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Strategi for forskning – Det juridiske fakultet, UiO  
Det juridiske fakultet skal ha forskning av høy kvalitet og samfunnsrelevans. Forskningen skal utføres 

med akademisk frihet og innenfor anerkjente forskningsetiske normer i et godt og inkluderende 

arbeidsmiljø. 

Strategi 1: Fakultetet skal ha en systematisk forskningsorganisering  
Som ledd i det strategiske arbeidet for å øke forskningens samfunnsrelevans og kvalitet, har 

fakultetet omorganisert forskningen. Omorganiseringen kommer særlig til uttrykk i Retningslinjer for 

forskningsledere, forskergrupper, Forum for forskerledere og administrativ forskerstøtte, vedtatt av 

dekanen 11. januar 2017, og har som ett av sine formål å styrke forskningsledelse ved fakultetet.    

Forskningsledelse innebærer innenfor rammen av akademisk frihet et særlig ansvar for:  

- å fastlegge langsiktige mål og foreta faglige prioriteringer, 

- å sikre gode rammevilkår for forskning, 

- å legge til rette for å koordinere aktiviteter for å skape synergier og synliggjøre gode prestasjoner,   

- å stimulere til samarbeid, faglige satsninger og gode kollegiale forhold.    

Selv om fakultetet satser på utvikling av forskningssamarbeid, vil fakultetet respektere den enkelte 

forskers valg av arbeidsform, enten det er i et tett samarbeid med andre eller alene.  

Fakultetet skal jevnlig vurdere hva som er den mest hensiktsmessige forskningsorganiseringen.   

Fakultetet har utarbeidet nye administrative rutiner for å søke om eksterne midler, som blant annet 

har som formål å sikre forutsigbar administrativ støtte og en felles minstestandard for oppfølging på 

tvers av instituttene. Fakultetet skal jevnlig vurdere hva som er den mest hensiktsmessige 

administrative oppfølgingen i lys av hvordan forskningen organiseres. Rutiner for søknadsoppfølging 

kan ligge til grunn for prioritering av søknader.   

Strategi 2: Fakultetets forskning skal favne bredt   
Fakultetet skal gripe mulighetene som ligger i ekstern finansiering til mer forskning, flere stillinger og 

større forskningsmiljøer. Samtidig skal fakultetet arbeide for å sikre de tradisjonelle 

rettsvitenskapelige fagene og de til enhver tid sentrale undervisningsfagene.   

Fakultetet ser tendenser til at ekstern finansiering trekker forskningen i retning av over- og 

internasjonal eller sektorpreget rett. Det bidrar til at det på mange viktige og sentrale rettsområder 

mangler muligheter til finansiering og forskning. For å motvirke disse tendensene, skal fakultetet 

arbeide aktivt for at satsninger i Forskningsrådet gis et bredere fokus med flere rettsområder også 

områder der det primært er nasjonal rett. Det er et stort behov for rettsvitenskapelig forskning på en 

lang rekke rettsområder. Det gjelder sentral stats- og forvaltningsrett, straff, prosess, selskaps- 

markeds- og formuesrett, familierett, og mange nye og konkrete rettsområder. Menneskerettigheter 

og EØS-rett er gjennomgående disipliner på mange av de nevnte områdene. Forskning på alle disse 

områdene gjelder spørsmål av stor samfunnsmessig relevans i dag.   

Fakultetet skal bruke mulighetene som byr seg for å få rettsvitenskapelig kompetanse inn i styrer og 

paneler i Forskningsrådet, samt fortsette arbeidet med å få juridiske problemstillinger og 

perspektiver bedre integrert i Forskningsrådets tematiske programplaner. Videre skal fakultetet 

forsøke å identifisere alternative finansiører som kan støtte opp under forskning som vanligvis ikke 

får annen ekstern støtte, etter mål av satsningene på klarspråk og arbeidsrett.    
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Fakultetet skal legge forholdene til rette for bedre å utnytte mulighetene til å skaffe finansiering 

gjennom Forskningsrådets programmer og ordninger, EUs rammeprogrammer for forskning og 

innovasjon (ERC og tematiske utlysninger) og andre finansiører. Forum for forskningsledere og de 

juridiske institusjonene i the Guild for Research-Intensive Universities skal brukes strategisk for å gi 

innspill til utformingen av EUs nye rammeprogram og kommende arbeidsprogrammer i det nye 

programmet.   

For å møte krav fra eksterne finansieringskilder skal fakultetet legge til rette for kompetanse- og 

karrierebygging for vitenskapelige ansatte, med vekt på publisering, mobilitet, veiledning av 

stipendiater og erfaring med å lede prosjekter.  

Fakultetet skal ha en ordning med økonomiske incentiver til forskergrupper som søker om ekstern 

finansiering. Fakultetet skal derfor legge til rette for solid og hensiktsmessig administrativ oppfølging 

av eksternt finansierte søknader og prosjekter, og løpende vurdere å styrke større søknader (ERC, 

SFF) ved å bruke rekrutteringsstillinger som egenandel.   

Strategi 3: Fakultetet skal legge til rette for likestilling og ikke-diskriminering i forskning  
Et godt og inkluderende arbeidsmiljø er en forutsetning for forskning av høy kvalitet. Fakultetet, 

instituttene og forskergruppene skal skape et så godt og inkluderende arbeidsmiljø som mulig 

innenfor rammene av UiOs personalpolitikk.   

Fakultetets overordnede innsats for likestilling og mangfold, rammes inn av løpende tiltaksplaner, 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/limu/mandat-

planer/tiltaksplan2020-vedtatt.pdf Sentrale målsettinger fremover vil være å arbeide aktivt for 

likestilling og mangfold i forskning, at kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige 

lederstillinger skal øke, samt å forebygge trakassering i forskningen, herunder også seksuell 

trakassering, annen kjønns- og aldersrelatert trakassering, samt annen sosial og organisatorisk 

diskriminering.  

Forum for forskerledere skal årlig diskutere konkrete tiltak for økt grad av likestilling og ikke-

diskriminering i forskningen. Særskilt skal det arbeides med rutiner for å sikre likestilling i søknader 

om eksternfinansierte prosjekter, samt at den etterfølgende forskning faktisk preges av likestilling, 

med hensyn til både kjønnsbalanse på prosjektene og kvinners faktiske innflytelse over forskningen.   

 Strategi 4: En økt innsats for å sikre den enkelte forsker sammenhengende tid til forskning  
Undersøkelser har vist at den største hinderet for den enkelte vitenskapelige ansattes forskning er 

mangel på sammenhengende tid. Fakultetet skal fortsette arbeidet for at de vitenskapelige ansatte 

får mest mulig sammenhengende tid til aktiv forskning. Vi vil vurdere enda sterkere konsentrasjon av 

den enkeltes undervisning slik at det er mulig for de vitenskapelige ansatte å utvide de 

undervisningsfrie periodene.   

Fakultetet skal arbeide for å ha et nivå av administrativ støtte som ivaretar både den enkelte forskers 

behov og fakultetets samlede kapasitet. Videre vil fakultetet unngå så langt det er mulig at de 

vitenskapelig ansatte eksponeres for en uforsvarlig høy andel oppgaver som ikke er undervisning. 

Viktige virkemidler her vil være et fortsatt mål om å ha et balansert godskrivningsreglement med 

forsvarlig uttelling for undervisning, sensur og bedømmelser.   

Strategi 5: Vi skal stimulere til økt samarbeid på tvers av fag- og landegrenser  
Historisk har nordisk forskningssamarbeid vært viktig, og det vil det fortsette å være. Norge har en 

relativt liten og sårbar rettskultur, noe som gjør det nordiske rettsvitenskapelige samarbeid viktig 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/limu/mandat-planer/tiltaksplan2020-vedtatt.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/limu/mandat-planer/tiltaksplan2020-vedtatt.pdf
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også i fremtiden. Det foregår imidlertid en omfattende europeisering og ytterligere 

internasjonalisering av retten, som reiser store utfordringer for forskningen. Fakultetet vil legge stor 

vekt på å fremme deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid i alle disse relasjoner, og det antas 

at The Guild-samarbeidet vil spille en viktig rolle i denne forbindelse.  

Alle forskere bør delta på nordiske og internasjonale konferanser, seminarer og workshops for å 

legge fram egne arbeider, lære om andres arbeid og være med på å utvikle forskernettverk på tvers 

av grenser. Deltakelse i nordiske og internasjonale konferanser, forskernettverk og samarbeid av 

ulike slag bidrar over tid til å heve kvaliteten på forskningen ved fakultetet. Det gjelder uavhengig av 

om ens egen forskning har nasjonalt eller internasjonalt fokus. Fakultet skal legge til rette for at alle 

forskere har muligheter til å delta på nordiske og internasjonale forskningsarrangementer og 

møteplasser.  

Økte krav til tverrfaglighet er et annet viktig utviklingstrekk innen rettsvitenskapelig forskning. En økt 

anerkjennelse av rettsvitenskapens mangfoldighet (med deldisipliner som blant annet 

rettsdogmatikk, rettspolitikk, rettsøkonomi, rettssosiologi, kriminologi, rettshistorie, rettsteori og 

rettsfilosofi) medfører behov for tverrfaglighet i snever forstand, mens det faktum at moderne 

forskningsprosjekter ofte involverer undersøkelser av fenomener hjemmehørende i andre 

kunnskapsdisipliner fordrer tverrfaglig samarbeid i vid forstand. Prioriterte tverrfaglige samarbeid i 

vid forstand, er blant annet juss og livsvitenskap og juss og teknologi. 


