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Budsjett og årsplan 2020  

Saken handler om fakultetets plan for virksomheten i 2020. Årsplanen skal være en tiltaksplan for iverksettelse av 
overordnet strategi. Budsjettet skal bygge på årsplanen og inneholde tiltak som sørger for økonomisk balanse i 
langtidsperioden.  
 
Styret bes om å vedta tiltakene i årsplan og budsjett. I 2020 er det spesielt Utviklingsplanen mellom fakultetet og 
universitetsledelsen som legger føringer for utforming av årsplan. Målet for styrets vedtak er en årsplan og et 
budsjett som muliggjør tiltak innenfor Utviklingsplanens betingelser og som bidrar til god styring i perioden 2020 til 
2022. 
 

Rammebetingelser:  
Universitetsstyret behandlet 19. juni 2019 «Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020» 
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/06-19/index.html 
Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1.  
 
Fakultetsstyret behandlet 17. juni 2019 «Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020 til 2024 og årsplan 2020-2022 – 
hovedprioriteringer og» og vedtok der prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak. 
https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/190617/sakskart.html 
Administrasjonen ble bedt om å fremlegge konkrete budsjettiltak og årsplantiltak til behandling for styret i høst.  
  

Inntektsramme 

Fakultetet er tildelt en ramme på 304 084 000 kr for 2020. Spesifikasjon av tildelingen er vist i vedlegg 1. UiO baserer 
sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 2,7 %. Korrigert for prisjustering er det reelt en 
nedgang på ca. 7 mill. kr. 4,65 av dette er kutt i tildelinger, jfr. omtale nedenfor. Videre er det en nedgang i 
resultatmidler på litt over 2 mill. kr, knyttet til nedgang i kandidater, studiepoeng og EU-midler. 
 
Fakultetet viderefordeler til institutter med samme indeksering som UiO. De faktiske kostnader kan bli 
høyere/lavere, avhengig av blant annet lokalt lønnsoppgjør i 2019, samt mulig underdekning/overdekning av 
lønnsvekst i 2020. 
 

Kutt i tildelinger 

UiO har i fordeling av fakultetenes rammer lagt inn et forventet kutt til avbyråkratisering og effektivisering (ABE), for 
2020 på 0,5%. For fakultetet utgjør dette 1,35 mill. kr.  
 
Universitetsstyret har videre vedtatt et rammekutt for fakultetene for å finansiere investeringer i bygg og 
infrastruktur på 70 mill. kr i 2019. For juridisk fakultet utgjør andel av dette ca. 3,3 mill. kr.  
 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/06-19/index.html
https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/190617/sakskart.html
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Bevilgnings tallene for 2016 til og 

med 2019 er justert med årlige 

satser for prisjustering, spesifisert i 

årlige disponeringsskriv. Alle års tall 

er dermed sammenlignbare, målt i 

kroneverdi pr 2020 

Samlet effekt er da 4,65 mill. kr. I gjeldende langtidsbudsjett (LTB) har vi forutsatt ett ABE-kutt på 2,5 mill. kr men 
ikke internt rammekutt. Det betyr at rammebetingelsene er 2,2 mill. kr dårligere enn det som ble forutsatt for ett år 
siden.  
 

Figur 1 Utvikling i bevilgning 

 
 
 
Med videreføring av den endrede rammebetingelsen på 2,2 mill. kr i 5 år gir det en samlet effekt på 11 mill. kr som 
må dekkes inn med budsjettiltak, alt annet likt. 
 
Samlet tiltakspakke som foreslås i denne saken vil gi en balanse etter 2024, forutsatt en rammereduksjon som omtalt 
ovenfor. Vi har da lagt inn en rammereduksjon som følge av opptrapping av ABE-reformen på 1,35 mill. kr, og vår 
andel av internt rammekutt på UiO på 3,3 mill. kr, hvert år fra og med 2020. 
 

Ambisjonsnivå for inntekter i langtidsperioden 
For perioden 2020 til 2024 er det planlagt med et relativt ambisiøst nivå for inntekter basert på undervisnings- og 
forskningsresultater. Dersom dette ikke oppnås vil det forverre budsjettsituasjonen ytterligere. 
 
Tabellen under viser utviklingen i resultatindikatorer for perioden fra 2012 til 2018. 
 
Tabell 1Resultatindikatorer i finansieringsmodell 

Resultatindikatorer 
med ambisjoner 

Resultater       Ambisjoner  

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 

Nye studiepoeng pr 
heltids-ekvivalent 

44,7 45,6 44,6 43,8 44,9 45,5 44,1 45,5 45,5 

Gjennomsnittlig 
gjennomføringstid 
pH. D. 

3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5  3,3 3,3 

Avlagte 
doktorgrader 

9 11 9 16 10 15 14 15 15 

Studentmobilitet - 
Andel 
utvekslingsstudenter 

5,94% 7,15% 7,54% 7,27% 7,9 7,90% 8,3% 8,12% 8,12% 

Publikasjonspoeng 
per vit. årsverk 

1,62 1,86 1,62 1,86 1,93 1,80 1,87 2,00 2,00 

EU-tildeling – 1000 
kr  

950 9 567 8 838 6 472 4 598 1 609 2 609 9 000 9 000 

332 335 323 163 313 696 311 493 304 084
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NFR-tildeling – 1000 
kr 

21 412 20 834 25 390 22 491 27 027 34 943 32 546 25 000 25 000 

Kandidater  646 779 655 748 741 641  759 

BOA-midler  20 275 7 851 12 318 15 910 8 983 10 710  14 000 

 
Spesielt for EU-tildelinger og Kandidater kan det synes som om måltallene er noe for ambisiøse, ut fra det som er 
realistisk å forvente. Dersom måltallene ikke oppnås vil det få konsekvenser i form av mindre bevilgninger i de 
kommende år. F.eks. hvis kandidatproduksjonen ikke øker slik måltallene sier, men fortsetter på samme nivå som i 
2018, så vil samlet bevilgning blir 10 mill. kr mindre i langtidsperioden. Tilsvarende hvis f.eks. EU-tildelinger blir 
halvparten av det som er måltallene, vil konsekvensen bli redusert basisbevilgning med samlet 4 mill. kr i perioden. 
 

Gjeldende langtidsbudsjett (LTB) 
Langtidsbudsjettet skal være i balanse ved utgangen av 5-årsperioden. Dvs. at budsjettet som vedtas av styret høsten 

2019 skal være i balanse i 2024. 

Fakultetsstyret vedtok i desember 2018 budsjett for perioden 2019-2023: 

Figur 2 Årsresultat 2018 – 2023. Negative tall = overskudd, positive tall = underskudd 

 

Figur 3 Akkumulert resultat 2018 – 2023. Negative tall = overskudd, postitive tall = underskudd 
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Prognose 2019 
Regnskapet etter 2. tertial er omtrent som forventet, og noe bedre enn etter 1. tertial. Årsresultatet for 2019 

forventes å bli rundt null, pluss/minus et par millioner, knyttet til usikkerhet ved dekning av flyttekostnader. Dette er 

en liten forbedring i forhold til gjeldende LTB.  

 

Ramme 2020 – endring av rammebetingelser  
De vedtatte økte rammekuttene som er beskrevet ovenfor utgjør tilsammen ca. 2,2 mill. kr for fakultetet. Effekten av 

disse endringene isolert sett, er en negativ utvikling i langtidsbudsjettet, med årlige underskudd, og at den planlagte 

balansen etter 2023 ikke lenger oppnås. 

Resultatutvikling - Regnskap 2005-2019 
Fakultetet har de siste årene hatt en negativ utvikling i økonomien, med et skifte fra en trend med positive resultater 

til årlige budsjettunderskudd de siste 3 år. For 2019 ser det ut til at trenden flater ut med et resultat på pluss/minus 

null, bl.a. avhengig av eventuelle flyttekostnader: 

Figur 4 Utvikling Årsresultat 2005-2019 

 

Figur 5 Utvikling akkumulert resultat 2005-2019 
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Skifte i utviklingen fra 2015 skyldes både reduserte inntektsrammer og en strukturell økning i lønnskostnader. 

Grunnbevilgningene til basis er kuttet, noe som er likt for alle fakulteter. Det betyr at forklaring på at JUS har hatt en 

dårligere utvikling enn de øvrige er andre forhold. Det er i hovedsak to hovedforklaringer: 

 Omfang av eksternt finansierte virksomheter 

 Utvikling i lønnskostnader 

Inntektsnivå fra eksternt finansiert virksomhet (EFV) 

Fra 2015 har det vært en stor nedgang i omfanget av virksomheten både målt i antall prosjekter og i inntekter, til 

omtrent en halvering i forhold til toppnivået fra 2014, målt i inntekt. Dette har delvis vært en planlagt og ønsket 

reduksjon, med utskillelsen av NORDEM og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) fra Norsk senter for 

menneskerettigheter. Men det er også et resultat av redusert aktivitet på ordinær prosjektportefølje.  

Figur 6 Inntekter fra eksternt finansiert virksomhet 

 

 

Nettobidrag 2014 til 2019 

I perioden 2014 til 2017 var det en markert realnedgang i nettobidrag fra prosjekter.  

Figur 7 Nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet 
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Bunnivået for nettobidrag fra EFV var altså i 2017, samme år som bunnivået for hele basisøkonomien på fakultetet. 

Dette viser avhengigheten mellom basis- og prosjektøkonomi. Etter 2017 har utviklingen snudd og har dermed 

bidratt til at basisvirksomhetens underskudd i 2018 og 2019 er vesentlig mindre enn det ellers ville ha vært. For 

handlingsrommet fremover vil det være avgjørende at eksternt finansiert virksomhets bidrag til basisvirksomheten 

styrkes ytterligere. 

 

Kostnadsutvikling (lønnsnivå, antall årsverk) 

Fra og med 2009 har det vært satset på en systematisk økning av antall Undervisnings-, forsknings- og 

formidlingsstillinger (UFF-stillinger), gjennom bruk av stillingsplan for faste vitenskapelige stillinger, og tilsetting av et 

høyt antall stipendiatstillinger da det var handlingsrom for dette. Det har ført til en kraftig økning i antall årsverk i 

disse stillingsgruppene. 

Figur 8 Antall årsverk – UFF-stillinger 

 

Figur 9 Faste vitenskapelige årsverk 2003-2021 

1   

                                                           
1 Tallene inkluderer stillingene dekan, instituttleder, førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor. 
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For stipendiatstillinger ble antallet akkumulert opp til et nivå over måltallet, opptil 50% høyere på det meste. Det 

betyr at fakultetets øvrige virksomhet har finansiert en stor del av disse kostnadene, anslagsvis inntil 40 mill. kr for 

hele perioden samlet.  For 2017 ble det som følge av dette innført begrensninger i utlysning av stipendiatstillinger, og 

vi ser nå en effekt av dette med et skifte i trend i slutten av 2017 og 2018, og full effekt i 2019 som gjør at vi nå har 

oppnådd et nivå like under måltallet. 

Figur 10 Årsverk rekrutteringsstillinger 2005-2019 

 

 

Sammenheng årsplan og Budsjett 
Årsplanen skal bidra til at de overordnede prinsippene ivaretas, og budsjettet skal bygge på årsplanen. I den 

økonomiske situasjon, bør årsplantiltakene begrenses og fortrinnsvis konsentreres om kostnadsreduserende 

aktiviteter, samt noen tiltak for gjennomføring på studier, og for økte prosjektinntekter, som på sikt kan øke 

inntektsgrunnlaget for basisvirksomheten. 

 

Årsplan 
Utviklingsplan og UiOs årsplan sammen med fakultetets hovedprioriteringer utgjør stammen i årsplanen. 

Utviklingsplanen er en avtale mellom fakultetet og universitetsledelsen om sentrale områder i virksomheten, og mål 

for disse områdene for de neste 3 årene. I avtalen er det 5 hovedutfordringer: 

1. Forbedre gjennomstrømming og redusere frafall i enkeltemner 

2. Livslang læring /etterutdanning   

3. Øke ekstern finansiering 

4. Utvikle Campus Sentrum 

5. Bedre arbeidsmiljø 

Avtalen i sin helhet følger i vedlegg 2. 

Basert på dette foreslås det følgende hovedområder og tiltak. 

 

                                                           
Det er lagt 3 årsverk med lektorstillinger i årene 2017 og 2018, 6 årsverk for årene 2019, 2020 og 2021   
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Fremragende utdanning og læringsmiljø 

 

Hovedutfordring 1: Forbedre gjennomstrømming og redusere frafall i enkeltemner 

Tiltak 1: Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets studieprogrammer 

Tiltak 2 Utvikling av informasjon og  forbedret veiledning til programstudenter om hvordan sette sammen 

valgdelen på studiet. 

Tiltak 3 Innføring av obligatoriske forkunnskapskrav på bachelornivå 

Tiltak 4 Vurdere innføring av krav om obligatorisk oppmøte første forelesning på alle valgemner 

Tiltak 5 Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer 

Tiltak 6 Videreutvikle satsningen CELL og med tilhørende aktiviteter 

 

Referanse til UiOs årsplan: Tiltak 1 og 2 er relevant i forhold til UiOs tiltak 1. Tiltak 5 og 6 er relevant i forhold 

til UiOs tiltak 2. Alle tiltak 1 til 6 er koblet til Utviklingsplanens hovedutfordring 1. 

Forventede resultater: 

 2020: 

 2022: Økning i antall studenter på MIR som gjennomfører på normert tid + 1 år fra 45% - 55%. 

 

Hovedutfordring 2: Livslang læring /etterutdanning   

Tiltak: Fakultetet vil starte opp et arbeid med mål å ta ut potensiale for å tilby etter- og videreutdanning mot 

betaling. 

Tiltaket er koblet Utviklingsplanens hovedutfordring 2. 

Forventede resultater: 

 2020: 

 2022: Fakultetets netto inntekter er større etter innføring av EVU enn studiepoengs-inntekter for 

enkeltemnestudenter. Ikke-program-studenter gis et annet og bedre tilbud enn ledige plasser på 

enkeltemner. 

Grensesprengende forskning 

 

Hovedutfordring 3: Øke ekstern finansiering 

Tiltak 1 Jobbe mot politiske aktører 

Tiltak 2 Videreføre arbeidet med utvikling og profesjonalisering av forskerstøtten med hensyn til både kvalitet og 
robusthet 

Tiltak 3 Strategisk forskningsledelse for å øke kvaliteten på ekstern finansierte søknader 

 

Referanse til UiOs årsplan: tiltak er relevant i forhold til UiOs tiltak 3. Tiltak 1 og 2 er koblet til Utviklingsplanens 
hovedutfordring 3. 
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Øvrige tiltak innen hovedområde forskning 

Tiltak 4 Forskningsetikk2. Tiltaket er knyttet til UiOs årsplan tiltak 4. 

Tiltak 5 Styrke forskning i sentrale fag i profesjonsutdanningen i rettsvitenskap 

Forventede resultater: 

 2020: 

 2022: 

 

Organisasjon 

 

Hovedutfordring 4: Utvikle Campus Sentrum 

Tiltak 1 Flere UiO arrangementer legges til sentrum 

Tiltak 2 Etablere et samarbeid med Oslo kommune og OsloMet 

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 

Alle tiltakene er koblet til Utviklingsplanens hovedutfordring 4. 

Forventede resultater: 

 2020: 

 2022: 

Helhetlig personalpolitikk 

 

Hovedutfordring 5: Bedre arbeidsmiljø 

Tiltak 1 Ta i bruk nytt bygg – Domus Juridica  

Tiltak 2 Organisasjonsgjennomgang 

Tiltak 3 Arbeidsmiljøundersøkelse 

Tiltakene 1 til 3 er koblet til Utviklingsplanens hovedutfordring 5. 

Tiltak 4 Følge opp brukermedvirkningsprosesser for ombygging og tilpasning av DB, DM og DA til fakultetets endrede 

behov3 

Tiltak 5 Styrke arbeidet mot trakassering4. Tiltaket er knyttet til UiOs årsplan tiltak 7. 

 

Ressurser 

Tiltak 1 Overføring av ressurser fra administrative til vitenskapelige stillinger 

                                                           
2 Videreført fra årsplan 2019 
3 Videreført fra årsplan 2019 
4 Videreført fra årsplan 2019. 
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Tiltak 2 Redusere antall eksterne lærere og sensorer 

Tiltak 3 Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrativ forbedring og digitalisering 

Tiltak 4 Identifisere gevinster av fellesløsninger5 

 

Tiltak 5 Flere samarbeidsavtaler om både forskning og utdanning med eksterne parter for å skaffe økte inntekter 

 

Forventede resultater: 

 2020: Tiltak for å oppnå budsjettbalanse er iverksatt. 

 2022: Økonomiske resultater av tiltak oppnås og følger plan for budsjettbalanse. 

 

Detaljering og oppfølging av årsplanen med aktiviteter, milepæler og resultatmål vil bli utarbeidet etter styrets 

behandling og følges opp av administrasjonen gjennom året. 

  

                                                           
5 Videreført fra årsplan 2019 
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Budsjett 
Budsjett-tiltakene som har vært iverksatt de siste årene begynner nå å gi effekt i regnskapet. Men den langsiktige 
strukturen med store bundne faste kostnader og de endrede rammebetingelsene som er beskrevet i innledningen 
gjør at det er nødvendig å iverksette nye budsjettiltak i tillegg til de som ble vedtatt i 2018. Budsjettiltak på 2,2 mill. 
kr i gjennomsnitt pr år, og 11 mill. kr samlet for perioden 2020-2024 vil gi balanse i budsjettet, alle andre 
forutsetninger likt. Prognosen for 2019 er forbedret med 2 mill. etter 2. tertial. Det reduserer tiltaksbehovet 
tilsvarende. 
 

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.  

I fakultetsstyresaken i juni ble det foreslått følgende områder: 

 Undervisning og eksamen 

 Forskning – stillingsplan 

 Øvrige tiltak 

Undervisning og eksamen  
 
MA Rettsvitenskap: en rekke tiltak er allerede iverksatt og under planlegging, for å følge opp styrets vedtak fra 2018 
om at budsjettet for timelønn skal reduseres med 6 mill. kr totalt. En prosess er igangsatt med studieårsansvarlige. 
Flere tiltak er iverksatt med virkning i 2019. Hvert enkelt studieår gjennomgås mht. innsparingspotensial, både 
knyttet til eksamen og undervisning. Det forventes at tiltakene for 2020 samlet vil utgjøre mellom 1-1,5 mill. kr. Med 
dette vil innsparingsmålet for denne delen være oppnådd. Det foreslås derfor at behovet for nye budsjettiltak i 2020 
iverksettes på andre områder. 
 
Øvrige studieprogrammer: Innsparingsmål på 20% på støttetjenester er vedtatt og delvis iverksatt. Det er imidlertid 
begrenset potensial for flere kostnadsreduksjoner uten at det faglige tilbudet begrenses, enten ved å legge ned 
programmer eller begrense studentenes valgfrihet innenfor programmene. Faglige kostnader for MA-programmene 
utgjør ca. 7 mill. kr årlig og for BA-programmene 3 mill. Det foreslås å sette et innsparingskrav på 10% på 
lærekostnader, på MA-programmene samlet. Det utgjør 0,7 mill. kr årlig, og med halvt års effekt i 2020, utgjør det 
3,15 mill. totalt i perioden.  

 

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. Det er planlagt en ny førstestilling i stillingsplanen med tilsetting i 2020. Det foreslås 

å utsette utlysning av denne til 2021 slik at tilsetting blir i 2022. Hvis økonomien tillater det vil fakultetet likevel lyse 

stillingen ut i 2020 med tilsetting 2021. I tillegg er det utsettelser i 2 andre vedtatte tilsettinger som gir en 

budsjetteffekt. Brutto effekt av å ikke tilsette i en hel stilling er 1 mill. kr årlig. Netto resultateffekt inkludert økt 

timelønnsbehov er en innsparing på ca. 0,7 mill. kr årlig. Med antatte utsettelser anslås det en summert effekt på 2,0 

mill. i 2020 og 2 mill. i 2021, 4 mill. totalt i perioden. 

Øvrige tiltak 

Økt effekt av reduksjon i stipendiatstillinger: Reduksjonen i antall årsverk har kommet noe raskere enn forventet, og 

det gir en innsparingseffekt på denne posten i forhold til planlagt langtidsbudsjett. Det vil si at det er en 

nedadgående kostnadstrend som vi tar med oss inn i 2020. Dersom prognosen som følge av dette reduseres med 2 

årsverk gir det en innsparing på ca. 1,3 mill. kr i 2020. 
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Driftskostnader, generell reserve: Denne har i liten grad vært brukt etter at den ble innført. I 2020 og 2021 er det 

budsjettert med hhv 1,9 mill. og 0,9 mill. på denne reserven. Fra og med 2022 er det ikke budsjettert med reserve. En 

reduksjon med en fjerdedel i 2020 og 2021 vil gi en effekt på 700 000 kr samlet. 

Vit.ass. stillinger: på instituttene er det planlagt med drøyt 30 årsverk i 50%-stillinger i perioden 2020 til 2024.  Det 

har en kostnad på ca. 12 mill. kr samlet.  Ved å redusere stillings-størrelse til 30% vil man kunne oppnå en innsparing 

på ca. 0,95 mill. kr i gjennomsnitt årlig. Tiltaket foreslås utredet i 2020, blant annet for å avgjøre hvordan vit.as.. 

stillinger kan brukes i undervisning, og iverksatt i 2021. Med halv effekt i 2021 og full effekt fra 2022 gir det en effekt 

på 3,3 millioner kr samlet. Det forutsettes at endringen i stillings-prosent gjøres gjeldende for alle vit.ass. stillinger 

med 50% størrelse, også eksternt finansierte, slik at felles retningslinjer gjelder. 

 

Oppsummert foreslår fakultetsledelsen at følgende budsjettiltak iverksettes innen respektive virksomhetsområder: 

 Undervisning: 
o Det pålegges en innsparingskrav på 10% av lærekostnader samlet på MA-Studieprogrammene, 

utenom Rettsvitenskap. Implementering av kravet gjøres med effekt fra høsten 2020. Effekt på 
langtidsbudsjettet (LTB) totalt = 3,15 mill. kr. 

 Stillingsplan: 
o Utsettelser i 2 vedtatte tilsettinger og 1 planlagt utlysning iverksettes med full effekt i 2020 og 2021. 

Effekt på (LTB) totalt = 4,0 mill. kr. 

 Øvrige tiltak: 
o Effekt av reduksjon i antall stipendiatstillinger forlenges i 2020. Effekt på (LTB) totalt = 1,3 mill. kr. 
o Generell reserve reduseres med ¼ i 2020 og 2021. Effekt på (LTB) totalt = 0,7 mill. kr. 
o  Vit.ass. stillinger med 50% stillingsbrøk reduseres til 30% stillingsbrøk. Implementering gjøres med 

effekt fra høsten 2021. Effekt på (LTB) totalt = 3,3 mill. kr. 
 
Samlet effekt av budsjett-tiltakene er at langtidsbudsjettet er i balanse for perioden 2020-2024 samlet. 

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til budsjett- og årsplan.  

2. Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med de endringer som 

fremkom i møtet. 

 
Vedlegg: 

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2020 
2. Utviklingsplan juridisk fakultet 2020-2022 
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FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2020 
Universitetsstyret behandlet «Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020» den 19. juni 2019. Vi viser til 
styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/06-19/index.html. 

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. 
Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter etter at 
universitetsledelsen har avholdt styringsdialoger med enhetene høsten 2019 og forslag til 
statsbudsjett 2020 foreligger.  

Foreløpig disponeringsskriv består av følgende deler:  

1. Rammebetingelser og generelle føringer 

2. Rapportering og resultatoppfølging 

3. Fordeling og spesifikke føringer for den enkelte enhet 

 
1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER 

1.1 Årsplan 2020-2021 

Universitetsstyret har vedtatt en årsplan for perioden 2020-2021. Årsplanen uttrykker 
universitetsstyrets overordnete prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å 
oppnå endring.  Tiltak fra inneværende års årsplan videreføres i all hovedsak og årsplanen har en 
horisont ut 2021. Universitetsstyret har forutsatt at det settes av ressurser til å følge opp 
prioriteringene på alle nivå i organisasjonen, og at det etableres klare mål for effektivisering. 

Tiltakene i årsplanen er organisert i to hoveddeler – tiltak som skal gjennomføres av fakulteter, 
museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret og tiltak som skal 
gjennomføres av organisasjonen som helhet.  

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene 
Under overskriftene «Fremragende utdanning og læringsmiljø», «Grensesprengende forskning», «Ta 
kunnskap i bruk» og «En helhetlig personalpolitikk» omtales sju tiltak som skal gjennomføres av  
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fakulteter og tilsvarende enheter. Her settes først temaet inn i en kontekst, før tiltakene med 
tilhørende forventede resultater for årene 2020 og 2021 konkretiseres, jamfør vedlagte årsplan.  

Det forventes at fakulteter og tilsvarende enheter i utarbeidelse av sine årsplaner konkretiserer hva 
som skal oppnås lokalt. Enhetenes lokale tiltak og resultater av tiltak vil følges opp gjennom 
styringsdialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.  

Virksomhetsovergripende tiltak 
Årsplanen inneholder seks virksomhetsovergripende tiltak. Dette er tiltak som skal gjennomføres i 
samarbeid mellom nivåene i organisasjonen, men hvor det er UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS) 
som har det koordinerende ansvaret for tiltakene.  
 

1.2 Utviklingsavtaler 

UiO arbeider med å etablere individuelle utviklingsavtaler med fakulteter, museer, 
universitetsbiblioteket, sentre og tverrfaglige satsinger som ligger direkte under universitetsstyret 
med utgangspunkt i UiOs årsplan og styringsdialogen UiO har med Kunnskapsdepartementet.  

Avtalene skal ikke være heldekkende, men speile områder hvor det er stort utviklingspotensial for den 
enkelte enhet. Avtalene skal angi tydelig retning for utvikling slik at det er mulig å gi en objektiv 
vurdering av resultater.  Avtalene skal ferdigstilles i 2019, og vil følges opp i årlige samtaler med 
rektorat og ledelse ved enheten. Avtalene vil forelegges universitetsstyret høsten 2019. 

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2020 

I fordelingen er det lagt til grunn at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet vil øke i 2020. Dette 
sammen med prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2020 som viderefører de 
satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet.  

Det er tidligere fattet vedtak som får økonomiske konsekvenser for fordelingen for 2020. Til sammen 
beløper disse forpliktelsene seg til 261,5 mill. kroner.  Disse forpliktelsene reduserer det tilgjengelige 
frie handlingsrommet i fordelingen. Investeringer i bygg utgjør 185 mill. kroner av forpliktelsene i 
2020, mens andre forpliktelser beløper seg til sammen 76,5 mill. kroner. Det er vedtatt nye 
prioriteringer for 120 mill. kroner samlet i 2020. 

Forpliktelsene og de nye prioriteringene finansieres ved å gjennomføre flate rammekutt på 70 mill. 
kroner, tilbakeføring av 40 mill. kroner i ubrukte investeringsmidler bygg og bruk av avsetning til 
Større Vedlikehold og Investeringer (SVI) på 30 mill. kroner. 

I tillegg foretas det en reduksjon i enhetenes rammer på 28 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet 
opptrapping av ABE-reformen i 2020.  Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2019. Internhusleie, satsinger og 
særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. 
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1.4 Generelle rammebetingelser – bevilgning 

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal 
planlegge sin aktivitet for 2020 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som 
universitetsdirektøren gir i dette brevet. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er 
prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. 

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Enhetene følges opp i et 
femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at 
tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende 
enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere 
universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til 
disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet. 

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk 
risiko følges særskilt opp.  

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs 
anslag for forslag til statsbudsjett for 2020 er basert på UiOs bevilgning for 2019, og enhetenes 
oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2018. Dersom UiO får tildelt uforutsette 
øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil 
disse bli fordelt. 

Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. 

1.5 Andre føringer  

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2020 på 2,7%.  

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2020 i utstyrsklasse I er foreløpig ikke fordelt. 

Universitetsstyret forventer at enhetene fortsatt arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene 
må selv vurdere hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både 
inntektspotensial og enhetens profil og strategi. 

 
2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom 
styringsdialoger og virksomhetsrapportering.   

Styringsdialogene er en diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens 
muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. Formålet med 
virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene 
disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.  
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Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for årsplan 2020-2021 og 5-årig 
prognose 2020-2024 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.  

Tidsplan  

Frist Aktivitet 

01.09.2019 Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til årsplan 2020-
2021 og 5-årig prognose  

Høsten 2019 Styringsdialoger om oppfølging av utviklingsavtalene 

Ultimo nov. 2019 Endelig disponeringsskriv sendes enhetene 

13.12.2019 Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2020-2021 og prognose 
for 2020-2024 

13.12.2019 Frist for registrering av årsbudsjett 2020 i økonomisystemet 

 

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET JURIDISKE FAKULTET 

3.1 Utviklingsavtaler 

Universitetsledelsen har inngått utviklingsavtale med Det juridiske fakultet. Avtalen beskriver 
følgende fem hovedutfordringer som JUS skal løse: 

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

 
Universitetsledelsen vil følge opp utviklingsavtalen i styringsdialoger med fakultetsledelsen. 
Utviklingsavtalen med JUS følger vedlagt. 

3.2 Bevilgning post 50 for 2020 

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt 
statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet (JUR). Fakultetets bevilgning for 2020 er på 
304,084 mill. kroner, en økning på 780.000 kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført 
fakultetene i universitetsregnskapet hver måned. 

Det er vedtatt et rammekutt på 70 mill. kroner for å finansiere investeringer. JUS sin andel av 
rammekuttet er 3,3 mill. kroner. Det er lagt inn en forventing om et ytterligere generelt varig kutt på 
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0,5 % i 2020 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering.  For JUS utgjør dette 1,341 mill. kroner 
i rammekutt. 

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet         
Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og 
føringer gitt i disponeringsskrivene.  

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en 
person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at 
det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at 
disposisjonen er økonomisk forsvarlig.  

Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi 
viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet 
eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs. 

 
Rekrutteringsstillinger 

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2020 er 45. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fra og 
med 2014 fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at 
det samlede måltallet nås.  

Økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må dekkes av den enkelte enhet. Enhetene skal 
rapportere omdisponeringene årlig i forbindelse med enhetenes innsending av årsplan for 2020-2021 
og prognose for 2020-2024 den 13. desember 2019. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det 
blir vurdert inndragning av midler. 
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Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2020 med øremerkinger (i hele 1000) 
JUS
Beløp i 1000 kr 2020 2019 Endring
A. Utdanning

I. Basis
01. Studieplasser 113 353 109 861 3 492

I. Basis Total 113 353 109 861 3 492
II. Resultater

01. Kandidater 20 022 19 661 361
02. Studiepoeng 63 924 63 881 43
03. Utvekslingsstudenter 2 404 2 232 172

II. Resultater Total 86 350 85 774 576
A. Utdanning Total 199 703 195 635 4 068
B. Forskning

I. Basis
01. Rekrutteringsstillinger 41 175 40 093 1 082
04. Varige tiltak med øremerkinger 717 698 19

I. Basis Total 41 892 40 791 1 101
II. Resultater

01. Doktorgrader 2 966 3 022 -56
02. NFR-midler 2 217 1 935 282
03. EU-midler 1 967 2 982 -1 015
04. BOA-midler 693 724 -31
05. Publiseringspoeng 4 514 4 514 0

II. Resultater Total 12 357 13 177 -820
III. Midlertidige tiltak

02. Midlertidige tiltak 2 300 2 600 -300
III. Midlertidige tiltak Total 2 300 2 600 -300

B. Forskning Total 56 549 56 568 -19
E. Annet

I. Basis
01. Tilpasning 47 544 50 813 -3 269
02. Varige tiltak med øremerkinger 288 288 0

I. Basis Total 47 832 51 101 -3 269
E. Annet Total 47 832 51 101 -3 269
Grand Total 304 084 303 304 780  
 

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for 
lederstøtte. 
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Med hilsen 

 
 
Arne Benjaminsen       
universitetsdirektør     Ellen Johanne Caesar 
        direktør virksomhets- og økonomistyring 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Vedlegg:  

 UiOs årsplan 2020-2021 
 Utviklingsavtale 
 Spesifisert fordeling 2020 
 Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2020 
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UTVIKLINGSPLAN 2020-2022   

FOR DET JURIDISKE FAKULTET (JUR) 
Utarbeidet etter oppdrag fra universitetsledelsen, senest i møte den 1. 
oktober 2019 

 

Hovedutfordringer 2020 - 2022 
Etter samtaler med universitetsledelsen er det enighet om at Det juridiske fakultet skal 
arbeide med følgende fem hovedutfordringer som del av utviklingsplanen for perioden 
2020 – 2022. Planen skal forståes som en spissing av årsplanen og fakultetet skal 
rapportere tilbake til universitetsledelsen om følgende temaer.  

 
1. Forbedret gjennomstrømming og redusert frafall  
2. Livslang læring/etterutdanning 
3. Økt ekstern finansiering 
4. Utvikling av Campus Sentrum 
5. Arbeidsmiljø 

 

Hovedutfordring 1: Forbedre gjennomstrømming og redusere frafall 

Fakultetet har en 5 årig master i rettsvitenskap, som er det største av fakultetets 
studieprogrammer, og flere mindre bachelor- og masterprogrammer. På master i 
rettsvitenskap er det bare 21 % som gjennomfører til normert tid. 45% gjennomfører til 
normert tid + 1 år. Det eksterne panelet som foretok periodisk evaluering av 
masterprogrammet i rettsvitenskap har foreslått 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. 

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). Det 
juridiske fakultet anerkjenner dette som en utfordring og vil arbeide for å forbedre dette.  

 

Mål 1: Sikre bedre gjennomstrømming i alle fakultetets studieprogrammer 

For å nå dette målet arbeider fakultetet med å videreutvikle studentaktive lærings- og 
vurderingsformer (f.eks. prosedyreøvelser, skrivetrening, sammensetning av valgfag) og å 
innføre en mer proaktiv studieveiledning som skal forebygge forsinkelser og bistå 
studenter som har utfordringer i studiet. 

I tillegg vil fakultetet innføre bestått/ikke bestått på egnede emner i rettsstudiet, tidlig i 
studieløpet. 
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Mål 2: Utvikle bedre informasjon og forbedret veiledning til programstudentene 

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.  

Fakultetet vil arbeide for at administrasjonen og ansvarlige faglærere vil ha rutiner for å 
oppdatere og følge opp informasjon på nettsidene, og fakultetet vil etablere et fast 
samarbeid med studentene/studentforeningene for oppfølging av utfordringene. 

 
Mål 3: Studenter skal kunne melde seg til undervisning uten å måtte melde seg til 
eksamen. 

Juridisk fakultet ønsker å gjennomføre en ordning der studenter kan melde seg til 
undervisning uten å måtte melde seg til eksamen. Dette vil sikre at fakultetet ivaretar 
samfunnsoppdraget med åpne forelesninger, samtidig som fakultetet kan redusere de 
store frafallstallene som skyldes lavt oppmøte til eksamen. For å få til dette må det gjøres 
en endring i FS, slik at undervisning og eksamen kobles fra hverandre. Denne endringen 
må gjøres på UiO-nivå.  

 
Mål 4: Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer 

CELL har fått innvilget støtte til prosjekt studentaktive læringsformer som skal gå over tre 
år. I denne perioden vil CELL og fakultetet arbeide for å innføre flere studentaktive 
lærings- og vurderingsformer med mål om å bedre læringsmiljøet og redusere 
karakterpresset. Høsten 2019 vil CELL konkret arbeide med å ferdigstille ferdighetsstigen 
som skal fungere som en rammeplan for nye lærings- og vurderingsformer og utvikle nye 
undervisningsformer på 2., 3. og 4. studieår. CELL ønsker også å støtte opp under 
eksperimentering med slike læringsformer på 5. studieår (valgemner).   

Fakultetet har allerede opprettet et Arbeidsgiverpanel, og vil gjennom dette bedre 
relasjonen mellom arbeidslivet og studiet. På denne måten kan fakultetet få innspill til 
hvilke forventninger arbeidsmarkedet har til fakultetets kandidater, slik at deler av studiet 
blir bedre tilpasset arbeidsmarkedets behov.  

Juridisk fakultet har inngått en samarbeidsavtale med Kommunal og 
moderniseringsdepartementet om prosjekt Klarspråk. Prosjekt Klarspråk er en del av 
fakultetets satsing på studentaktive lærings- og vurderingsformer og har fokus på å gi 
studentene en bedre fagforståelse og å gjøre jus-språket mer forståelig. 

 
Mål 5: Videreutvikle satsningen CELL og med tilhørende aktiviteter 

Fakultetet vil sikre CELLs målsettinger. CELL fikk våren 2019 innvilget finansiering for 
prosjektet «Den digitale jurist» som går over to år. Ett av målene i prosjektet er å sette 
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studentene i stand til å forstå hvordan digitale og automatiserte systemer er bygget opp, 
og å se hvilke konsekvenser teknologiske endringer har for rettsvitenskapen. Studentene 
får opplæring i grunnleggende datavitenskapelige og statistiske metoder slik at de kan 
bidra i utvikling av rettslig teknologi. CELL har videre sikret finansiering til studentaktive 
læringsformer på Masterstudiet i rettsvitenskap. CELL har søkt om SFU-status noe som 
vil være et stort steg videre i dette arbeidet om det innvilges. 

Domus Juridica tilrettelegges for den typen læringsformer og virkemidler som CELL 
fremmer. 

 
Hovedutfordring 2: Livslang læring /etterutdanning   

Det er enighet mellom UiO og fakultetet om at nye ordninger om livslang læring må skje i 
samarbeid mellom nivåene ved UiO. Dersom UiO ønsker å utvikle en modell for salg av 
kursmoduler innen etter- og videreutdanning, vil fakultetet bidra til dette arbeidet.  
Fakultetets valgemneportefølje har stor samfunnsmessig relevans. Dersom denne åpnes 
for deltakerfinansierte kurs ved UiO kan fakultetets valgemner være et supplement og et 
tilbud til etter- og videreutdanning for jurister og andre. En forutsetning for en slik modell 
er at fakultetet ikke mister ressurser som skal brukes i fakultetets studieprogrammer. 

 

Hovedutfordring 3: Øke ekstern finansiering 

Eksterne inntekter finansierer en viktig del av fakultetets faglige aktiviteter. Eksterne 
prosjektinntekter har finansiert mellom 30 og 40 % av den faglige aktiviteten ved 
fakultetet de siste fem år. For fakultetet vil det være vesentlig for aktivitetsnivået at 
andelen eksterne inntekter opprettholdes på minimum 40 %. 

Fakultetet vil arbeide for å øke prosentandelen utover i planperioden, slik at en kan 
opprettholde og helst øke aktivitetsnivået, selv om basisbevilgningene ellers reduseres. 

Det arbeides politisk på mange plan for å skape en bredere forståelse for behovet for ny 
juridisk forskning. De juridiske dekanene i Norge vil i samarbeid fortsette sitt arbeid inn 
mot Norges forskningsråd, Justisdepartementet og andre fagdepartementer for å skape en 
bredere forståelse for forskningsbehovet. Fakultetet er også aktivt medlem i det 
europeiske The Law Guild, som blant annet arbeider politisk inn mot EU og ERC med 
sikte på å få jusområdet tydeligere inn i deres programmer og komiteer.   

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. Fakultetet må videre arbeide med å sikre samarbeid og 
kompetansedeling på tvers av nivåer og på tvers av enheter.  
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Fakultetet støtter at prosjekt fellesløsninger blir vedtatt og implementert, og støtter at det 
opprettes ekspertgrupper og inngås forpliktende avtaler mellom enheter om 
forskningsadministrativt samarbeid.  

 
Hovedutfordring 4: Utvikle Campus Sentrum 

Med sin unike plassering midt i Oslo sentrum skal Campus sentrum bli en viktig brikke 
for synliggjøringen av Universitetet i Oslo. Campus sentrum skal bidra til å gjøre Oslo til 
en attraktiv universitetsby. Fakultetet vil arbeide for å etablere formelle relasjoner til 
aktører i rettslivet i sentrum.  

Campus sentrum kan brukes både til å gjøre studentene og ulike studentaktiviteter mer 
synlige i bybildet, og til å vise fram forskningen som foregår ved UO. Det skal 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. Domus Juridicas auditorier og rom av ulik størrelse (fra 6 til 260) 
skal kunne benyttes. Å bruke sentrumsbygningene etter normal kontortid vil øke 
universitetets synliggjøring i bybildet. Universitetsplassen kan benyttes mer aktivt i 
profileringen av UiO. Fakultetet ber UiO om å vurdere internhusleien som del av denne 
satsningen.   

 

Mål 1: 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 profilere Oslo som 
universitetsby. Bygningsmassen og universitetsplassen på Karl Johan bør brukes aktivt i 
dette arbeidet, ikke bare som symbolbygg. 

 

Mål 2: Fakultetet utnytter sin plassering i sentrum til å skape et tettere nettverk med 
omkringliggende institusjoner innen justissektoren, både blant private og offentlige 
aktører.  

Fakultetet vil arbeide for å lage et nettverk av de store rettslige aktører som Stortinget og 
domstoler, departementer og andre offentlige instanser, advokatkontorer og 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. Fakultetet vil ha dialog med KHM om et samarbeid der KHM har 
parallelle samarbeidsordninger på sitt felt. 
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Hovedutfordring 5: Bedre arbeidsmiljø 

Frem til 1.1. 2020 har fakultetets virksomhet foregått i 10 ulike bygg i sentrum. Det har 
skapt utfordringer for samarbeid og samkvem på tvers av fagområder og mellom 
institutter og fakultetsadministrasjonen. SHOT-undersøkelsen viste også at studenter har 
behov for mer lærerkontakt. Fakuletets reduksjon av administrative stillinger de siste 
årene krever nå utvikling av fellestjenester på tvers av enheter og tekniske løsninger som 
bidrar til effektive administrative prosesser.  

 
Mål 1: Ta i bruk nytt bygg – Domus Juridica  
Fakultetet skal identifisere muligheter for forbedret arbeidsmiljø som følge av hele 
fakultetet fra 1.1. 2020 er samlet i fire bygg, i nærheten av hverandre. Dette vil åpne for 
nye samarbeidsformer og etablering av større rettsvitenskapelig tverrfaglighet. 

 

Mål 2: Organisasjonsgjennomgang og bedre samhandling på tvers av enheter og 
nivåer 

Fakultetet vil behandle fakultetsstyrets ønske om en gjennomgang av organiseringen av 
fakultetet.  

Fakultetet vil arbeide for forbedringer og endring av arbeidsrutiner som tilpasses det som 
måtte komme av endret organisering, nye krav og rutiner, eller nye verktøy. Det er et mål 
for perioden å få til bedre samhandling på tvers av enheter og på tvers av nivåer, både 
faglig og administrativt. 

 
Mål 3: Arbeidsmiljøundersøkelse  

Etter interne flyttinger må fakultetet gjennomføre arbeidsmiljø- og læringsmiljø-
undersøkelser.  

Fakultetet vil følge de anbefalinger som UiO gir for en slik prosess. 
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