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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 



 4 

 

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. 

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



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



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. 



• 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. 

 



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



*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 



4 
 

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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