultetets videre arbeid med organisasjonsstrukturen.

- Jeg forstår at det å sette i gang en slik prosess reiser en del spørsmål, og vil derfor understreke at 

arbeidsgruppens oppgave er å innhente informasjon og kartlegge slik at fakultetsledelsen og fakultetsstyret 

får et godt grunnlag for å vurdere om fakultetet er hensiktsmessig organisert - sier dekan Dag Michelsen.  

Skal arbeide fritt og uavhengig

Arbeidsgruppen skal beskrive og vurdere hva som fungerer godt og hva som kan optimaliseres innen 

forskning og administrative tjenester.  Gruppen - ledet av professor Ragnhild Hennum - skal arbeide fritt og 

uavhengig, uten føringer fra fakultetsledelsen. Resultater av arbeidet skal presenteres senest i desember 

2019.

- Foreløpig arbeider vi med å skaffe oversikt over tidligere arbeid med organiseringen av fakultetet som vi 

kan dra nytte av. Vi ønsker også å bruke resultater av den nylige administrative gjennomgangen – forteller 

Ragnhild Hennum. 

Universitetet i Oslo 
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Åpne samtaler og innspill

Gruppen skal invitere til diskusjoner om hvordan faglige og administrative ressurser kan utnyttes best 

mulig. I tillegg til samtalene ble det opprettet en nettside der alle oppfordres til å komme med innspill.   

- Arbeidsgruppen planlegger å ha møter med flest mulig grupper av ansatte og studenter. Vi kommer til å ta 

kontakt og avtale tidspunkter for møter i løpet av mai-juni. Den ferdige rapporten vil danne grunnlag for 

videre arbeid.

Basert på åpne diskusjoner med enkeltpersoner og ansattgrupper, skal arbeidsgruppen komme med råd 

om hvilke problemstillinger og temaer som bør tas i betraktning ved en eventuell omorganisering.   

Best mulig utnyttelse av ressurser 

Gruppens oppgave skal i hovedsak være å beskrive og vurdere faglige og administrative ressurser.  De 

skal undersøke overlappinger, flyten av tjenestene mellom fakultetets enheter og vurdere 

organisasjonsmodeller fra andre institusjoner. 

- Vi skal også se på organiseringen av juridiske fakulteter vi kan sammenligne oss med, og se om vi kan 

hente noen tanker om andre typer modeller – avslutter Hennum.    

Av Eva Dobos 

Publisert 28. mars 2019 13:38 - Sist endret 8. apr. 2019 15:41 
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Referat IDF midlertidighet – 11. april 2019 

Til stede: Benedicte Rustad, Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Karianne Stang (NTL), Kaja 

Santelmann (NTL), Sidrah Shaheen (Akademikerne), Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt 

hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Forfall: Parat 

 

Sak 1 Drøfting av fakultetets bruk midlertidige ansettelser 

Bestillingen fra UiO presiserte fire gjennomgående tema for drøftingene på enhetene i tillegg til 

eventuelle lokale forhold. I møtet 11. april var det enighet om å gå gjennom temaene hver for seg, og 

disse er referert punkt for punkt under. 

I tillegg ble det reist et overordnet spørsmål om hvorvidt vikarbehov ved fakultetet blir dekket opp. 

Så langt som mulig forsøker fakultetet å dekke opp vikarbehov, men dette må sees i sammenheng 

med den økonomiske situasjonen og dekanens beslutning om selv å godkjenne alle nye ansettelser, 

både faste og midlertidige.  

Innføring av statsansatteloven 

Innføringen av statsansatteloven har i liten grad påvirket fakultetets bruk av midlertidige ansettelser. 

Som tallgrunnlaget for drøftingen viser, startet nedgangen i andelen midlertidige før 

statsansatteloven trådte i kraft. Dette skyldes sannsynligvis at fakultetet tolket tjenestemannsloven 

strengere enn andre enheter. 

NTL kommenterte at i første kvartal 2018 var ledelsen og NTL uenige om bruk av hjemmel ved en 

midlertidig stilling. Stillingen ble senere utlyst som fast.  

Påvirkning på arbeidsmiljøet 

Fakultetet anerkjenner at en høy andel midlertidige kan være en utfordring for arbeidsmiljøet, men 

gitt den lave andelen oppleves ikke midlertidighet som noe arbeidsmiljøproblem i dag. 

Timelønnskontrakter og honorarer 

Det er en nedgang antall timelønns- og oppdragskontrakter, særlig innenfor studierelaterte oppgaver 

som undervisning og sensur. Fakultetet mener at de faste lektorstillingene har hatt en positiv effekt 

for reduksjon av timelærere. 

Innleie 

Fakultetet har i svært liten grad brukt innleie fra bemanningsforetak etter 2015. Både fakultet, 

fagforeningene og verneombudet er fornøyde med det lave antallet innleide. 

Lokale forhold 

Resepsjonsvaktene på to av instituttene er fortsatt studentmedarbeidere som ansattes i midlertidige 

stillinger i lave stillingsprosenter (20 til 35 prosent). Fakultetet vil se på bruken av resepsjonsvakter i 

forbindelse med flyttingene. 
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Det ble reist spørsmål om alle som jobber med førstelinjetjeneste, vil ansettes fast slik som ansatte 

på Infosenteret. Fakultetet kan ikke gi noe konkret svar pr. i dag, vi må først se på organisering, 

behov og mulige løsninger (f.eks. selvbetjeningsløsninger). Uavhengig av fremtidige løsninger, er det 

uansett ikke ønskelig med midlertidighet for å løse oppgavene. 

 

Sak 2 Informasjon om status UD-avtalen 

Det skal være et møte mellom SMR og UD om mulig videreføring av avtalen 30. april. Ansatte har fått 

varsel om mulig opphør av stillingene. Detaljert tidsplan for prosessen legges ved referatet. 

 

Det juridiske fakultet, 23. april 2019 
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Referat fra IDF-møte 1. april 2019 
Til stede: Benedicte Rustad, Karianne Stang (NTL), Kristian Skyrud Danielsen (Akademikerne), Gørill 

Arnesen (Forskerforbundet), Kari Hegerstrøm (Parat), Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt 

hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Til drøftingssaken møtte avdelingsleder for personal, Marianne Gjerstad, og kontorsjef ved SMR, 

Daniel Kjelling, møtte på informasjonssaken. 

Saker til drøfting 

Sak 1 Høringssvar på anbefalingen om fremtidig arkivorganisering 
Fagforeningene var i utgangspunktet fornøyde med utkastet, og mente det tok opp flere momenter 

som de ønsket å kommentere. Det ble rettet en skrivefeil, og setningen «Fakultetet anbefaler at UiO 

gjør…» i andre avsnitt under punkt fire endres til «Fakultetet anbefaler at det gjøres…». 

Fagforeningene kommenterte at det i arbeidsstuene for arkivarene hadde kommet opp tre mulige, 

fremtidige løsninger for organiseringen, men at kun to var tatt med videre i høringsnotatet. 

Løsningen med lokal tilstedeværelse beskrives ikke, men fanges til en viss grad opp i beskrivelsen av 

brukerstøtte. 

Benedicte presiserte at høringsnotatet omtaler løsningen med lokal tilstedeværelse som lite 

hensiktsmessig og at den derfor ikke er videre beskrevet. Fakultetet støtter heller ikke en varig 

løsning med lokal tilstedeværelse og sentralt arbeidsgiveransvar. 

Fagforeningene og lokalt hovedverneombud sluttet seg til fakultetets høringssvar med de endringer 

som ble gjort. De presiserte imidlertid at UiO som organisasjon må ta seg tid forberedelse av nytt 

system og ny organisering slik at vi finner de gode løsningene og sikrer god brukerstøtte. 

Saker til orientering 

Sak 1 Varsel om mulig opphør av prosjektet UD-avtale ved SMR 
Benedicte og Daniel informerte om at det er to parallelle prosesser knyttet UD-avtalen ved SMR. Den 

første gjelder varsel om mulig opphør av hele prosjektet, og denne vil innebære at alle ansatte på 

UD-avtalen får varsel om oppsigelse fra 31.12.19. Det er viktig at varselet sendes nå, slik at 

tilsettingsforhold kan opphøre fra samme dato som prosjektet eventuelt avsluttes. SMR og fakultetet 

har imidlertid god tro på at prosjektet videreføres også etter nyttår. 

Den andre prosessen gjelder overtallighet på UD-avtalen. Her er det pr. i dag 9 ansatte som alle har 

kontrakt uten sluttdato, men finansiering kun for 8 stillinger. En av de ansatte er imidlertid i langvarig 

permisjon. Fakultetet har besluttet at prosessen med opphør av hele prosjektet må prioriteres før 

overtallighetsprosessen, fordi aktivitet og finansiering eventuelt bortfaller fra 1.1.20  

Vi kommer tilbake med mer informasjon om prosessene i neste IDF-møte. 

Sak 2 Eventuelt 
Fakultetet har i utgangspunktet satt opp 11. april kl. 13-15 til IDF-møte om midlertidighet, men har 

fått litt knapp tid til forberedelser siden bestillingen kom noe senere enn antatt. Endelig avklaring på 

tidspunkt kommer i løpet noen dager. 

 

Det juridiske fakultet, 1. april 2019 
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Dekan Dag Michalsen og Monica 

Viken, instituttleder ved Institutt for 

rettsvitenskap og styring på BI ved 

signering av avtalen. Prorektor for 

forskning ved BI Hilde Christiane 

Bjørnland til høyre i bildet.

Foto: ©BI/Hannah Møller 

Endresen 

Intensjonsavtaler som 
strategisk grep 
I løpet av kort tid har Det juridiske fakultet inngått fem 

intensjonsavtaler – eller Memorandum of Understanding 

(MoU) – med institusjoner i- og omkring Oslo.

– Jeg mener at slike avtaler er et 

viktig strategisk grep med tanke på 

de utfordringer vi står overfor både 

med hensyn til trang økonomi og 

uttalte forventninger om at vi må 

øke vår andel av eksternfinansierit 

forskning, sier dekan Dag 

Michalsen

Muligheter, ikke begrensninger

Michalsen understreker at  

intensjonsavtalene skal være 

mulighetsskapende, og ikke 

begrensende, for samarbeid 

mellom enkeltansatte eller 

forskergrupper ved institusjonene.

– I tillegg til at dette er et strategisk grep, har vi fått signaler fra 

medarbeidere som ønsker en formalisering av eksisterende samarbeid 

mellom fagmiljøer. Avtalene gir en institusjonell ramme rundt 

samarbeidet som kan sikre mer varige relasjoner. Det er åpenbart at 

slike avtaler forutsetter at de er til fordel for begge parter, og de er 

derfor preget av å gi åpninger for fremtidig samarbeid snarere enn å gi 

begrensninger, forklarer Michalsen.

NOVA først

Først ut var avtalen med forskningsinstituttet NOVA som er en del av 

OsloMet, avtalen ble undertegnet av instituttdirektør Iver Neuman og 

dekan Dag Michalsen i begynnelsen av desember 2018.

Se også

UiO Det juridiske fakultet 

Politihøgskolen og Det 

juridiske fakultet 

formaliserer sitt 

samarbeid 

■

Inngikk 

samarbeidsavtale med 

NMBU - Norges miljø- 

og biovitenskapelige 

universitet 

■

BI og Det juridiske 

fakultet inngår 

samarbeidsavtale

■
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NOVA-direktør Iver Neuman og dekan Dag Michalsen 

signerer intensjonsavtale 5. desember 2018.

Senere er det inngått tilsvarende avtaler med Handelshøyskolen BI, 

Politihøgskolen, NMBU og Høgskolen Innlandet.

– Avtalene er inngått med institusjoner som har fagmiljøer som 

allerede er i kontakt med våre på ulike måter, og hvor vi ser at det er 

gjensidig utbytte av å utvide samarbeidet. I tillegg har de en geografisk 

nærhet som gjør samarbeid enkelt - BI er jo bare en T-banetur unna, 

forklarer Michalsen.

Avtalene må fylles med innhold

Ved flere av avtalesigneringene er det sagt en MOU i utgangspunktet 

er en «tom» avtale fordi den ikke inneholder konkret forpliktelser. 

Ifølge dekanen starter jobben med å fylle avtalen straks den er inngått:

– Utfordringen for oss som leder institusjonene er å inspirere og 

motivere fagmiljøene til å utforske avtalenes muligheter. Avtalene er 

en  formell styrke fordi vi kan vise til avtalebasert samarbeid med 

andre institusjoner i våre forskningssøknader, men de er også en reell 

styrke fordi vi kan søke tverrfaglig samarbeid innenfor 

intensjonsavtalen, avslutter han.

Intensjonsavtaler inngått av Det juridiske fakultet og 

andre institusjoner

Tittel

Intensjonsavtale mellom BI og Det juridiske fakultet

6. juni 2019 12:48

Intensjonsavtale mellom Høgskolen Innlandet og Det juridiske 

fakultet

6. juni 2019 12:39

Intensjonsavtale mellom NMBU og Det juridiske fakultet

6. juni 2019 12:38

68



Tittel

Av Steinar Hafto Myre 

Publisert 3. juni 2019 21:43 - Sist endret 6. juni 2019 13:01 

Intensjonsavtale mellom NOVA/OsloMet og Det juridiske 

fakultet

6. juni 2019 12:38

Intensjonsavtale mellom Politihøgskolen og Det juridiske 

fakultet

6. juni 2019 12:37
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Memorandum  of  Understanding (MOU)

intensjonsavtale

mellom

Handelshøyskolen Bl/ Institutt for rettsvitenskap og styring (heretter omtalt

som Bl)

Og

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (heretter omtalt som JF)

l. Formål

BI og JF har sterke forskningsmiljøer, tydelige profiler som utdanningsinstitusjoner og geografisk

nærhet til hverandre. Partene ønsker med denne avtalen å skape en ramme for økt samarbeid både

for utdanning og forskning. Et utvidet samarbeid skal også bidra til økt samvirke og synliggjøring av

rettsvitenskapelig kompetanse i Oslo-området. Det er et uttalt formål å samarbeide i konkurranse

om eksternfinansierte prosjekter.

Sentralt i samarbeidet vil stå begge institusjoners satsning på næringslivsjus og beslektede

rettsområder. Dessuten vil også andre deler av Bl enn Institutt for rettsvitenskap og styring være av

interesse for  JF  og omvendt tilbyr  JF  sin rettsvitenskapelig bredde i samarbeidet.

Avtalen skal ikke være til hinder for at partene hver for seg inngår i og utvikler faglig og strategisk

samarbeid med andre aktører.

2. Samarbeidsområder

2.1 Organisatorisk

Partene skal årlig ha minst et møte der temaet er resultater fra foregående års samarbeid og om det

elementer i avtalen bør endres.

Partene er oppmerksomme på at enkeltforskere ved  Bl  og JF enten allerede samarbeider eller ønsker

å utvikle et samarbeid. Med denne avtalen vil partene legge til rette for at enkeltforskere og

fagmiljøer møtes på tvers av institusjonene ved å skape eller videreutvikle arenaer for samarbeid og

informasjonsutveksling. Ansatte ved Bl kan for eksempel oppnevnes som veiledere for PhD-

kandidater ved UiO.

JF vil normalt ikke kreve betaling for Bl's PhD kandidater som tas opp på  JF's  PhD-program.

2.2 Utdanning

Partene er enige om å se nærmere på hvordan et samarbeid om heltidsstudenter kan utvikles.

Mange av BIs fag/studleprogrammer har rettslige elementer. Det finnes planer om at BI vil utvikle en

ny mastergrad ijus. Partene er enige om at det er en strukturell utfordring at UiO og Bl har ulike

finansieringsordninger.

Partene er enige om å føre samtaler om utdanning.
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2.3 Forskning

Mulighetene for å nå opp i  konkurranse om store eksternfinansierte prosjekter Øker med flerfaglige

relasjoner og søknader. Partene ønsker å bygge på hverandres styrker og samarbeide om større

søknader. Partene er enige om at denne avtalen er en plattform for å arbeide for å identifisere

områder som kan tjene på tettere samarbeid som kan utvikles til søknader om eksterne midler.

3. Avtalens gyldighet og ikrafttredelse
Denne avtalen trer i kraft fra den dag den er undertegnet og gjelder inntil den ene eller begge

partene ønsker å avslutte avtalen.

Avtalen kan endres etter forhandlinger mellom partene.

Avtalen kan sies opp av hver av partene med seks måneders skriftlig varsel.

Oslo, 13. mars 2019

For Bl .~

3/
For Det juridiske fakultet

\/
instituttleder \l dekan, 7

C%@mQoLrJ
re ktor
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Høgskolen
i Innlandet

UiC)  :  Det juridiske fakultet

Sa k: 19/02404
 

lntensjonsavtale om samarbeid

mellom

Det juridiske fakultet ved Universitetet  i  Oslo og

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, heretter JF, og Institutt for rettsvitenskap,

filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet, heretter IRFI, har som intensjon å

samarbeide om forskning, utdanning og formidling. Flere enkeltpersoner og fagmiljøer ved

institusjonene har kontakt i forbindelse med forskning og undervisning. De to institusjonene

har sammenfallende interesser og ønsker å utvikle et samarbeid om forskning og utdanning.

IRFI er en del av Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Dette fakultetet tilhører Høgskolen i Innlandet, som arbeider med en

universitetsakkreditering. Av Høgskolens øvrige fagmiljøer nevnes spesielt her

samfunnsvitenskapene, idrett og helse- og sosialfag.

JF og IRFI har til hensikt å utvikle forskningsprosjekter der forskere ved de to enhetene har

felles interesser og styrker. Eksempelvis er det av interesse å utvikle et samarbeid om

idrettsjuss, juss tilknyttet grønn energi og helserett.

Aktuelle former for samarbeid er samarbeid om publikasjoner, samarbeid om analyse av

data, også gjennom datadeling, samarbeid om utvikling av forskningsprosjekter og søknader

og samarbeid om å arrangere symposier og konferanser.

HINN har en bachelorgrad  i  rettsvitenskap, men kan ikke tildele mastergrad. For HINN er det

av stor interesse med en ordning der kandidater fra HINN gis innpass på fjerde studieår ved

UiOs integrerte masterstudium.

HINN vil arbeide med en finansiering av slike studieplasser.

HINN vil arbeide med å utvikle emner for å kunne tilby valgfag, og på sikt årsenheter, som

kan inngå i masterstudiet.

UiO og HINN vil samarbeide med sikte på å kunne tilby relevant videre- og

etterutdanningstilbud til jurister.

For å følge opp intensjonen om et samarbeid, skal det holdes et årlig møte mellom lederne

av de to institusjonene. På møtet vil man vurdere samarbeidet det siste året og diskutere

fremtidige prosjekter.

Avtalen trer i kraft ved signering og er gyldig til en av partene velger å siden opp.

Samarbeidsavtalen underskrives i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder 1 eksemplar hver.

 
Fleerlacob Svankerud

Dekan HHS

Høgskolen i Innlandet

[Dag Michaelsen

Dekan, Det Juridiske faku

Universitetet  i  Oslo

Katrine Skretting

Rektor

Høgskolen i Innlandet

nflweæy
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Versjon: BR/12.4.19 
 

 
FORSLAG TIL UTVIKLINGSAVTALE 2020-2022  
MELLOM UNIVERSITETSLEDELSEN OG DET 
JURIDISKE FAKULTET (JUR) 

 
Hovedutfordringer 2020 - 2022 
Det juridiske fakultet beskriver 5 hovedutfordringer i utviklingsavtalen for perioden 
2020 - 2022: 

 
1. Forbedre gjennomstrømming og redusere frafall i enkeltemner 
2. Livslang læring/etterutdanning 
3. Øke ekstern finansiering 
4. Utvikle Campus Sentrum 
5. Bedre arbeidsmiljøet ved fakultetet 

 

Hovedutfordring 1: Forbedre gjennomstrømming og 
redusere frafall i enkeltemner 
 
Problemstilling 
Den langt overveiende delen av studentene går på 5 årig master i rettsvitenskap, 
men fakultet har også andre bachelor- og masterprogrammer. Totalt er det ca 36% 
av bachelorstudentene som gjennomfører til normert tid, og ca 21% av studentene 
på 5-årig master i rettsvitenskap som gjennomfører til normert tid, 45% 
gjennomfører til normert tid + 1 år. Det eksterne panelet som foretok periodisk 
evaluering av masterprogrammet i Rettsvitenskap foreslår tydeligere ferdighets- og 
kompetansemål og mer studentaktive læringsformer. SHOT-undersøkelsen fra 
2018 viser at JUS er blant dem med lavest skår når det gjelder faglig veiledning og 
tilbakemelding på egen læring. 

En annen del av problemstillingen er at fakultetet har mange enkeltemnestudenter 
som avlegger få eller ingen studiepoeng, og det er også et stort frafall i denne 
gruppen (64% avla høsten 2018 ingen studiepoeng). 

 
Tiltak 1: Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets 
studieprogrammer 
Flere punkter iverksettes for å sikre dette tiltaket: 

• Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer  (f.eks. prosedyreøvelser, 
skrietrening, sammensetning av valgfag) og proaktiv studieveiledning for å forebygge 
forsinkelser og bistå de som utfordringer i studiet .  

• Innføring av Bestått/Ikke bestått på emner i rettsstudiet, det arbeides nå med et forslag 
om dette på 1. studieår, 1. semester.     
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• Endringer på 4. studieår for å bedre gjennomstrømming og redusere gjentak på dette 
studieåret (er til behandling i PMR for MIR).  

 
I. Nullpunkt: Gjennomføringsgrad for masterstudiet i rettsvitenskap 2017 

der bare 20 % av programstudentene fullførte til normert tid.  
II. Kvantitativ indikator: Økning i antall studenter på MIR som 

gjennomfører på normert tid + 1 år fra 45% - 55%. 
 

Tiltak 2 Utvikling av informasjon og  forbedret veiledning til 
programstudenter om hvordan sette sammen valgdelen på studiet. 

Masterstudiet i rettsvitenskap inneholder en valgdel på 50 stp, hvor studenter skal 
avlegge ett valgemne på bachelornivå på 3. studieår, ett valgemne på masternivå på 
4. studieår og tre valgemner på masternivå på 5. studieår. Det er behov for å bedre 
informasjonen om hvordan studentene skal sette sammen valgdelen av studiet, og 
fakultetet må vurdere tiltak for å gi studentene god nok veiledning.  

 

I. Nullpunktet: Emnegjennomføringsrapportene for 2018.  
II. Kvantitativ indikator: Tall fra FS som viser bedre samsvar mellom 

oppmeldte og gjennomførte.  
III. Oppfølging av tiltaket: 

• Administrasjon og ansvarlig faglærerne vil ha rutiner for å følge opp ny 
informasjon på nettsidene 

• En vil ha et fast samarbeid med studentene/studentforeningene for 
oppfølging av temaet. 

IV. Tiltaket er gjennomført når: 

• Emnepresentasjonene er forbedret  

• Rutiner for veiledning er på plass 
• Profilordningen er evaluert og eventuelle endringer besluttet/gjennomført 

 
Tiltak 3 Innføring av obligatoriske forkunnskapskrav på bachelornivå 

Obligatoriske forkunnskapskrav kan heve kvaliteten, dette for 
enkeltemnerstudenter som vil ha bedre forutsetninger for å oppnå læringsutbytte, 
og for læringsmiljøet da de som deltar på emnet har et minimum av juridisk 
kunnskap. Det vurderes om eksterne kandidater må ha avlagt et juridiske 
innførings- eller metodeemne før de kan melde seg til juridiske valgemner på 
bachelornivå. 

    

I. Nullpunkt: Rapport for oppmøte for 2018 fra statistikkverktøyet Tableau  
II. Kvantitativ indikator: Emnegjennomføringsrapporten i Tableau 

III. Tiltaket er gjennomført når det er en nedgang i antall enkeltemnestudenter 
på bachelornivå og frafallstallene er forbedret. 
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Tiltak 4 Vurdere innføring av krav om obligatorisk oppmøte første 
forelesning på alle valgemner 
Foreleser kan gjennomføre opprop første forelesning, studenter som er meldt til 
emne men ikke møtt vil få sin undervisnings- og eksamensmelding i emnet slettet. 
Dette er et tiltak som vil bedre frafallstallene, men ha liten/ingen positiv effekt på 
andre parameter som undervisningskvalitet. Det vil videre øke administrativ 
ressursbruk. Tentativt tiltak. 
 

I. Nullpunkt: Rapport for oppmøte for 2018 fra statistikkverktøyet Tableau  
II. Kvantitativ indikator: Emnegjennomføringsrapporten i Tableau 

III. Oppfølging av tiltaket: 
IV. Tiltaket forutsetter tekniske løsninger som forenkler innhenting av data, 

informasjon til undervisere og studenter, registrering, oppfølging og 
kontroll 

 
Tiltak 5 Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer 
Ved å arbeide for mer varierte lærings- og vurderingsformer ønsker fakultetet å 
redusere karakterpresset og bedre læringsmiljøet. Fakultetet har opprettet et 
Arbeidsgiverpanel og vil gjennom dette bedre relasjonen mellom arbeidslivet og 
studiet. Proaktive læringsformer er innført på 2. studieår. Prosjekt Klarspråk setter 
fokus på å gjøre jus-språket mer forståelig, og vil gi studentene en bedre 
fagforståelse.  Prosjekt «Den digitale jurist» er startet opp, der studentene blir 
oppdratt til å bruke digitale verktøy og digital lovsamling. Fakultetet har fått i 
midler fra DIKU til prosjektet CELL som arbeider med å se på nye studentaktive 
læringsformer som skal gi studentene mer praktisk juridisk kunnskap, og for å ta 
dette et stort steg videre søker fakultetet om opprettelsen av en egen SFU, basert på 
alle tiltakene som nå iverksettes. 
 

I. Etablering av nullpunkt: 31.12.2018 
II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 

resultatforbedring 
III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført:  

• Bedre gjennomstrømming.  

• Økt studenttilfredshet. 

 

Hovedutfordring 2: Livslang læring /etterutdanning   
Problemstilling 

Fakultetet vil starte opp et arbeid med mål å ta ut potensiale for å tilby etter- og 
videreutdanning mot betaling. Fakultetets valgemneportefølje har stor 
samfunnsmessig relevans og kan være et supplement og et tilbud til etter- og 
videreutdanning for jurister. Fakultetet ønsker å vurdere muligheten for å etablere 
en organisasjon som kan tilby deltakerfinansierte kurs. Fakultetet har en stor 
potensiell årlig inntekt dersom en kan finne en modell for EVU som ikke tapper 
fakultetet for undervisningsressurser som skal brukes på masterstudiet i 
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rettsvitenskap. En slik modell må utvikles i samarbeid med det sentrale nivået og 
resten av UiO. 

I. Nullpunkt: Beslutning om å utvikle en forretningsmodell for EVU ved UiO. 
Beslutning om at fakultetet skal sette i gang med EVU-tilbud 

II. Kvantitative indikatorer: uvisst foreløpig 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Fakultetets netto inntekter er større etter innføring av EVU enn sp-inntekter 
for enkeltemnestudenter 

• Eksterne kandidater gis et annet og bedre tilbud enn ledige plasser på 
enkeltemnene 

 

 

Hovedutfordring 3: Øke ekstern finansiering 
Problemstilling 

Fakultetets eksterne inntekter har hatt en negativ utvikling i de senere år, og 
fakultetet har som mål at vi i kommende langtidsplanperiode skal ha minst ett 
ERC-prosjekt, innhente minst ett til to NFR-prosjekter pr år, og arbeide for ny SFF 
ved fakultet på lang sikt. 

Politisk påvirkning av eksterne aktører: Hverken EU eller Forskningsrådet har 
imidlertid egne juridiske forskningsprogrammer, og juridiske søknader har slitt 
med å få gjennomslag på samfunnsfaglige programmer i konkurranse med rene 
samfunnsvitenskapelige søknadene.  

På tross av at fakultetet har satset stort på tverrfaglig samarbeid, har juridiske 
søknader slitt med å få gjennomslag på samfunnsfaglige programmer i konkurranse 
med rene samfunnsvitenskapelige søknader. Dette skyldes bla at hverken EU eller 
Forskningsrådet har egne juridiske forskningsprogrammer.  Det bør også arbeides 
for å avsette mer midler til juridisk forskning i de aktuelle fagdepartementene, og 
Justisdepartementet har erkjent at det gir lite ressurser til forskning i sektoren og 
også inn mot Forskningsrådets programmer. Det juridiske fagmiljøet trenger hjelp 
politisk for å skape forståelse for behovet for juridisk (grunn)forskning.  

Det juridiske fakultetet har arbeidet med å profesjonalisere forskningssøkestøtten internt på 
fakultetet. Eget søknadsplanleggingsverktøy er utarbeidet og administrative 
forskningssøknadsteam er etablert. Dette arbeidet vil fortsette i neste planperiode, for å sikre 
kontinuerlig forbedring og oppfølging av nye krav og rutiner som kommer fra de ulike 
finansieringskildene. Vi må videre arbeide med å sikre samarbeid og kompetansedeling på 
tvers av nivåer og på tvers av enheter.  
 

Hovedutfordringen for fakultetet er at fakultetet er todelt: 

1) Politisk påvirkning av eksterne aktører 

2) Profesjonalisering av forskerstøtten internt på fakultetet og gjennom 
etablering av fellesløsninger for forskningsstøtte på tvers av UiO 
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Tiltak 1 Jobbe mot politiske aktører 
For å bidra til at juridiske søknader får større gjennomslag i EU og Forskningsrådet har 
fakultetet behov for støtte og drahjelp fra universitetsledelsen. Det vil være behov for å legge 
opp en strategi i fellesskap med de andre juridiske fakultetene for å styrke forskningsandelen 
i fagdepartementene. 
 

I. Nullpunkt: Oversikt over eksternfinansiert virksomhet i 2018 og søknader til 
Forskningsrådet april 2019 

II. Kvantitativ indikator: Utvikling i volum på BOA-inntekter 
III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: Tiltaket er en kontinuerlig 

prosess, men vil kjennetegnes av økt oppmerksomhet på juridiske problemstillinger 
og bevilgning til rene juridiske forskningsprosjekter 

 
Tiltak 2 Profesjonalisering av forskerstøtte 

Fakultetet vil samarbeide med andre enheter for å lage rutiner for forskningsstøtte 
på tvers av nivåer, fagseksjoner og av fakultetsgrensene. Fakultetet støtter at 
prosjekt fellesløsninger blir vedtatt og implementert og støtter at det opprettes 
ekspertgrupper og inngås forpliktende avtaler mellom enheter om 
forskningsadministrativt samarbeid.  

I. Nullpunkt: Beskrivelse av fakultetets fellesfunksjoner for forskningsstøtte i 
2018 

II. Kvantitative indikatorer: Antall forskningssøknader som utarbeides i 
administrativt samarbeid på tvers av nivåer/fakulteter/institutter 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Redusert sårbarhet gjennom samarbeid på tvers 

• Økt kompetanse på alle områder innen forskningsadministrasjon 

• Åpen og tilgjengelig informasjon på tvers av enheter 

 

Hovedutfordring 4: Utvikle Campus Sentrum 
Problemstilling 

Campus sentrum ligger geografisk sett langt unna Blindern og hoveddelen av 
universitetet, men med sin unike plassering midt i Oslo sentrum bør og kan 
Campus sentrum bli en viktig brikke for synliggjøringen av Universitetet i Oslo som 
en del av bybildet, og av Oslo som en attraktiv universitetsby. Det er viktig å 
etablere formelle relasjoner til aktører i sentrum  
 
Campus sentrum kan brukes både til å gjøre studentene og ulike studentaktiviteter 
mer synlige i bybildet og til å synliggjøre forskningen som foregår ved UO. Det bør 
arbeides for at Biblioteket i Domus Bibliotheca (DB) brukes mer aktivt; det samme 
gjelder Gamle festsal og auditoriene i Domus Academica (DA) som kan benyttes til 
kveldsarrangementer. Når Domus Juridica åpner vil auditorier og rom av ulik 
størrelse (fra 6 til 260) også kunne benyttes. Å bruke sentrumsbygningene etter 
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normal kontortid vil øke universitetets synliggjøring i bybildet. Universitetsplassen 
kan benyttes mer aktivt i profileringen av UiO.  
 
 

Tiltak 1 Flere UiO arrangementer legges til sentrum 

I. Nullpunkt: Oversikt over åpne UiO arrangementer som er lagt til 
sentrumsbygningene i 2018 

II. Andre indikasjoner at vi er på riktig vei vil være: 

a. Investering i en oppgradering av Biblioteks-lokalene i DB 1 et.  
b. Arrangementsstøtte sentrum organiseres til å håndtere økt 

aktivitetsnivå i sentrumsbygningene. Slik aktivitetsøkning må være 
selvfinansierende. 

c. Fakultetet har et tett samarbeid med UB og KHM der de tre 
enhetene skaper et felles og synlig Campus sentrum. 

d. Fakultetet vil være en aktiv pådriver for å profilere mulighetene som 
finnes for populærvitenskapelige arrangementer i sentrum 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Synliggjøring av et aktivt og levende universitet og fakultetet med stor 
formidlingsaktivitet i sentrumsbygningene – spesielt på kveldstid 

• Flere arrangementer legges til universitetet i sentrum i stedet for i leide 
lokaler  

Tiltak 2 Etablere et samarbeid med Oslo kommune og OsloMet 

Juridisk fakultet foreslår at fakultetet, KHM og UB på vegne av UiO etablerer et 
tettere samarbeid med Oslo kommune og OsloMet slik at en i fellesskap kan finne 
måter å profilere Oslo som universitetsby. Bygningsmassen og universitetsplassen 
på Karl Johan bør brukes aktivt i dette arbeidet, ikke bare som symbolbygg slik de 
gjerne brukes i dag. 

I. Nullpunkt:  
Per i dag er det ingen felles møteplass mellom aktørene. Fakultetet vil 
invitere til et første møte mellom UiO, OsloMet og Oslo kommune slik at 
en i felleskap kan utvikle en strategi for å synliggjøre Oslo som 
universitetsby med vekt på Campus sentrum 

II. Oppfølging av tiltaket 
a) Faste møter mellom de tre aktørene 
b) Konkret handlingsplan for profileringsarbeidet. 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 

• Oslo er synliggjort som attraktiv universitetsby 

• Bygningsmassen brukes til felles arrangementer mellom UiO og Oslo 
Met. 

• Kommunen profilerer seg mer som en attraktiv universitetsby med 
Campus sentrum som spydspiss. 
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Tiltak 3 Fakultetet utnytter sin plassering i sentrum til å skape et tettere 
nettverk med omkringliggende institusjoner innen justissektoren, både 
blant private og offentlige aktører.  

I. Det være seg Storting og domstoler, departementer og andre offentlige 
instanser, de store advokatkontorene eller kommunale etater. Dette 
nettverket vil gavne synliggjøringen av UiO som en stor samfunnsaktør. 
UiO vil gjennom dette bruke fakultetet til å få et bedre inngrep med 
viktige samfunnsaktører og fakultetet vil gjennom et slikt samarbeid 
sikre at forskning og utdanning svarer til de behovene som samfunnet og 
bransjen står overfor. Fakultetets geografiske plassering er et stort pluss 
i dette arbeidet. Etablering av samarbeidsavtaler og MoUer kan være et 
målbart resultat av dette arbeidet. 

II. Etablering av nullpunkt:  
Fakultetets nyetablerte arbeidslivpanel kan være første steg i arbeidet 
med å få til et tettere samarbeid med sektoren 

III.  Identifisere andre momenter som grunnlag for vurdering av at vi er på 
riktig vei:  
a) Kartlegge/identifisere hva som er rettslige institusjoner som bør 

inngå i den sektoren fakultetet bør samarbeide med.  
b) Utarbeide ulike typer av ‘avtaler’ og ‘forståelser’ mellom fakultet og 

sentrale rettslige institusjoner  
IV. Oppfølging av tiltaket 

o Vi ser for oss at Historisk Museum vil kunne gjøre noe av det 
samme i forhold til andre kulturinstitusjoner der de utnytter sin 
plassering i sentrum til å skape et tettere nettverk og samarbeid 
med omkringliggende kulturinstitusjoner og der et av formålene 
vil være å synliggjøre UiO. Fakultetet vil ha dialog med KHM om 
et slikt samarbeid. 

o Tiltaket vil følges tett blant annet gjennom faste oppdateringer i 
fakultetsledelsens møter. 

V. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
Kjennetegn på at tiltaket fungerer vil vises gjennom studie- og 
forskningsevalueringer og gjennom antall samarbeidsprosjekter og 
samarbeidsavtaler med andre aktører innen både utdanning, 
formidling/ kunnskap i bruk og forskning.  
 
 

Hovedutfordring 5: Bedre arbeidsmiljø 
 
Problemstilling 
Fakultetets virksomhet foregår i dag i 10 ulike bygg i sentrum. Det skaper 
utfordringer for samarbeid og samkvem på tvers av fagområder og mellom 
institutter og fakultetsadministrasjonen. SHOT-undersøkelsen viser også at 
studenter har behov for mer lærerkontakt. Reduksjon av administrative stillinger 
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fordrer utvikling av fellestjenester på tvers av enheter og tekniske løsninger som 
bidrar til effektive administrative prosesser.  

 
Tiltak 1 Ta i bruk nytt bygg – Domus Juridica  

Identifisere muligheter for forbedret arbeidsmiljø som følge av flytting. 

I. Etablering av nullpunkt: Flytteprosess er gjennomført ihht. plan 31.12.2019 

II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 
resultatforbedring: Bygget er i full drift og fungerer etter målsettingen. Nye 
samarbeidsformer/tverrfaglig samarbeid  er etablert. I løpet av perioden 
gjennomføres arbeids- og læringsmiljøundersøkelse som viser positiv utvikling ift 
tidligere undersøkelser 

III. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
Bygget er tatt i bruk og fungerer etter hensikten. 
Mål i langtidsplan/budsjett gjennomføres 

 
Tiltak 2 Kartlegging av administrative tjenester 

Identifisere arbeidsprosesser som kan ha rom for forbedring – kartlegge nåværende 
prosess og designe ny og forbedret arbeidsrutine.  

I. Etablering av nullpunkt: Igangsatte arbeidsprosskartlegginger i 2019 

II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 
resultatforbedring:  

Antall gjennomførte arbeidsprosesskartlegginger. 

III. Identifisere andre momenter som grunnlag for vurdering av om vi er på riktig vei:  

a) Vi leverer det vi skal selv om vi får færre administrative årsverk i 
perioden. 

b) Forbedrede og enhetlige rutiner. 
c) Mer samarbeid på tvers av enhetene. 
d) Fornøyde ansatte med givende arbeidsoppgaver. 

 
IV. Oppfølging av tiltaket 

Følges opp gjennom rapporter fra styringsgruppen for Administrative 
tjenester samt årsplan 2019-2021. 

V. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
En robust administrasjon – med oversiktlige og rasjonelle arbeidsrutiner 
som utnytter ressursene best mulig.  
 

Tiltak 3 Organisasjonsgjennomgang 
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Fakultetsstyret ønsker en gjennomgang av organiseringen av fakultetet og det er 
nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Ragnhild Hennum som skal komme med forslag 
til hvordan en slik prosess skal være. 

I. Etablering av nullpunkt: Arbeidsgruppe er nedsatt 

II. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av 
resultatforbedring: Arbeidsgruppen leverer forslag til hvordan en 
organisasjonsgjennomgang skal gjennomføres. 

III. Identifisere andre momenter som grunnlag for vurdering av indikasjoner på om vi er 
på riktig vei: Jevnlige rapporter fra arbeidsgruppen 

IV. Oppfølging av tiltaket 
Saken følges opp på styremøtene 

V. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført: 
Prosess for endring av organisasjonsstrukturen igangsettes 
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Til  Fakultetsstyret   
Fra  Eksamens- studie og administrasjonsseksjonen   

Sakstype: Orienteringssak 6 
Møtedato: 17. juni 2019  
Notatdato: 14. mai 2019 
Arkivsaksnummer:  
Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå  

 

Statistikkpakke våren 2019: Studentstatistikker med oppdaterte 
tall fra høsten 2018 

Bakgrunn 
• Administrasjonen ved Det juridiske fakultet utarbeider hvert semester en statistikkpakke med 

relevante data for studieområdet.   
• Tall er hentet fra Tableau studiedata, Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) og 

Felles Studentsystem (FS).  
• Tidligere har vi tatt ut rapport på studenter per faste vitenskapelige årsverk, dette er imidlertid 

en rapport vi ikke kan hente ut av DBH, det er tallene i DBH fakultetet måles etter. Vi har i 
årets staistikkpakke brukt DBH-rapporten på tall for tilsatte og tall for studenter per faglige 
årsverk. Merk da at kategorien «faglige årsverk» i DBH inkluderer hjelpestillinger som vit.ass, 
prof II og rekrutteringsstillingene. I sammenligning opp mot de andre fakultetene ved UiO ser 
vi at jurfak fortsatt har det høyeste forholdstallet. Det er i tillegg regnet ut tall for antall 
studenter per antall faste vitenskapelige ved jurfak UiO for 2017 og 2018.      

 
Kommentarer til tabellene  
• Antall søkere til masterstudiet i rettsvitenskap oppstart høst har hatt en liten nedgang, både i 

total antall søkere og søkere som har studiet som sitt førstevalg. Rettsvitenskap ved UiB har i år 
flere førsteprioritetssøkere (1855) enn Rettsvitenskap UiO (1534). Bachelorstudiet i 
Kriminologi har hatt en betydelig økning i antall søkere som har satt studiet som sin 
førsteprioritet, fra 770 i 2018 til 843 i 2019. Se søknadsdata vedlegg 1 og 2.    

• Antall registrerte studenter ved fakultetet er stabilt med nedgang i 2018 og 2019, dette er 
forventet og en konkret følge av reduksjon i overbookingen på rettsvitenskap. Se vedlegg 3.      

• Tall for studiepoeng per student er for fakultetet samlet noe lavere igjen enn i 2017, nedgangen 
er først og fremst på juridiske valgemner på masternivå, som igjen har sammenheng med en 
reduksjon i antall privatister. Fakultetet har vesentlig lavere tall enn søsterfakultetene i Bergen 
og Tromsø, ved UiO er det kun HF og TF som har ett lavere tall for antall studiepoeng per 
student. Se vedlegg 7.  

• Vi uteksaminerer igjen færre jurister i 2018 enn i 2017, dette er grunnet avviklingen av 
privatistordningen, de detaljerte tallene for de med studierett viser en god og jevn tendens fra 
339 i 2016 til 393 i 2017 og 380 kandidater i 2018. De engelskspråklige masterprogrammene 
har noe variasjon i tall for uteksaminerte. Se vedlegg 9.  

• Antall gjentak av eksamen er for masterstudiet i rettsvitenskap igjen stigende i 2018, det er 
forventet høye tall for antall gjentak i 2019, da svært mange studenter ønsker å gjenta emner 
før emnesperren trer inn høsten 2019. I 2018 stod jurfak for 43 % av alle gjentak ved UiO. Se 
vedlegg 10.   
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• Det er hentet ut oversikt over klageutvikling ved jurfak, etter svært høye tall i 2016 har antall 
klager holdt seg stabilt i 2017 og 2018. Se vedlegg 12.  

• Tall for utreisende og innreisende utvekslingsstudenter ved fakultetet har en stigende tendens. 
Se vedlegg 13.   

 
Videre fremdrift 
• Statistikkpakken sendes til fakultetets styringsorganer til orientering. Administrasjonen kan 

utarbeide analyser og mer materiale ved behov.    
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Statistikkpakke våren 2019  
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Søknads- og opptakstall 2008 - 2019 for Det juridisk fakultet, UiO 09.05.2019 Vedlegg 1

Fakultet    Kode   Søknadsalternativ                                                                                   Ramme      Søknader      1. pri      Tilbud       Jasvar        Møtt          OrdKv            PrimKv
2019
JF   
      874 Kriminologi                                   60     4291    843
      724 Rettsvitenskap (jus), høst 2019              224     4807   1534    
      725 Rettsvitenskap (jus), vår 2020               213     4485    823

2018
JF   
      874 Kriminologi                                   60     4397    770  170    97       81  55,1   50,54397 770 170                     97 81 55,1           50,5
      724 Rettsvitenskap (jus), høst 2018              224     5225   1758    378    265   238    62    55
      725 Rettsvitenskap (jus), vår 2019               213     4320    686    368    306    243    60,4  52,6

2017
JF   
      874 Kriminologi                                   60     3992    709    170     98     79    54,3    49,6
      724 Rettsvitenskap (jus), høst 2017              220     5157   1761    377    258    229    61,3    54,2
      725 Rettsvitenskap (jus), vår 2018               210     4548    715    364    289    250    59,6    51,9

2016
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      691     67     80     49     43    50.4    40.1
      874 Kriminologi                                   60     3715    665    175    100     83    52.8    48.6
      724 Rettsvitenskap (jus), høst 2016              220     5096   1654    388    292    254    60.5    53.9
      725 Rettsvitenskap (jus), vår 2017               210     4536    859    369    311    246    59.2    51.9

2015
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      925     91     80     46     34    49.2    42.1
      874 Kriminologi                                   60     3885    601    176     94     87    53.6    47.6
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2015        220     5757   2029    397    281    252    60.6    53.8
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2016         210     4534    692    383    326    257    58.5    51.2

2014
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      875     88     81     41     38    50.0    41.5
      874 Kriminologi                                   60     3304    470    150     81     68    54.0    46.4
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2014        220     5544   1981    398    288    260    60.3    52.6
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2015         210     4324    611    381    317    281    58.3    50.3

2013
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      833     67     80     36     26    49.0    41.6
      874 Kriminologi                                   60     3568    550    150     81     66    53.3    47.7
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2013        220     5664   2059    412    315    283    59.8    52.7
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2014         210     4496    695    392    338    268    57.8    50.0

2012
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      796     40     80     37     32    48.6    41.8
      874 Kriminologi                                   60     3527    540    150     90     79    53.9    46.7
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2012        220     5991   2196    412    323    286    59.4    52.3
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2013         210     4526    646    392    320    263    57.2    49.6

2011
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      905     63     81     45     35    50.0    41.8
      874 Kriminologi                                   60     3423    503    141     81     74    53.3    47.5
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2011        220     5538   1975    407    297    265    58.1    50.9
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2012         210     4069    549    389    325    285    55.7    49.3

2010
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      800     62     80     43     37    47.2    42.3
      874 Kriminologi                                   60     3411     487    140     85    71    52.8    46.6
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2010        205     5352    1991    361    267   242    57.6    52.0
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2011         195     4018     530    347    288   235    54.8    49.6

2009
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25     708      63     80     42     36    46.7    38.8
      874 Kriminologi                                   60     3424     483    140    84     74    51.6    46.7
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2009        210     5318    1993    351    259    231   58.0    51.2
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2010         190     3714     425    333    278    233   54.7    48.8

2008
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      663     53     82     48     41    47.3    43.3
      874 Kriminologi                                   60     3232    551    122     65     54    55.0    50.3
      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2008        295     5025   1917    445    355    320    59.8    55.4
      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2009         290     3573    432    513    454    395    56.1    52.3

Kilde: Tableau
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02.05.2018 Vedlegg 2

SØKNADSTALL:

Rettsvitenskap:
 Planlagte

studieplasser
 Søknader

førstevalg
 Førstevalg

pr plasser

Universitetet i Oslo, MA, høst 224 1534 6,8

Universitetet i Oslo, MA, vår 213 823 3,9

Universitetet i Bergen, MA 380 1855 4,9

UiT Norges arktiske universitet, MA 150 566 3,8

Universitetet i Stavanger BA 58 211 3,6

Universitetet i Agder, BA 55 198 3,6

Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, BA 120 241 2

Kriminologi

Universitetet i Oslo, BA Krim 60 843 14

09.05.2019

2019
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15.04.2015 Vedlegg 3
Registrerte studenter, heltidsekvivalenter (egenfinansierte) 2009 - 2019 VÅRTALL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Det juridiske fakultet, Oslo 4039 4209 4144 3771 3719 3648 3634 3841 3792 3493 3370

Det juridiske fakultet, Bergen 1951 1955 1976 1982 1973 1865 1943 2089 2120 2169 2255
Det juridiske fakultet, Tromsø 491 513 513 510 566 610 695 777 799 828 850

DETALJERT OVERSIKT - OSLO:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR vår

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 58 67 66 57 52 50 57 64 77 49 25
Forvaltningsinformatikk 24 23 20 20 27 24 26 23 24 28 35
Information and Communication Technology Law 24 27 22 24 38 35 38 51 46 42 40
Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 6 9 2 9 12 32 45 54 53 66 70
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 76 84 88 80 84 62 48 48 52 30 35
Juridiske emner lavere grad 175 276 331 157 154 148 179 215 217 229 217
Juridiske valgemner masternivå 202 226 239 91 94 90 108 105 95 112 100
Kriminologi BA 115 118 118 132 143 130 130 145 160 158 155
Kriminologi MA 42 47 51 49 47 45 40 43 44 41 45
Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 71 90 127 35 32 29 26 18 30 27 43
Maritime Law 19 25 20 22 19 25 25 30 29 30 25
North Sea Energy Law 7 5
Public International Law 28 31 27 31 35 40 34 38 46 42 45
Rettssosiologi 19 17 22 23 27 23 20 25 22 16 15
Rettsvitenskap (jus) 2 727 2 901 2 787 2 853 2 751 2 673 2 580 2 615 2 571 2 520 2 440
Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 372 174 91 49 31 17 12 10 8 8 5
Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 19 41 97 98 123 179 211 289 254 32
Språkkurs for juridiske studenter 1 3 1 1 1 2 1 1
The Theory and Practice of Human Rights 43 41 27 39 47 44 48 65 62 61 70

Det juridiske fakultet, Oslo 4 039 4 209 4 144 3 771 3 719 3 648 3 634 3 841 3 792 3 493 3 370
herav rettsvitenskap
Juridiske emner lavere grad 175 276 331 156,75 154,44 148,17 178,86 215 217 228,69 217
Juridiske valgemner masternivå 202 226 239 90,75 94,05 90,09 107,91 105 95 112,2 100
Rettsvitenskap (jus) 2727 2901 2787 2853 2751 2673 2580 2615 2571 2520 2440
Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 372 174 91 49 31 17 12 10 8 8 5
Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 19 41 97 98 123 179 211 289 254 32
Språkkurs for juridiske studenter 0 1 3 1 1 1 0 2 1 1
Sum rettsvitenskap i Oslo 3 495 3 619 3 548 3 249 3 154 3 108 3 090 3 236 3 146 2 902 2762

Andre fakulteter i Oslo:
Det humanistiske fakultet 5 885 6 004 5 767 4 936 4 759 4 563 4 530 4 544 4 432 4 510 5135
Det juridiske fakultet 4 039 4 209 4 144 3 771 3 719 3 648 3 627 3 841 3 792 3 493 3370
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 3 550 3 799 4 012 3 636 3 833 4 078 4 254 4 405 4 561 4 739 5510
Det medisinske fakultet 1 927 1 900 1 921 1 910 1 907 1 938 1 906 1 974 1 998 2 004 2060
Det odontologiske fakultet 409 394 392 363 340 334 347 344 353 396 410
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 5 111 5 215 4 860 4 079 3 970 3 917 3 878 3 876 3 916 3 976 4185
Det teologiske fakultet 327 277 270 218 228 261 249 230 209 257 345
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1 925 3 001 3 009 2 816 2 815 2 896 2 960 3 033 3 118 3 092 3430
Examen philosophicum 71 71 69 66 73 61 59 60 60 66 215
UiO (uspesifisert underenhet) 1 028 239 286 123 167 143 132 165 186 186 80

Universitetet i Oslo, sum 24 273 25 109 24 730 21 918 21 811 21 838 21 944 22 472 22 625 22 720 24740
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15.04.2019 Vedlegg 4 

Nøkkeltall for studietilbud i 2018:

opptaks-
ramme

kandidater 
2018

kandidater i 
prosent av 
opptaksramme

Universitetet i Oslo, MIR* 430 380 88 %

Universitetet i Bergen 380 350 92 %

UiT Norges arktiske universitet 150 105 70 %

KRIMINOLOGI, BA 60 45 75 %

KRIMINOLOGI MA 20 15 75 %

RETTSSOSIOLOGI MA 8 10 125 %

FORVALTNINGSINFORMATIKK MA 10 5 50 %

Universitetet i Oslo, engelskspråklige 
mastergrader 90 70 78 %

* i tillegg avla 55 privatister mastergraden  i 2018
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15.apr.19 Vedlegg 5

Privatister MiR - utvikling 2009 - 2019

Antall eksamensmøtte privatister 2009-2018, 1.-4. studieår/avdeling Masterstudiet i rettsvitenskap (kilde er FS) 

Emne 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. år 377 447 469 496 250 186 179 305 210 85
2. år 186 264 247 318 230
3. år 152 169 252 270 351 402
4 år 62 116 137 205 222 271 480 350 29 9
Sum 777 996 1105 1289 1053 859 659 655 239 94

Antall registrerte studenter uten studierett (privatister) fra DBH

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

registrerte privatister vår 595 592 763 635 593 517 319 327 101 70 80
registrerte privatister høst 276 359 337 392 361 367 302 75 91 70

Studiepoengsproduksjon privatister, 60-poengsenheter (helårsenheter) fra DBH for vår og høstsemester

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sum alle privatister ved fakultetet 401 394 516 520 406 390 321 173 55 30

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 1 1 0 0 0

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 104 - - 0

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 155 180 28 0

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 85 161 249 82

Metode og etikk 0 0 0

Prosess og strafferett 4 2 1

Privatrett I 30 22 17 37 22 15

Privatrett II 30 27 26 50 31 14

Antall søkere til opptak til masteroppgaven H16 V17 H17

Antall søkere 173 137 45

Antall kvalifiserte 143 109 27
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Studenter per faglige årsverk    00.01.1900 Vedlegg 6  

Fakultet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendlinje

antall studenter 3719 3648 3634 3841 3792 3493

antall faglige årsverk* 187,95 181,15 197,9 191,18 198,88 181,58
studenter per årsverk 20 20 18 20 19 19

antall studenter 2151 2125 2307 2358 2425 2501
antall faglige årsverk 82 93,29 94,63 95,51 93,16 85,56
studenter per årsverk 26 23 24 25 26 29

antall studenter 689 757 823 861 881 936
antall faglige årsverk 44 47,05 54,15 54,32 58,55 57,55
studenter per årsverk 16 16 15 16 15 16
*DBH-kategori "UFF-stillinger", inkluderer hjelpestillinger, prof II og rekrutteringsstillinger  

Antall studenter per fast vitenskaplig 2017 2018

Antall studenter 3792 3493

antall faste vitenskapelige** 94,5 94,9

studenter per årsverk 40,13 36,81

** DBH-kategori "undervisnings - og forskerstillinger + instituttledere og dekan minus forskere 

Øvrige fakulteter på UiO:

Humanistisk fakultet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendlinje 2018
antall studenter 6 166 6 065 5 984 5 937 6 011 5 944 Det juridiske fakultet i Oslo 19
antall faglige årsverk 547 541,9 532,25 538,5 591,75 592,2 Humanistisk fakultet 10
studenter per årsverk 11 11 11 11 10 10 Mat.nat. fakultet 5

Medisinsk fakultet 3
Mat.nat. fakultet Odontologisk fakultet 3
antall studenter 5 238 5 538 5 770 5 993 6 103 6 091 Samfunnsvitenskapelig fakultet 11
antall faglige årsverk 1 030 1059,17 1110,32 1188,45 1195,6 1208,86 Teologisk fakultet 7
studenter per årsverk 5 5 5 5 5 5 Utdanningsvit. fakultet 16

Medisinsk fakultet
antall studenter 2 207 2 133 2 203 2 209 2 161 2 189
antall faglige årsverk 645 660,18 670,1 764,75 753,05 782,78
studenter per årsverk 3 3 3 3 3 3

Odontologisk fakultet
antall studenter 397 389 408 395 395 414
antall faglige årsverk 146 145,54 159,95 159,83 151,38 163,15
studenter per årsverk 3 3 3 2 3 3

Samfunnsvitenskapelig fakultet 70,4 73,25 72,25 71,92 72,95
antall studenter 4 975 4 830 4 957 4 771 4 720 4 696
antall faglige årsverk 390 384,97 397 432,5 434,6 432,65
studenter per årsverk 13 13 12 11 11 11

Teologisk fakultet
antall studenter 346 314 303 311 319 354
antall faglige årsverk 36 37,87 39,65 40,35 46,52 47,43
studenter per årsverk 10 8 8 8 7 7

Utdanningsvit. fakultet
antall studenter 3 343 3 329 3 563 3 500 3 568 3 642
antall faglige årsverk 187 194,7 199,4 233,9 223,35 228,35
studenter per årsverk 18 17 18 15 16 16

Det juridiske fakultet i Oslo

Det juridiske fakultet i Bergen

Det juridiske fakultet i Tromsø
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VEDLEGG 7
Studiepoeng per student (DBH, Studiepoeng per heltidsekvivalent, hele året) 15.apr.19

Jurfak UiO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 33,4 37,3 40,3 40,9 40,2 41,4 43,7 46,4 51,1
Forvaltningsinformatikk 39,3 33,5 32,5 40,4 18,0 34,3 32,9 39,6 48,2
Information and Communication Technology Law 54,7 51,8 48,2 47,7 56,0 48,4 43,6 42,4 46,0
Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 59,3 50,0 0,0 67,5 61,8 63,3 60,6 64,1 61,8
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 63,5 61,3 0,0 57,6 56,0 61,8 57,7 53,1 58,7
Juridiske emner lavere grad 8,2 12,3 32,4 24,6 31,8 26,0 25,3 23,2 21,7
Juridiske valgemner masternivå 18,7 32,2 49,0 65,0 71,2 66,4 78,1 47,0 28,8
Kriminologi BA 43,6 46,1 45,5 44,1 44,7 47,5 49,1 48,9 47,4
Kriminologi MA 30,5 43,4 44,6 43,8 45,7 46,7 39,8 46,6 45,3
Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 16,3 29,9 62,1 55,8 54,9 52,6 70,3 59,5 71,9
Masteremner i kriminologi og rettssosiologi 60,6
Maritime Law 54,7 52,8 60,4 59,1 55,5 56,7 50,0 40,8 51,1
Public International Law 46,3 58,3 45,0 41,2 58,4 46,0 44,2 48,4 49,0
Rettssosiologi 29,5 39,6 25,0 37,0 27,6 28,9 33,3 50,0 50,9
Rettsvitenskap (jus) 44,6 51,7 45,3 46,7 44,7 45,3 45,6 44,7 43,7
Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 33,4 21,4 24,4 17,9 13,8 9,6 1,1 8,0 7,7
Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23,8 32,6 33,3 32,0 28,1 31,2 29,6 29,7 67,3
The Theory and Practice of Human Rights 46,7 48,0 47,6 46,8 49,8 49,5 50,4 48,4 51,3

Sum Jur.fak Oslo 39,2 46,4 45,9 45,7 44,7 44,9 44,8 43,7 43,5
kun rettsvitenskap: 
Antall 60-poengsenheter fra oversikt over studiepoeng 2520,5 2691,7 2456,3 2447,1 2379,1 2398,6 2438,0 2303,0 2476,8
Antall studenter fra oversikt over heltidsekvivalenter 3619,0 3548,0 3248,5 3154,5 3108,3 3089,8 3236,0 3146,0 3370,0
Rettsvit. Oslo 41,8 45,5 45,4 46,5 45,9 46,6 45,2 43,9 44,1

Jurfak UiB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rettsvit. Bergen 47,2 46,8 47,4 50,2 49,0 50,9 49,4 50,4 49,9

Jurfak UiTø 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rettsvit. Tromsø 46,8 47,8 47,3 47,9 47,6 48,0 48,2 47,9 48,0

UiO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

HF, Oslo 34,8 37,9 40,0 39,7 39,9 38,6 40,3 40,6 42,0
Det juridiske fakultet 39,2 46,4 44,7 45,7 44,7 44,9 44,8 43,7 43,5
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 38,2 41,2 42,9 43,2 43,5 43,7 44,0 44,8 44,5
Det medisinske fakultet 48,1 48,3 48,6 48,5 49,6 49,9 48,3 50,1 49,8
Det odontologiske fakultet 51,3 53,9 50,5 52,8 48,2 48,7 46,0 53,6 53,3
SV, Oslo 38,3 41,3 44,6 44,4 44,2 44,2 44,8 45,7 46,5
Det teologiske fakultet 30,8 33,6 40,5 40,1 37,9 38,8 42,0 46,8 39,5
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 42,6 45,4 46,7 46,5 47,0 47,2 48,0 50,0 49,9
Examen philosophicum 39,5 38,4 43,0 44,1 38,5 36,6 44,0 44,6 49,8
UiO, alle enheter 38,6 42,5 44,1 44,2 44,1 44,1 44,6 45,3 45,6
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00.jan.00 Vedlegg 8
Studiepoengsproduksjon i helårsenheter (60 sp) fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører (DBH)

antall 60-poengsenheter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rettsvitenskap Oslo 2502 2521 2692 2456 2447 2379 2399 2438 2303 2108
Rettsvitenskap Bergen 1584 1555 1545 1574 1641 1526 1634 1653 1725 1761
Rettsvitenskap Tromsø 401 402 412 431 481 519 563 502 635 674

Jurfak UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Antall helårsenheter alt utenom PH-d program

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 4 1 4 4 3 3 3 4 5 7

Forvaltningsinformatikk 10 13 12 12 15 8 14 13 15 20

Information and Communication Technology Law 20 19 17 7 10 16 11 13 13 14

Juridiske emner lavere grad 136 153 134 215 233 264 273 277 295 283

Juridiske valgemner masternivå 316 323 409 407 413 437 442 494 401 302

Kriminologi 35 24 42 41 38 41 37 26 27 25

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 144 142 160 155 157 148 151 168 189 188

Maritime Law 18 13 11 14 14 16 15 14 11 15

Masteremner i kriminologi og rettssoiologi 18 25 25

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 27 11 23 26 24 28 32 33 31 36

Public International Law 8 10 11 7 7 14 7 8 12 10

Rettssosiologi 16 11 17 10 17 10 10 11 14 10

Rettsvitenskap (jus) 2050 2045 2149 1834 1801 1678 1684 1711 1607 1522

Språkkurs for juridiske studenter 3 3 1 2 4 4 9 13 4 3

The Theory and Practice of Human Rights 9 17 4 10 12 13 12 17 17 17

div 5 4 2 - - - 3
Sum 2801 2788 2994 2742 2749 2679 2703 2820 2705 2477

Rettsvitenskap detaljert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 60 100 76 59 71 55 54 55 52 49
Formuerett I - - 62 163 173 199 205 195 193 174
Formuerett II - - - 98 103 116 128 113 77 67
Forvaltningsrett - - - 132 173 197 200 189 181 160
Juridisk praksis - - 7 22 13 18 15 18 17 14
Juridisk praksis: Juridisk rådgivning for kvinner - - - - 7 11 3 10 9 9
Juridisk praksis: Jusstudentenes rettshjelpsarbeid - - - - 6 9 9 13 11 11
Masteroppgave 30 sp 198 220 227 208 239 250 234 279 264 180
Masteroppgave 60 sp 37 51 47 46 44 46 48 51 46 50
Metode og etikk - - 36 62 34 47 62 69 65 65
Privatrett I - - 62 150 147 140 133 130 128 130
Privatrett II - - - 177 215 206 190 183 176 180
Prosess og strafferett - - - 175 277 167 195 212 207 196
Rettshistorie 29 55 48
Statsforfatning og internasjonal rett - - 44 100 133 137 130 121 120 116
Sum rettsvitenskap uten valgemner 2050 2045 2149 1834 1801 1678 1684 1667 1607 1522
Juridiske emner lavere grad 136 153 134 215 233 264 273 277 295 283
Juridiske valgemner masternivå 316 323 409 407 413 437 442 494 401 302
Rettsvitenskap med valgemner 2502 2521 2692 2456 2447 2379 2399 2438 2303 2108

UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Det humanistiske fakultet 4017 4038 4008 3926 3775 3742 3654 3770 3882 4002
Det juridiske fakultet 2802 2792 2995 2743 2749 2679 2703 2812 2705 2477
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2358 2502 2672 2767 2922 3102 3292 3415 4011 4024
Det medisinske fakultet 1568 1577 1558 1562 1572 1616 1624 1615 2336 2271
Det odontologiske fakultet 349 333 366 386 312 306 340 282 356 362
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 3376 3282 3223 3180 3122 3070 3036 3109 3335 3399
Det teologiske fakultet 179 161 158 157 156 164 164 165 199 193
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1743 1757 1807 1734 1770 1767 1855 1818 2010 1968
Examen philosophicum 453 387 481 512 460 450 420 499 511 517
Universitetsstyret 202 214 207 234 273 288 327 310 312 312
Sum 17045 17043 17475 17200 17110 17183 17416 17795 19656 19525
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KANDIDATER (FULLFØRTE STUDIEPROGRAMMER) 15.04.2019 Vedlegg 9
JURIDISK FAKULTET I OSLO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet

4 11 6 1 9 9 12 14 20

Forvaltningsinformatikk 6 3 2 8 2 3 6 7 5
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og 
samfunnsfag

1 8 17 13 14 12 8 10 10

Kriminologi BA 25 17 27 32 33 31 30 30 45
Kriminologi MA 13 20 18 18 19 13 14 13 15
Rettssosiologi 3 7 4 6 6 4 5 7 10
Information and Communication Technology 
Law

16 22 18 18 42 19 22 26 20

Marine Insurance and Risk Management 1 2
The Theory and Practice of Human Rights 29 4 13 15 23 12 23 26 20
Public International Law 14 23 19 5 38 17 13 25 10
Maritime Law 17 18 16 9 27 15 14 11 20
Rettsvitenskap (jus) 394 401 325 391 402 333 339 393 380
Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7 0 1 1 0
Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23 89 96 120 157 175 258 175 55
Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779 645 745 738 610

JURIDISK FAKULTET I OSLO - KANDIDATENES KJØNNSFORDELING
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kvinner 382 406 370 451 500 410 508 503 395
kvinner i prosent 62 % 63 % 65 % 70 % 64 % 64 % 68 % 68 % 65 %
menn 230 242 200 194 279 235 237 235 215
menn i prosent 38 % 37 % 35 % 30 % 36 % 36 % 32 % 32 % 35 %

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779 645 745 738 610

MASTER I RETTSVITENSKAP I BERGEN, TROMSØ OG OSLO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rettsvitenskap - Bergen 268 270 325 345 292 299 312 363 350
Rettsvitenskap - Tromsø 59 70 75 66 70 78 70 104 105
Rettsvitenskap - Oslo 484 515 430 520 566 508 598 569 435
Tallet for Oslo er summen av : 
Rettsvitenskap - Oslo 394 401 325 391 402 333 339 393 380
Rettsvitenskap - Oslo, 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7 0 1 1
Rettsvitenskap - Oslo kun masteroppgave 23 89 96 120 157 175 258 175 55

TOTALSUM 811 855 830 931 928 885 980 1036 890
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Vedlegg 10
Gjentak (DBH) -målt i 60-poengsenheter (helårsenheter) 00.jan.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oslo 650 479 389 371 356 212 221 218 257 267 280
Bergen 249 275 370 350 334 262 170 170 163 142 145
Tromsø 56 63 66 85 74 70 83 108 97 133 117

Jurfak UiO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Forvaltningsinformatikk - - - - 1 - - - 1 0 0
Information and Communication Technology Law - 1 1 1 - - - - 0 0 0
Juridiske emner lavere grad 3 2 3 4 3 6 6 5 7 5 8
Juridiske valgemner masternivå 11 12 13 33 12 21 21 20 23 22 10
Kriminologi - 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 0 1 1 1 2 4 1 1 4 3 4
Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 0 - 0 1 0 0 0 1 2 2 1
Rettssosiologi 0 - - - - - - - 0 0 0
Rettsvitenskap (jus) 636 464 372 331 338 180 192 190 221 235 257
Språkkurs for juridiske studenter - - - - - - - - 0 0 0
The Theory and Practice of Human Rights 1 1 1
Sum 650 479 389 371 356 212 221 218 257 267 280

Rettsvitenskap UiO detaljert 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 5
Formuerett I - - - - 31 43 31 41 45 49 66
Formuerett II - - - - 6 14 17 21 15 6 11
Forvaltningsrett - - - - 1 5 9 15 26 47 22
Masteroppgave - - - - 2 - - - 0 0 0
Metode og etikk - - - - 7 16 12 9 12 13 7
Privatrett I - - - - 2 3 7 10 18 22 33
Privatrett II - - - - - 4 4 11 21 19 30
Prosess og strafferett - - - - 18 59 63 53 46 65 48
Statsforfatning og internasjonal rett - - - - 5 4 7 10 13 12 31
Rettshistorie 0 1 2

Sum 636 464 372 331 338 180 192 190 198 244 257

Jurfak UiB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sum 249 275 370 350 334 262 170 170 163 142 145

Jurfak UiTø 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sum 56 63 66 85 74 70 83 108 97 133 117

UiO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Det humanistiske fakultet 67 59 62 67 66 50 45 49 45 51 54
Det juridiske fakultet 650 479 389 371 356 212 221 218 257 267 280
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 61 62 69 84 89 93 100 94 109 116 117
Det medisinske fakultet 6 5 10 13 15 14 9 10 15 10 19
Det odontologiske fakultet - - 3 1 1 2 2 9 17 7 6
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 147 158 161 140 118 140 140 122 111 106 116
Det teologiske fakultet 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 17 27 22 17 20 23 28 32 28 49 46
Examen philosophicum 3 2 5 3 5 4 5 5 4 6 4
Universitetsstyret 2 3 2 1 2 3 3 4 6 3 5

Sum 955 797 721 697 671 540 555 544 592 615 649
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Tilsatte ved Det juridiske fakultet Vedlegg 11
Oppdatert 5.11.2018

Årsverk - alle ansatte uavhengig av finsisering (basis/prosjekt) og tilsettingsform (fast/midlertidig) TALLGRUNNLAG

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stillingsgruppe Stillingskatgori Stillingskode 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Administrative stillinger 92,3 92,7 95,2 94,1 102,3 105,1 135,2 141,6 140,6 156,2 156,2 132,3 92,6 93,1 92,3 92,7 95,2 94,1 102,3 105,1 135,2 141,6 140,6 156,2 156,2 132,3 92,6 93,1
Støttestillinger 11,4 12,6 12,0 13,1 13,1 12,5 12,5 12,5 10,0 12,0 11,7 12,0 11,0 9,0 Fullmektig 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
UFF-stillinger 165,5 178,5 179,2 186,2 169,8 160,4 164,9 177,8 188,0 181,2 197,9 191,2 198,9 181,6 Sekretær 3,6 3,2 3,3 2,1 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 1,9 2,2
Sum 269,2 283,7 286,4 293,4 285,2 278,0 312,6 331,9 338,5 349,3 365,8 335,4 302,5 283,7 Avdelingsdirektør 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Dekan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Avdelingsleder 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 4,0 6,0 6,6 6,6 7,0 4,7 5,8
Instituttleder 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Kontorsjef 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,9 5,0 5,0 5,0 5,0
Seksjonssjef 3,0 3,0 5,8 6,8 7,0 6,0 7,0 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Sjefarkitekt 1,0
Underdirektør 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Førstekonsulent 35,3 28,1 35,6 28,5 36,5 28,2 29,0 29,7 24,5 24,9 20,4 22,9 21,8 21,4
Førstesekretær 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 0,8 0,8 1,0
Konsulent 12,4 13,5 7,0 6,9 4,6 4,6 8,7 17,3 6,8 2,7 2,5 1,6 0,2
Prosjektleder 6,8 7,8 6,8 6,8 7,8 7,3 5,6 5,8 4,8 4,8 4,8 3,8 4,0 4,0
Rådgiver 8,0 8,7 8,5 11,6 10,6 18,3 28,2 27,3 25,4 30,8 34,7 33,8 23,7 20,8
Seniorkonsulent 3,9 10,0 12,8 15,0 16,6 19,8 30,8 29,8 40,5 53,5 55,8 38,8 16,3 15,4
Seniorrådgiver 1,0 4,0 6,6 11,5 10,6 10,0 3,0 1,0 3,0

11,4 12,6 12,0 13,1 13,1 12,5 12,5 12,5 10,0 12,0 11,7 12,0 11,0 9,0

Avdelingsbibliotekar 1,0

Bibliotekar 1,0 1,0 1,0 1,0
Hovedbibliotekar 1,9 1,7 1,8 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0
Spesialbibliotekar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Avdelingsingeniør 3,5 2,9 1,2 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0
Overingeniør 5,0 6,0 7,0 9,0 9,5 8,0 9,0 8,0 7,0 7,0 6,7 7,0 7,0 6,0

Prosentfordeling- alle ansatte Senioringeniør 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
165,5 178,5 179,2 186,2 169,8 160,4 164,9 177,8 188,0 181,2 197,9 191,2 198,9 181,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vitenskapelig ass. 19,2 18,8 17,0 16,9 16,3 14,2 15,5 13,4 15,0 13,7 20,8 21,2 16,1 15,9
Administrative stillinger 34,3 32,7 33,3 32,1 35,9 37,8 43,2 42,7 41,5 44,7 42,7 39,4 30,6 32,8 Vitenskapelig ass. 4,3 2,9 1,5 5,0 6,1 2,8 5,1 6,4 10,0 9,2 10,5 9,9 13,3 4,5
Støttestillinger 4,2 4,4 4,2 4,5 4,6 4,5 4,0 3,8 3,0 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2 Professor II 0,6 0,8 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5
UFF-stillinger 61,5 62,9 62,6 63,5 59,5 57,7 52,8 53,6 55,5 51,9 54,1 57,0 65,7 64,0 Professor II 1,5 1,9 1,9
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Postdoktor 7,8 9,8 10,8 16,8 15,0 13,8 19,5 18,7 15,0 13,4 11,0 13,0 16,0 16,5

Stipendiat 10,1 9,7 8,8 15,0 20,6 30,4 37,2 49,4 56,3 53,0 57,7 57,6 54,1 47,7
Stipendiat 46,2 50,4 57,2 47,1 35,8 25,2 15,5 10,9 8,2 6,4 7,8 1,5 6,0 3,0
Amanuensis 2,5 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Forsker 7,7 9,7 10,6 7,0 5,2 4,4 3,1 2,1 1,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Forsker 6,0 6,0 4,4 6,4 3,3 2,3 4,0 3,0 3,3 3,0 8,6 6,7 3,7 3,1
Førsteamanuensis 20,7 20,3 16,8 18,2 12,5 10,2 13,0 19,5 22,0 23,8 22,0 21,0 18,0 15,9
Førstelektor 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0
Professor 40,2 46,0 48,4 50,9 52,0 55,2 50,1 51,9 54,3 52,8 55,5 56,1 64,5 67,5
Professor 1,0 1,0 1,0
Universitetslektor 1,0 2,0 2,0

Totalt 269,2 283,7 286,4 293,4 285,2 278,0 312,6 331,9 338,5 349,3 365,8 335,4 302,5 283,7

TALLGRUNNLAG
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Årsverk faktiske tall - alle ansatte - fordelt på stillingsgruppe

Administrative stillinger Støttestillinger UFF-stillinger Sum

34,3 32,7 33,3 32,1
35,9 37,8

43,2 42,7 41,5
44,7 42,7

39,4

30,6
32,8

4,2 4,4 4,2 4,5 4,6 4,5 4,0 3,8 3,0 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2

61,5 62,9 62,6 63,5
59,5 57,7

52,8 53,6 55,5
51,9

54,1
57,0

65,7 64,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Årsverk prosentfordeling - alle ansatte - fordelt på stillingsgruppe

Administrative stillinger Støttestillinger UFF-stillinger

106



107



108


	190617-sakskart-endelig
	v-sak-1
	v-sak-2
	v-sak-3
	v-sak-3-fremlegg
	Prosess
	Rammebetingelser
	Vedtatte tiltak for 2019
	Fakultetsstyret vedtok i 2018 flere budsjettiltak for å imøtekomme de endrede rammebetingelsene og økt kostnadsstruktur. En oppsummering av tiltakene og status pr mai 2019 er beskrevet i vedlegg 2.
	Utvikling i Langtidsbudsjett 2019-2023 – basisvirksomheten
	Endringer etter styrets behandling i desember 2018
	Budsjettiltak for 2020
	De endrede rammebetingelsene gjør at det er nødvendig å iverksette nye budsjettiltak i tillegg til de som ble vedtatt i 2018. Budsjettiltak på 2,7 mill. kr i gjennomsnitt pr år, og 13,5 mill. kr samlet for perioden 2020-2024 vil gi balanse i budsjette...
	Undervisning og eksamen
	MA Rettsvitenskap: en rekke tiltak er allerede iverksatt og under planlegging, jfr omtalen i vedlegg 2. Et nytt tiltak som kan gi effekt er bruk av viderekomne studenter i undervisning. Hvert enkelt studieår gjennomgås mht. innsparingspotensial, både ...
	Øvrige studieprogrammer: Følges opp i egen sak om analyse av økonomien i mindre studieprogrammer. Innsparingsmål på 20% på støttetjenester er vedtatt og delvis iverksatt. Det er imidlertid begrenset potensial for flere kostnadsreduksjoner uten at det ...

	Forskning

	Årsplan 2020-2022
	Hovedprioriteringer

	Årsplantiltak for 2020-2022
	Utviklingsavtalen
	Strategi 2030
	Arbeidet med ny strategi for perioden 2020-2030 er påbegynt, jfr. egen sak «Strategi 2030 - juridisk fakultet – videre arbeid». Denne gir føringer for årsplan som overlapper med første del av strategiperioden. Så langt foreligger det en skisse til hov...
	1. Foreløpig konsekvensjustert ramme
	2. Oppsummering av budsjettiltak vedtatt av styret i 2018
	3. Årsplan 2019-2021 status pr 1. tertial 2019
	4. Utviklingsavtale 2020-2022 mellom universitetsledelsen og det juridiske fakultet



	v-sak-3-vedlegg1
	v-sak-3-vedlegg2
	Oppsummering av budsjettiltak vedtatt av styret i 2018
	Vedtatt i oktober:
	Studiestruktur og timelønn
	Studentmengde og infosenter
	Undervisningsplanlegging
	Eksamensplanlegging
	Forskningsadministrasjon
	Institutt- og fakultetsstruktur
	Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner
	Øvrige tiltak

	Vedtatt i desember:


	v-sak-3-vedlegg-3
	v-sak-3-vedlegg-4

	v-sak-4
	v-sak-4-fremlegg
	v-sak-4-vedlegg-1

	v-sak-5
	v-sak-5-fremlegg
	Sentrale samfunnsaktører erkjenner at justissektoren er et forskningsfattig område. De siste tiårenes rettsliggjøringsprosesser har ikke ført til økt satsning på juridisk forskning. Det juridiske fakultet vil arbeide for å løfte frem samfunnsområder d...

	v-sak-5-vedlegg

	o-sak-1
	o-sak-2
	o-sak-2-1
	o-sak-2-2

	o-sak-4-nyhetssak
	o-sak-4
	o-sak-3-1
	o-sak-3-2
	o-sak-3-3
	1
	2
	3

	o-sak-3-4
	20190528101901
	20190528101917
	20190528101926
	20190528101938

	o-sak-3-5

	o-sak-5
	o-sak-6
	o-sak-6-fremlegg
	o-sak-6-vedlegg
	Oversikt
	Vedlegg1
	Vedlegg2
	Vedlegg3
	vedlegg4
	Vedlegg5
	Vedlegg6
	Vedlegg7
	Vedlegg8
	Vedlegg9
	Vedlegg10
	Vedlegg11
	Vedlegg12
	Vedlegg13





