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Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030 
 

Bakgrunn 

Etter et omfattende arbeid vedtok universitetsstyret 14. februar 2020 UiOs strategi 2030. Det 

juridiske fakultets plan var å følge UiOs strategiprosess med et semesters forsinkelse, slik at 

fakultetsstyret kunne diskutere vår strategi 2030 i juni og vedta den i oktober. 

 

Siden fakultetet var sterkt preget av koronasituasjonen våren 2020, ble det ikke lagt frem noe 

forslag til strategi for diskusjon for fakultetsstyret i møtet 8. juni. Derimot fikk styret 

presentasjoner fra fakultetets fem grunnenheter og mulighet til å diskutere overordnede tema som 

kunne inkluderes i den nye strategien. 

 

Styremøtet 8. juni synliggjorde imidlertid et behov om å jobbe annerledes med strategi og 

styringsdokumenter enn tidligere ettersom styret ønsket en sterkere involvering enn det prosessen 

la opp til. 

 

Videre arbeid med strategien 

I styremøtet 8. juni ble det ytret et ønske om at fakultetet bør vurdere avstanden mellom UiOs 

strategiske mål og fakultetets resultater, eksempelvis gjennom en GAP-analyse. 

Styrerepresentantene for fast ansatte ved fakultetet har senere gjentatt ønsket om GAP-analyse og 

samtidig foreslått at det nedsettes et arbeidsutvalg under styret. Dekanen støtter forslaget om 

arbeidsutvalg, og mener at dette bør gjennomføre den ønskede analysen med formål om å peke på 

og løfte frem noen hovedpunkter som styret kan diskutere videre. Slike hovedpunkter kan være 

sentrale veivalg eller nye perspektiver og dilemmaer. 

 

Ettersom et slikt arbeidsutvalg ville være et underutvalg under fakultetsstyret, er det naturlig at det 

primært består av styremedlemmer. En mulighet er at hver av de fem gruppene i styret (faste og 

midlertidig vitenskapelige, administrative, eksterne og studenter) får et medlem hver i utvalget. I 

tillegg har instituttlederne sterkt signalisert at de ønsker å bidra i strategiarbeidet, og det er også 

mulig å tenke inn en til to av instituttlederne i arbeidsutvalget.  

 

Grunnlaget for arbeidsutvalgets arbeid vil være UiOs strategi 2030, som også legger rammene for 

fakultetets strategi. Denne kan vurderes opp mot fakultetets utgående strategi (Strategi 2010-

2020), utviklingsplanen med UiO, årsplaner og ledelsesrapporter i forbindelse med tertial- og 
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årsavslutninger. Arbeidsutvalget kan også se hen til instituttenes innspill til ny strategi våren 2019 

da strategiprosessen var i en tidlig fase. 

 

Styrebehandling fremover 

Det er på det rene at den planlagte prosessen allerede er forsinket og at den kan bli ytterligere 

forsinket ved å omstrukturere strategiarbeidet nå. På den andre siden har ikke fakultetet noen klar 

first for å vedta strategien, og det er viktigere å ha en god behandling med godt resultat enn å få et 

hurtig vedtak på en tiårig strategi. 

 

Hvis styret vil opprette et arbeidsutvalg som skissert over, kan følgende tentative tidsplan være en 

mulighet: 

 

 3. september: Arbeidsutvalg nedsettes 

 19. oktober: Arbeidsutvalget legger frem plan for arbeidet og eventuelt foreløpige 

hovedpunkter 

 7. desember: Styret diskuterer hovedpunktene 

 Februar 21: Styret vedtar strategien eller diskuterer hovedpunktene videre 

 April 21: Styret vedtar strategien. 

 

Til diskusjon 

I møtet 3. september inviteres fakultetsstyret til å diskutere organiseringen av og fremdriften i det 

videre strategiarbeidet, herunder: 

 

 Hva tenker styret om forslaget om å opprette et arbeidsutvalg? 

 Hva slags sammensetning og mandat bør et slik arbeidsutvalg ha? 

 Har styret noen innspill til den tentative tidsplanen? 

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsgruppe for JUS Strategi2030 nedsettes. Arbeidsgruppen består av en representant for hver 

av styrets representantgrupper, samt to instituttledere. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Eirik 

Haakstad vil være sekretær for gruppen. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Fakultetets nettside for strategi 

  

https://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/strategi2030/

