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Årsplan 2021-2023, budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025 – 

hovedprioriteringer og prinsipper  

 

Bakgrunn og prosess 
Universitetet har rullerende 3-årige årsplaner og 5-årige budsjetter. Inneværende årsplan gjelder for perioden 2020-

2022, mens inneværende langtidsbudsjett (LTB) gjelder for perioden 2020-2024. Årsplanen skal iverksette strategien 

for virksomheten, budsjettet skal være en ressursallokering som gir de økonomiske forutsetninger for gjennomføring 

av årsplanen. I denne sak presenteres et første utkast til årsplantiltak for 2021-2023 med forslag til overordnede 

hovedprioriteringer og prinsipper. Styret bes ta stilling til disse. 

 
Etter styrets behandling vil prosessen involvere enheter på fakultetet; institutter, studenter, administrasjon, og saken 

vil bli behandlet i en omfattende prosess på fakultetet. Høsten 2020 vil også Strategi 2030 vedtas gjennom 

fakultetets interne strategiprosess. Det er naturlig å anta at denne også vil gi noen føringer for Årsplan 2021-2023. 

Styret vil derfor få Årsplan og budsjett igjen i desember for endelig behandling og vedtak. 

Unntakstilstand og usikkerhet 

Våren 2020 har vært preget av unntakssituasjonen som følge av pandemi. I andre halvdel av semesteret har både 

undervisning og forskning blitt påvirket av dette. Det er grunn til tro at det vil bli effekten av også i tiden fremover, 

både når det gjelder økonomi og faglig aktivitet.  

Det er stor usikkerhet knyttet til pandemiens langsiktige økonomiske konsekvenser, men vi ser for oss mulige 

ringvirkninger knyttet til; 

 Mindre prosjektaktivitet og lavere nettobidrag.  

 Økt internt finansieringsbehov på UiO. 

 Ytterligere avbyråkratiseringskutt som følge av statlig finansieringsbehov. Dette diskuteres allerede i pressen, 

forslag om årlige ABE-kutt opptil 1,2% har vært fremmet. 

 

Vi er blitt informert om at innskuddet til Statens Pensjonskasse ikke påvirkes av pandemisituasjonen. Dette er lagt til 

grunn for våre vurderinger. 

 

Det er altså stor usikkerhet knyttet til pandemiens langsiktige virkninger på fakultets økonomi. Det eneste som kan 

sies sikkert om denne situasjonen er at den er usikker. Arbeidet med årsplan og budsjett må derfor ses i lys av denne 

usikkerheten. Langsiktige kostnadskrevende tiltak bør avvente inntil situasjonen er avklart. 

Siden styret vedtok årsplan og budsjett i desember 2019 er de øvrige økonomiske rammebetingelser endret noe. 

Regnskapsresultatet for 2019 ble noe bedre enn budsjettert. Det er også en forbedring i prognosen for 

regnskapsresultatet for 2020 på grunn av ovennevnte unntakssituasjon. På den annen side gir resultater i produksjon 

https://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/strategi2030/
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2019 redusert uttelling i bevilgninger for de 3 kommende årene. Den foreløpige rammen for 2021 er beregnet til 

289,2 mill. kr. Dette er 4,6 mill. kr lavere enn rammen for 2020. I budsjettet for 2021 og kommende langtidsbudsjett 

foreslås det derfor å ta utgangspunkt i gjeldende langtidsbudsjett for 2020-2024 og kjente endringer, samtidig som 

styret bes om å ta stilling til prinsipper for endring gitt alternative scenarioer og mulige konsekvenser av disse. 

 

Årsplan 2021-2023 

 

Fakultetets årsplan for 2020-til 2022 bygger på utviklingsplanen for fakultetet som er utarbeidet i samarbeid med 

universitetsledelsen, supplert med noen av fakultetets egne prioriteringer. Årsplan 2020-2022 følger vedlagt. 

Forslag til UiOs årsplan 2021 til 2023 legges frem for universitetsstyret i juni. I denne foreslås det at tiltakene 

organiseres etter de fire ambisjonene i strategi 2030: 

 UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

 UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

 UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

 UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 

Vi foreslår at fakultetets årsplan organiserer tiltakene etter de samme fire ambisjoner, ved at tiltakene fra årsplan 

2020-2022 plasseres inn i disse. For øvrig foreslås det at strukturen i årsplanen videreføres fra Årsplan 2020-2022, 

med utviklingsplan som overordnet prioritering supplert med sentrale tilleggs-prioriteringer. For tiltakene forsøkes 

det å knyttes resultatmål der det er mulig. 

Skisse til årsplan for juridisk fakultet 2021-til 2023 følger vedlagt. 

 

Budsjett 2021 og langtidsbudsjett (LTB) 2021 til 2025 

 

Gjeldende LTB 2020-2024 

Styret vedtok i desember langtidsbudsjett for perioden 2020-2024. 

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/191209/v-sak-2.pdf 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Årsresultat 138 608 -2 091 631 2 577 217 -744 133 2 193 141 2 277 877 

Akkumulert resultat -5 072 747 -7 164 378 -4 587 161 -5 331 294 -3 138 153 -860 277 

 

Etter styrets vedtak er rammebetingelsene endret noe. Årsresultatet for 2019 ble ca. 6 mill. kr bedre. Prognosen for 

2020 er vesentlig forbedret som følge av unntakssituasjonen. Etter 1. tertial er prognose for årsresultat i 2020 på ca. 

13 mill. kr, en forbedring på 11 mill. kr. Samlet utgjør altså dette en forbedring på ca. 17 mill. kr i forhold til 

budsjettet som ble vedtatt høsten 2019. 

Ramme 2021 

Samtidig foreligger nå resultater av produksjon for studier og forskning 2019. Totalt er den foreløpige rammen 

beregnet til 289,2 mill. kr. Dette er 4,6 mill. kr lavere enn rammen for 2020. Størstedelen av reduksjonen er knyttet 

til nedgang på resultatinntekter på undervisning; kandidater og studiepoeng. Dersom dette nivået fortsetter vil den 

samlede effekt for perioden 2021-2025 utgjøre 10-12 mill. kr i reduserte bevilgninger. Resten av rammereduksjonen 

er knyttes til forventet økning av ABE-reformen. I forskningstildeling er det en liten økning på doktorgrader, 

https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/
https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/191209/v-sak-2.pdf
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publisering og BOA-midler (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet), og en nedgang på EU-midler. Det er ikke tildelt 

nye rekrutteringsstillinger. 

Det er foreløpig ikke lagt inn nye studieplasser. Regjeringen har tildelt 60 studieplasser innen juridiske og 

økonomiske/administrative fag til UiO av nye studieplasser i RNB. Dette behandles i Stortinget 19. juni. Eventuelle 

nye studieplasser vil inngå i foreløpig disponeringsskriv for 2021. Dette skrivet mottar vi normalt i begynnelsen av 

juli.  

Gitt dette vurderes prognose for LTB samlet som noe forbedret siden siste behandling i styret. Men usikkerheten – 

spesielt for fremtidig inntektsprognose – vurderes som økt. 

På denne bakgrunn foreslås at det som prinsipp at det tas utgangspunkt i gjeldende langtidsbudsjettet justert for 

kjente endringer i behandling av budsjett og intern fordeling for 2021. 

Alternative scenarioer 

Mulige endringer i rammebetingelser kan fort oppstå frem mot høstens budsjettprosess. Styret bes derfor ta stilling 

til hvordan slike endringer prinsipielt skal innarbeides. Det aller meste av fakultetets kostnader er faste og vanskelig å 

endre på kort sikt. Noen mulige områder med fleksibilitet er: 

 Timelønn undervisning. Her har styret tidligere vedtatt en innsparingsplan som nå er i ferd med å 

gjennomføres. Denne kan forsterkes/reduseres i forhold til eventuelle endringer i rammebetingelser. 

 Stillingsplan. Enkelte planlagte tilsettinger er vedtatt utsatt. Ytterligere utsettelser kan være aktuelle for 1 

eller to vedtatte stillinger dersom rammen reduseres. 

 Driftskostnader på institutter. Tildeling til institutter kan økes/reduseres i forhold til endret ramme. 

 Midlertidige stillinger. Dette gjelder spesielt rekrutterings-stillinger. Gjeldende langtidsbudsjett betyr en 

gradvis tilnærming til måltall for stillinger på basisvirksomhetens kvote. Denne planen kan forseres/utsettes i 

forhold til endret ramme. 

 Stillingsbrøk vit.ass. stillinger: Styret har vedtatt en reduksjon fra 50% til 30% i budsjettet med virkning fra og 

med 2021. Dette kan økes/reduseres i forhold til endret ramme. 

 Styret inviteres også til å fremme eventuelle andre områder med fleksibilitet som kan økes/reduseres 

Økt ramme 

Det kan tenkes mulige scenarioer der fakultetets ramme for 2021 økes i forhold til tidligere budsjettert. Det 

mest sannsynlige er kanskje at det blir tildelt flere studieplasser, enten åpne eller øremerkede. Ved tildeling 

av nye studieplasser vil det være slik at kostnader øker mer enn inntekter på kort sikt som følge av strukturen 

i finansieringssystemet. 

Redusert ramme 

Det er overveiende sannsynlig at det blir en viss reduksjon i grunnbevilgningen fra statsbudsjettet for 2021. 

Statens inntekter er redusert samtidig som kostnadene er øket, på grunn av unntakssituasjonen i 2020. Gitt 

dette bes styret ta stilling til hvilke kostnader som kan reduseres, ut i fra mulige områder som er beskrevet 

og eventuelle andre områder. 

Forslag til vedtak: 

1. Styret slutter seg til hovedprioriteringene i årsplan 2021-2023, med de endringer som fremkom i møtet 

2. Styret slutter seg til prinsipper for behandling av budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025. Styret ber om 

at budsjettprioriteringer som ble gjort i møtet følges opp i den videre budsjettprosessen. 

Vedlegg: 
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1. Årsplan for juridisk fakultet 2020-2022 

2. Skisse til Årsplan for juridisk fakultet 2021-2023 

3. Konsekvens justert ramme basisbevilgning 2021 



Årsplan 2020 til 20221 
Utviklingsplanen mellom fakultetet og Universitetsledelsen (2020-2022) er lagt til grunn for 

utforming av årsplanen. Utviklingsplanen omhandler fem temaer: 

1. Forbedret gjennomstrømming og redusert frafall 

2. Livslang læring/etterutdanning 

3. Økt ekstern finansiering 

4. Utvikling av Campus Sentrum 

5. Arbeidsmiljø 

 

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 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 ifht UiOs tiltak 1. Tiltak 5 og 6 er 

relevant ifht UiOs tiltak 2. Alle tiltak 1 til 6 er koblet til utviklingsavtalens 

hovedutfordring 1. 

Forventede resultater: 

 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 utviklingsavtalens hovedutfordring 2. 

Forventede resultater: 

                                                           
1 UiOs årsplan har periode 2020-2021, mens utviklingsavtalen har periode 2020-2022. 



 2022: 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 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 ifht UiOs tiltak 3. Tiltak 1 og 2 er koblet til 
utviklingsavtalens hovedutfordring 3. 

 

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 

 

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 utviklingsavtalens hovedutfordring 4. 

 

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 utviklingsavtalens hovedutfordring 5. 

                                                           
2 Videreført fra 2019 



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 

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 

 

 

                                                           
3  
4  
5 Videreført fra årsplan 2019 



Skisse til Årsplan 2021 til 2023 
Utviklingsplanen mellom fakultetet og Universitetsledelsen (2020-2022) er lagt til grunn som 

hovedprioritering for utforming av årsplanen. Utviklingsplanen omhandler fem temaer: 

1. Forbedret gjennomstrømming og redusert frafall 

2. Livslang læring/etterutdanning 

3. Økt ekstern finansiering 

4. Utvikling av Campus Sentrum 

5. Arbeidsmiljø 

Strategi 2030 og UiOs årsplan 2021-2023 er den andre hovedprioriteringen som legges til grunn. 

Tiltakene organiseres innenfor de 4 dimensjonene i disse dokumentene.  

 

Dimensjon 1 -  UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 
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: Styrke forskning i sentrale fag i profesjonsutdanningen i rettsvitenskap 

Tiltak 4: Overføring av ressurser fra administrative til vitenskapelige stillinger 
 

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

økte inntekter 

 

Tiltak 1 og 2 er koblet til utviklingsavtalens hovedutfordring 3 «Øke ekstern finansiering» 
 

Resultatmål 2022: 

 Oppfylle måltall for NFR, EU og BOA i budsjettperioden 

 Tilslag på minst ett forskningsprosjekt innen sentrale kjernefag 

 Forholdstall administrative pr vitenskapelig tilsatt redusert 

 Flere samarbeidsavtaler med finansiering av aktivitet er inngått 

 

Dimensjon 2 - UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en 

bedre verden 
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: Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer 

Tiltak 4: Fakultetet vil starte opp et arbeid med mål å ta ut potensiale for å tilby etter- og 

videreutdanning mot betaling 

Tiltak 5: Redusere antall eksterne lærere og sensorer 

Tiltakene 1 til 3 er koblet til utviklingsavtalens hovedutfordring 1 «Forbedre 

gjennomstrømming og redusere frafall i enkeltemner». Tiltak 4 er koblet til 

utviklingsavtalens hovedutfordring 2 «Livslang læring /etterutdanning « 

Resultatmål 2023:  

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

55%. 

 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 enkeltemner. 

 

Dimensjon 3 - UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap 

tas i bruk 
Tiltak 1: Flere UiO arrangementer legges til sentrum 

Tiltak 2: Fakultetet utnytter sin plassering i sentrum til å skape et tettere nettverk med 

omkringliggende institusjoner innen justissektoren, både blant private og offentlige aktører 

Tiltakene er koblet til utviklingsavtalens hovedutfordring 4 «Utvikle Campus sentrum» 

 

Dimensjon 4 - UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og 

studiested 
Tiltak 1: Organisasjonsgjennomgang 

Tiltak 2: Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrativ forbedring og digitalisering 

Tiltak 1 er koblet til utviklingsavtalens hovedutfordring 5 «Bedre arbeidsmiljø» 

Resultatmål 2022: 

 Implementering av revidert organisering av forskningen 

 Nytt sak og arkivsystem innført 

 
 

 

 



Enhet:

02. Det juridiske fakultet

Beløp i 1000 kr 2021 2020 Endring
A. Utdanning

I. Basis

01. Studieplasser

ad. Kategori D 7 971 7 932 39

ae. Kategori E 96 709 95 935 774

af. Kategori F 9 531 9 486 45

I. Basis Totalt 114 211 113 353 858

II. Resultater

01. Kandidater

ad. Kategori D Bachelor-/masterkandidater 4 210 6 004 -1 794

ae. Kategori E Bachelor-/masterkandidater 359 394 -35

af. Kategori F Bachelor-/masterkandidater 1 002 922 80

ak. Kategori E Integrerte profesjons-/masterkandidater 12 586 12 702 -116

02. Studiepoeng

ad. Kat. D 14 925 16 294 -1 369

ae. Kat. E 36 305 38 207 -1 902

af. Kat. F 9 557 9 423 134

03. Utvekslingsstudenter

aa. Utreisende Erasmus + 639 697 -58

ab. Annen utveksling 1 758 1 707 51

II. Resultater Totalt 81 341 86 350 -5 009

A. Utdanning Totalt 195 552 199 703 -4 151

B. Forskning

I. Basis

01. Rekrutteringsstillinger

aa. Stipendiater tildelt før 2009 33 827 33 827 0

ab. Postdoc tildelt før 2009 6 283 6 283 0

ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009 1 065 1 065 0

04. Varige tiltak med øremerkinger

aa. Driftsmidler forskning 717 717 0

I. Basis Totalt 41 892 41 892 0

h

01. Doktorgrader

aa. Doktorgrader 3 439 2 966 473

02. NFR-midler

aa. NFR-midler 2 483 2 217 266

03. EU-midler

aa. EU-midler 1 377 1 967 -590

04. BOA-midler

aa. BOA-midler 1 123 693 430

05. Publiseringspoeng

aa. Publiseringspoeng 4 630 4 514 116

II. Resultater Totalt 13 052 12 357 695

III. Midlertidige tiltak

02. Midlertidige tiltak

aw. Midlertidig toppforskningsstøtte 2 400 2 200 200

ax. Utfasing toppforskningsstøtte 300 300 0

III. Midlertidige tiltak Totalt 2 700 2 500 200

B. Forskning Totalt 57 644 56 749 895

E. Annet

I. Basis

01. Tilpasning

aa. Fjorårets tildeling, prisjustert 37 131 52 185 -15 054

aj. Forventet opptrapping av ABE-reformen -1 366 -1 341 -25

al. Rammekutt -3 300 3 300

an. Endringer i internhusleie -10 413 10 413

02. Varige tiltak med øremerkinger

ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid 288 288 0

I. Basis Totalt 36 053 37 419 -1 366

E. Annet Totalt 36 053 37 419 -1 366

Totalsum 289 249 293 871 -4 622
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