
Det juridiske fakultet Notat 
 

 
 

 

 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Administrasjonsseksjonen  

Sakstype og møtesaksnr: Vedtakssak 5 

Møtedato: 3. desember 2020 

Notatdato: 7. desember 2020 

Arkivsaksnummer: 2018/6413 

Saksbehandler: Eirik Haakstad 

 

Arbeidsgruppe for å vurdere organisering av forskningen – 
sammensetning og mandat 

Bakgrunn 

Fakultetsstyret ba i møtet 12.02.18 om at fakultetet skulle begynne en prosess for å se på 
organisasjonsstrukturen. I juni- og oktobermøtene samme år diskuterte styret tidspunkt og 
ambisjonsnivå for organisasjonsgjennomgangen. Det ble da besluttet å nedsette en arbeidsgruppe 
som i 2019 skulle forberede gjennomgangen, og gruppens mandat ble fastsatt av styret 14.12.18. 
Dekanen fikk fullmakt til å utpeke medlemmer. Denne gruppen som ble ledet av Ragnhild 
Hennum, leverte sin rapport i desember 2019 (vedlegg 2). Fakultetsstyret behandlet rapporten i 
møtet 09.12.19, og vedtok da at det skulle nedsettes en ny arbeidsgruppe for å vurdere 
organiseringen av forskningen.  

 

Hovedproblemstillinger 

Fakultetet har ikke fått startet gjennomgangen av forskningsorganiseringen på koronasituasjonen. 
Det er imidlertid nå klart for begynne dette arbeidet, og i tråd med fakultetsstyrevedtaket fra 
desember 2019 legges forslag til mandat for og sammensetning av arbeidsgruppen fram for 
behandling i fakultetsstyret. 

 

Mandatet (vedlegg 1) er diskutert i dekanatet og med instituttlederne, og medlemmene i 
arbeidsgruppen er foreslått av instituttene. 

 

Forslag til gruppesammensetning: 

- prodekan for forskning Vibeke Blaker Strand (IOR), leder  

- professor Katja Franko (IKRS) 

- professor Bård Anders Andreassen (SMR) 

- professor Christoffer Eriksen (IOR) 

- professor Inger Ørstavik (IFP) 

- førsteamanuensis Katrine Broch Hauge (NIFS) 

- instituttleder John Asland (IFP) 

- kontorsjef Øyvind Henden (IOR) 

- rådgiver Per Jørgen Ystehede (IKRS), sekretær 
 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe for å vurdere organiseringen av forskningen: 

- prodekan for forskning Vibeke Blaker Strand (IOR), leder  

- professor Katja Franko (IKRS) 
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- professor Bård Anders Andreassen (SMR) 

- professor Christoffer Eriksen (IOR) 

- professor Inger Ørstavik (IFP) 

- førsteamanuensis Katrine Broch Hauge (NIFS) 

- instituttleder John Asland (IFP) 

- kontorsjef Øyvind Henden (IOR) 

- rådgiver Per Jørgen Ystehede (IKRS), sekretær 

 

Fakultetsstyret godkjenner det foreslåtte mandatet. 

 

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

1. Forslag til mandat for arbeidsgruppen 

2. Rapport fra arbeidsgruppe, desember 2019 

3. Protokoller fra styremøter 2018-2019 



Arbeidsgruppe som skal belyse organiseringen av forskning ved Det 

juridiske fakultet, UiO 

Bakgrunn: 

Fakultetsstyret satte våren 2018 ned en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på fakultetets 

organisering. Denne gruppen leverte i desember 2019 en rapport til styret. Fakultetsstyret 

sluttet seg til gruppens anbefaling om at det skulle nedsettes en ny arbeidsgruppe. Den nye 

gruppen skal belyse fakultetets forskningsorganisering. Mandat for dette arbeidet og 

arbeidsgruppens sammensetning skal vedtas av Fakultetsstyret i desember 2020. 

MANDAT: 

Fakultetets forskning er organisert i forskergrupper. I dag er det til sammen oppnevnt 19 

forskergrupper ved fakultetet.  

Arbeidsgruppen skal belyse fakultetets forskningsorganisering, og særlig se på om 

forskergruppeordningen er hensiktsmessig. Gruppen skal innhente informasjon om hvordan 

dagens forskergrupper fungerer, og om hvilke ønsker og behov instituttene, forskergruppene 

og enkeltforskere har. Gruppen skal samle inn informasjon om hvordan forskningen er 

organisert ved tilsvarende fakulteter på UiO. Arbeidsgruppen vil ha følgende sammensetning: 

- Forskningsdekan Vibeke Blaker Strand 

- 1 instituttleder 

- 5 vitenskapelige ansatte (én vitenskapelig ansatt fra hvert institutt) 

- 1 kontorsjef 

Som sekretær for arbeidsgruppen foreslås rådgiver Per Jørgen Ystehede. 

Arbeidsgruppen skal i løpet av august 2021 avgi en rapport til fakultetsledelsen. Gruppen 

avgjør selv om den vil komme med anbefalinger til endringer av forskningsorganiseringen. 



Det juridiske fakultet 
 

 

   

 

Organiseringen av Det juridiske fakultet, UiO 

Arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang 

 

1. Introduksjon 

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet tok i 2018 initiativ til å igangsette en prosess for å vurdere 

fakultetets organisering. Styret var særlig opptatt av to hovedpunkter i forhold til nåværende 

organisering: i) at dagens institutter er av svært ulik størrelse med til dels overlappende 

interessefelt, ii) at administrative fellestjenester er organisert på fakultetsnivå, samtidig som alle 

andre administrative tjenester følger instituttgrensene, og hvorvidt dette hindrer den administrative 

flyten mellom enhetene.  

Det ble besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe som kan komme med råd om problemstillinger, 

tematikk og vurderinger som kan legge grunnlaget for fakultetets videre arbeid med 

organisasjonsstrukturen. I februar 2019 opprettet dekanen en arbeidsgruppe bestående av Ragnhild 

Hennum (leder), professor ved Det juridiske fakultet UiO, Ivar Alvik, professor ved Det juridiske 

fakultet, Berit Karseth (ekstern), professor og tidligere dekan ved Det utdanningsvitenskapelige 

fakultet, Jørgen Sørgard Skjold, stipendiat ved Det juridiske fakultet, Frigg Winther Rugset, student 

ved Masterstudiet i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Marianne Gjerstad, avdelingsleder ved Det 

juridiske fakultet, Per Jørgen Ystehede, rådgiver ved Det juridiske fakultet. Seniorkonsulent Linda 

Gulli er arbeidsgruppens sekretær.  

1.1.Gruppens arbeidsform 

Gruppen har hatt følgende møter med instituttene:  

  7. mai:  Møte med Institutt for offentlig rett 

15. mai:  Møte med Institutt for privatrett 

20. mai:  Møte med Senter for menneskerettigheter 

29. mai:  Møte med Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

 4. juni: Møte med Nordisk institutt for sjørett 

 22.mai:  Møte med Fakultetsadministrasjonen  

12. nov: Møte med Forum for forskerledere 
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1.2. Mandat  

Arbeidsgruppens mandat understreker at den overordnede målsettingen for en 

organisasjonsgjennomgang er at fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet mellom 

fakultetets virksomhet og ressursbruk optimaliseres, under hensyntagen til grunnleggende krav som 

eksempelvis at alle ansatte og studenter skal sikres et godt arbeidsmiljø. Gruppen har våren 2019 

møtt med de ulike fagmiljøene ved fakultet for å få innspill til hvordan fakultetet bør organiseres i 

fremtiden.  

Det er et mål i seg selv at det føres faglig forankrede diskusjoner om fakultetets organisering. 

Refleksjoner om faglige gevinster og ulemper ved fakultetets organisering skal gjøres kontinuerlig 

slik at det skapes en endringsevne og -vilje gjennom åpne og frie diskusjoner.  

Mandatet lyder slik i sin helhet: 

Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet, UiO  

MANDAT FOR EN ARBEIDSGRUPPE FOR ORGANISASJONSGJENNOMGANG  

Arbeidsgruppens oppgave er å forberede en kommende organisasjonsgjennomgang. Gruppen 

skal i løpet av 2019 komme med råd om problemstillinger, tematikk og vurderinger som kan 

legge grunnlaget for fakultetets videre arbeid med organisasjonsstrukturen.   

Arbeidsgruppen rapporterer til dekanen, og gruppens råd legges frem for fakultetsstyret senest 

i desember 2019.   

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet  

Fakultetsstyret har bedt om at det igangsettes en prosess for å vurdere fakultetets 

organisering. Styret har i tre møter i 2018 diskutert saken, og pekt på særlig to hovedpunkter 

med hensyn til organiseringen:  

1. Dagens institutter er av svært ulik størrelse, og de de har til dels overlappende interessefelt. 

2. Administrative fellestjenester er i dag organisert på fakultetsnivå, mens alle andre 

administrative tjenester følger instituttgrensene. Hvorvidt dette hindrer den administrative 

flyten mellom fakultetets enheter, er et viktig spørsmål.  

Fakultetet står overfor en rekke endringer og omstillinger den kommende tiden. Av særlig 

betydning er innflytting i nybygget DJ. Likeledes vil vi peke på BOTT-prosessen og UiOs 

Program for administrativ forbedring og digitalisering. For ikke å skape et enda større press 

på organisasjonen, besluttet fakultetsstyret ikke å starte en organisasjonsgjennomgang før 

flyttingene. Fakultetsstyret har ikke lagt føringer for en fremtidig organisering av fakultetet, 
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men ba i møtet 22. oktober om at det opprettes en arbeidsgruppe som i løpet av 2019 skal 

arbeide videre med spørsmål knyttet til fakultetets organisering.   

Prosjektets mål og involverte  

Den overordnede målsettingen er at fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet mellom 

fakultetets virksomhet og ressursbruk optimaliseres, under hensyntagen til grunnleggende krav 

som eksempelvis at alle ansatte og studenter skal sikres et godt arbeidsmiljø. Det er et mål i 

seg selv at det føres faglig forankrede diskusjoner om fakultetets organisering. Refleksjoner om 

faglige gevinster og ulemper ved fakultetets organisering skal gjøres kontinuerlig slik at det 

skapes en endringsevne og -vilje gjennom åpne og frie diskusjoner.   

Arbeidsgruppen bes i lys av dette å initiere diskusjoner på fakultetet om hvordan faglige og 

administrative ressurser totalt sett kan utnyttes best mulig. Gruppen står fritt til å velge hvem 

de vil involvere og hvordan diskusjonene skal føres.   

Fakultetsledelsen legger ingen føringer på arbeidsgruppens arbeid og vil selv ikke delta i 

gruppen Men arbeidsgruppen bør ta hensyn til fakultetsstyrets punkter i sitt arbeid:  

o Fordeler og ulemper ved dagens organisering bør vurderes og beskrives.  

o Gruppens råd skal bygge på diskusjoner med og i relevante ansattgrupper.  

o Gruppens råd bør ta hensyn til erfaringer fra institusjoner som er organisert på en annen 

måte.  

o Gruppen bør ha i mente at det er gjennomført kartleggingsprosesser på flere 

administrative felt på UiO nivå, og at det kan komme endringer som følge av BOTT-

samarbeidet og UiOs Program for administrativ forbedring og digitalisering.   

Arbeidsgruppen vil bestå av 7 personer med følgende fordeling:  

o 1 ekstern  

o 2 vitenskapelige ansatte  

o 2 teknisk-administrative  

o 2 studenter  

Denne sammensetning vil hensyn ta at arbeidet har en bred samling av interessenter ettersom 

en eventuell omorganisering vil involvere alle ansatte og også berøre studentene. Samtidig har 

gruppen en håndterbar størrelse som ikke vil hindre fri diskusjon.  

Godkjent av fakultetsstyret 14.12.2018 

Arbeidsgruppen oppfatter mandatet som åpent og prosessorientert. Gruppen har valgt å særlig legge 

vekt på fakultetets kjerneoppgaver, undervisning og forskning, i tillegg til det overordnede målet 
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slik det er beskrevet i mandatet, at fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet mellom 

fakultetets virksomhet og ressursbruk optimaliseres.  

2. Organiseringen av fakultetet fra 0 til 5 institutter 

I dag er Det juridisks fakultets virksomhet organisert med fem underliggende enheter (organisert 

som institutter – selv om ikke alle fem heter institutter). I fakultetets 208 år lange historie er 

instituttene av relativt ny dato. Fra fakultetet ble opprettet i 1811 og frem til 1954 var det ingen 

institutt på fakultetet. I 1954 ble Institutt for kriminologi og strafferett opprettet med Johs. Andenæs 

som bestyrer. Bakgrunnen var at fakultetet hadde fått midler fra Jahrefondet, og Andenæs så hvilke 

muligheter dette gav for å styrke forskningen (Halvorsen 2013). Fakultetet nedsatte i forlengelsen 

av opprettelsen av institutt for kriminologi og strafferett, en komité for å utrede om det skulle 

opprettes flere institutter. Institutt for privatrett ble dannet året etter, og Institutt for Sjørett senere 

samme år. Institutt for Sjørett ble i 1963 til Nordisk institutt for sjørett. Institutt for stats- og 

folkerett ble opprettet i 1957, senere Institutt for offentlig rett, og i 1959 kom Institutt for 

rettssosiologi og forvaltningslære til. Instituttene ble, som Marit Halvorsen1 skriver, til 

organisatoriske enheter med budsjett for innkjøp av bøker og annen støtte til forskningsaktiviteter 

(ibid: 18). I 1987 ble Norsk senter for menneskerettigheter opprettet (først som Institutt som 

menneskerettigheter). Det har vært noen organisatoriske endringer underveis for eksempel ble 

forvaltningslære en del av Institutt for offentlig rett, det samme skjedde med strafferett. I tillegg har 

Kriminologi og rettssosiologi blitt slått sammen til ett institutt. Senere skal vi komme nærmere 

tilbake til dagens organisering av fakultetet både når det gjelder undervisning, forskning og 

administrasjon.  Før vi går nærmere inn på dagens organisering av fakultetet skal vi ta et sideblikk 

til hvordan de juridiske fakultetene er organisert noen andre steder i Norden. 

3. Organisering av et juridisk fakultet andre steder 

I forbindelse med styrets ønske om å starte en prosess for å vurdere fakultets organisering, ble 

dekanene fra de juridiske fakultetene i Helsingfors og København invitert til instituttledermøtet 

12.09.18 for å gi fakultetsledelsen bedre innsikt i hvordan disse fakultetene har valgt å organisere 

seg. De to fakultetene har valgt å løse spørsmålet om organisering noe ulikt, men noen fellestrekk 

går likevel igjen: De har begge gjennomgått til dels omfattende organisasjonsendringer som startet 

etter pålegg fra universitetsledelsene (bakgrunnen var stram økonomi), begge fakulteter har gått 

bort fra en organisering i institutter, og begge har flyttet til nye lokaler som er mer tilrettelagt for 

den nye organiseringen.  I tillegg til å beskrive organiseringen i København og Helsingfors skal vi 

beskrive hvordan de juridiske fakultetene ved Universitetene i Bergen og Tromsø er organisert.  

                                                           
1 Marit Halvorsen i: «Det juridiske fakultet gjennom 200 år - kontinuitet og fornyelse» Kirsti Strøm Bull og Marit 

Halvorsen (red.) 

 https://www.norskeserier.no/_det-juridiske-fakultet-gjennom-200-ar-kirsti-strom-bull-marit-halvorsen-9788281520400 

https://www.norskeserier.no/forfattere/Bull,%20Kirsti%20Str%C3%B8m
https://www.norskeserier.no/forfattere/Halvorsen,%20Marit
https://www.norskeserier.no/forfattere/Halvorsen,%20Marit
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3.1. Det juridiske fakultet i Helsingfors  

Instituttnivået er fjernet ved alle fakulteter etter pålegg fra øverste ledelse ved universitetet. Det 

juridiske fakultet er flyttet til en egen campus i sentrum, og den store omorganiseringen har vært 

svært krevende for fakultetet. All administrasjon er fjernet fra fakultetet til en sentral 

administrasjonsenhet. Dette krever mye ekstra administrasjonsoppgaver av de vitenskapelige. Det er 

stor avstand mellom, på den ene siden, studenter og vitenskapelig ansatte, og på den andre siden de 

administrative, som nå er organisert i service-enheter sentralt på universitetet.  

For å bøte på mangelen på lokal administrasjon brukes forholdsvis mye midler til innleie av 

midlertidig ansatte på korttidskontrakter (vitenskapelige assistenter) som kan gjøre administrative 

oppgaver.  

All aktivitet på universitetet skjer i programmer. Fakultetene har kunnet søke om opprettelse av 

disse til universitetet sentralt for på den måten å få finansiering til å bygge opp sine 

undervisningsprogrammer. Det juridiske fakultet har per i dag et kandidatprogram med egen leder, 

et masterprogram og ett internasjonalt program.  

Alle doktorander får sin undervisning i et felles program for alle HumSam-fagene.   

På møtet med instituttlederne var dekanen forholdsvis positiv til endringene som er gjort, og ga 

uttrykk for at det ble gjort for mange endringer på en gang.   

En fordel med bortfall av instituttene, er at ting nå ligger bedre til rette for tverrfaglig aktivitet. 

Dekanen ga uttrykk for at et fakultet uten institutter kan bidra til å skape en mer enhetlig 

juristidentitet.  

3.2. Det juridiske fakultet i København  

Alle institutter ble nedlagt i 2008. Store deler av administrasjonen ble flyttet til nivå 1, men studie- 

og eksamensadministrasjon samt forskningsstøtte er igjen lokalt på fakultetet, noe som dekanen 

mener fungerer svært godt.  

Som en erstatning for instituttstrukturen ble det opprettet forskningssentre som fagmiljøene måtte 

søke om å få opprette for fem år. De vitenskapelige må søke om å være tilknyttet et av disse 

sentrene ut fra faglige interesser. De som er tilknyttet et forskningssenter, er samlokalisert med 

dette. Etter fem år må senteret søke om å få fortsette i 5 nye år, og de må da legge fram en 

forskningsplan med plan for prosjektsøknader, vitenskapelig produksjon og annen vitenskapelig 

aktivitet før de eventuelt kan godkjennes for videre aktivitet.  Det forventes blant annet at alle i 

gruppen i snitt produserer fire artikler pr år. Når det gjelder undervisning må alle gruppene legge 

fram en plan for hvordan de skal yte sin del til undervisningsporteføljen.   
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Forskningssentrene skal ha en tydelig faglig profil og helst være tverrfaglige. Noen av 

forskergruppene fungerer svært godt, andre grupper fungerer mer som et uforpliktende faglig 

fellesskap. Forskningssentrene har ikke egen administrasjon, men får støtte fra fakultetsnivået ved 

behov. Det er for tiden 10 forskningssentre ved fakultetet.  

Samtidig med endringene i organisasjonen, gjennomførte Det juridiske fakultet i København en 

studiereform, der de blant annet (i stor grad) gikk bort fra store forelesninger. I en rapport fra 2015 

fikk fakultetet grunnleggende kritikk av utdanningen, særlig med hensyn til forskningsforankring 

og mange eksterne lærere. Dekanen fremholdt at fakultetets ansatte har etter 2015 tatt mer ansvar, 

og det er nå en helt annen holdning til utdannelsen i dag.  

Dekanen i København ga uttrykk for at det har fungert godt å oppløse den gamle instituttstrukturen 

og erstatte dette med de midlertidige forskningssentrene. Miljøene har blitt mer dynamiske og det 

skapes en tverrfaglighet i tilnærmingen til fagene som en ikke fikk før. Dekanen er også fornøyd 

med omstruktureringen av de administrative tjenestene og fremhever vektleggingen av 

forskningsadministrativ støtte og profesjonell søknadskompetanse.  

3.3. Det juridiske fakultet i Bergen  

Det juridiske fakultet i Bergen er noe mindre enn i Oslo. Fakultetet hadde i 2018 ca. 119 årsverk 

fordelt på 87 årsverk i UFF-stillinger og 32 årsverk i administrative stillinger. Fakultetet har ca. 

2000 studenter. Alle ansatte og studenter er samlet under ett tak i en modernisert skolebygning fra 

1891 og to nye bygg, JUS 1 fra 1995 og JUS 2 fra 2009.  

Det juridiske fakultet i Bergen har ikke lenger institutter, men fakultetet har derimot 14 tematiske 

forskergrupper. Fordi fakultetet vokser er gruppen kjent med at det har vært diskutert å innføre et 

instituttnivå på fakultetet. 

Administrasjonen er delt i to seksjoner. Studieseksjonen som har ansvar for studiesaker, herunder 

det administrative ansvaret for informasjon om, planlegging, gjennomføring og evaluering av 

utdanning og vurdering av studentene. Forsknings- og stabsseksjonen har ansvar for forskning, 

økonomi og HR, inkludert forskningsadministrasjon og det administrative ansvaret for fakultetets 

drift. 

3.4. Det juridiske fakultet i Tromsø 

Det juridiske fakultetet i Tromsø ble opprettet i 1997 og har i dag om lag 80 ansatte totalt, herunder 

ca. 20 doktorgradsstudenter. Fakultetet har ingen institutter, men et senter, K.G. Jebsen-senter for 

havrett, etablert i 2013. Fakultetsadministrasjonen er inndelt i to seksjoner, en Stabs- og 

forskningsseksjon og en Studieseksjonen. Totalt har fakultetsadministrasjonen om lag 20 årsverk. 
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Fakultetet i Tromsø er så mye mindre enn fakultetet i Oslo at det gjør det vanskelig med omfattende 

sammenlikninger.  

4. Det juridiske fakultetet i Oslo – dagens struktur 

4.1.Fakultetets organisatoriske enheter 

Det juridiske fakultet har en enhetlig ledelse der dekanen er fakultetets øverste leder og 

instituttleder øverste leder for instituttene. Den praktiske ledelsen av fakultetet er delt inn i en faglig 

og en administrativ linje. Den faglige ledelsen består av dekan, prodekan for studier og prodekan 

for forskning. Den administrative ledelsen består av fakultetsdirektøren og assisterende 

fakultetsdirektør. Fakultet består i dag av fem enheter (alle organisert som institutter): Institutt for 

offentlig rett (IOR), Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), Institutt for Privatrett (IFP), 

Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) og Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Det er flere 

underliggende enheter under instituttene, blant andre: PluriCourts, Senter for 

rettsinformatikk/Avdeling for rettsinformatikk (SERI/AFIN) og Senter for Europarett. 

Administrasjonen av fakultetet er delt i en sentral fakultetsadministrasjon som administrerer 

fellestjenestene ved fakultetet, i tillegg til store deler av studietilbudet. På instituttene er det i tillegg 

lokal administrasjon. Det juridiske fakultet hadde høsten 2018 ca. 284 årsverk.  
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Ansvaret for undervisning og undervisningsplanlegging følger bare delvis inndelingen i figuren 

ovenfor. Master i rettsvitenskap, som er det største studietilbudet ved fakultetet, administreres av 

studieseksjonen i fakultetsadministrasjonen, mens fagansvar og undervisning hovedsakelig er 

fordelt mellom IFP/NIFS, som har ansvar for 1. og 3.studieår og IOR, som har ansvar for 2. og 

4.studieår. Det er imidlertid betydelig faglig overlapp mellom instituttene. Særlig ved IFP/NIFS er 

det flere som har noe eller det meste av sin undervisning innenfor offentligrettslige fag. Ansvaret 

for 5. studieår er fordelt på forskjellige institutter (veiledning på masteroppgave og valgfag). 

Masteroppgavene administreres av fakultetsadministrasjonen.  

IKRS tilbyr et bachelor- og masterprogram i kriminologi/rettssosiologi og instituttet organiserer 

administrasjon og undervisning i sine fag. SMR tilbyr et masterprogram i menneskerettigheter; her 

sitter studieplanleggeren i studieadministrasjonen, mens instituttet selv står for undervisningen og 

den faglige administrasjonen av masterprogrammet. NIFS har et masterprogram i Maritime Law, 

som administreres på instituttnivå. AFIN og SERI har programmene master i 

forvaltningsinformatikk og master i Information Communication Technology Law (ICTL), der 

førstnevnte administreres på instituttnivå, mens sistnevnte administreres av studieseksjonen i 

fakultetsadministrasjonen. Tilsvarende blir IORs master i Public International Law administrert av 

studieseksjonen.  

Forskningen ved fakultetet er delvis disiplinorganisert via instituttene. Som allerede nevnt er det 

imidlertid betydelige faglige overlapp på tvers av instituttgrensene. For å sikre en mer dynamisk 

organisering av forskningen har fakultetet etablert forskergrupper, som i all hovedsak har 

medlemmer blant fakultetets ansatte, men som også har medlemmer utenfra. Dette er gruppene: (1) 

Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål, (2) Folkerett og internasjonal styring, (3) Formue- og 

kapitalmarkedsrett, (4) Forum for Juss og Samfunnsvitenskap, (5) Menneskerettigheter, væpnede 

konflikter og loven om fred og sikkerhet, (6) Konstitusjonelle studier, (7) Konstitusjon og 

Rettigheter (KoR), (8) Marked, innovasjon og konkurranse, (9) Menneskerettigheter og bærekraftig 

utvikling, (10) Naturressursrett, (11) Rett, samfunn og historisk endring, (12) Rett, økonomi og 

forvaltning (RØF), (13) Selskaper, markeder og bærekraft, (14) Straff, strafferett og 

straffegjennomføring, (15) Tvisteløsning, (16) Velferd, rettigheter og diskriminering. Selv om 

mange av de ansatte har tilknytning til flere forskergrupper, så er det også ansatte som har valgt å 

ikke delta i noen. De som har valgt å ikke delta i forskergrupper driver forskning enten som 

enkeltstående forskere og/eller med forskningsnettverk utenfor fakultetet.  

Mange av fakultetene ved Universitetet i Oslo har organisert forskningen i forskergrupper. Det er 

imidlertid svært ulike grupper som går under betegnelsen forskergrupper.  Enkelte fakultet har 

forskergrupper der forskergruppelederen har personalansvar for medlemmene av gruppen og der de 

forsker på forholdsvis like problemstillinger med lederen som forskningsleder. Andre fakultet har 

forskergrupper der det kreves aktiv deltagelse og forpliktelse fra medlemmene. Andre, slik som 
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juridisk fakultet, har forskergrupper som mer er å betrakte som faglige interessefellesskap. Senere 

kommer vi tilbake til en nærmere beskrivelse av forskergruppene og erfaringer med denne type 

forskningsorganisering.  

4.2.Fakultetsadministrasjonen   

Fakultetsadministrasjonen ledes av fakultetsdirektør og assisterende direktør, og er delt inn i seks 

seksjoner som hver ledes av en seksjonssjef. Disse er: Administrasjonsseksjonen, Eksamens-

seksjonen, IT-seksjonen, Kommunikasjonsseksjonen, Studieseksjonen, og Økonomiseksjonen.  

Dagens organisering av fakultetsadministrasjonen med dertil tjenester har først og fremst vokst frem 

gjennom de siste 20 årene. Ved en gjennomgang av årsplaner fra 2000-tallet og fremover ser en på 

2000-tallet utvikling av et økt fokus på lederkompetansutvikling også hos teknisk administrative. 

Dagens organisering av fakultets-administrasjonen kan sees som et ledd i å profesjonalisere de 

administrative tjenestene ved hele UiO, og fakultetets administrative struktur gjenspeiler den 

teknisk administrativ stillingsstruktur ved UiO for øvrig. På ett punkt skiller Det juridiske fakultet 

seg fra mange andre fakultet ved UiO. Flere av funksjonene som ved Det juridiske fakultet er 

plassert i fakultetsadministrasjonen ligger ved andre fakulteter på instituttnivå. Dette kan skyldes 

flere forhold, men en vesentlig faktor er at vi ved Det juridisk fakultet har et stort masterprogram 

(master i rettsvitenskap) som gjør at en fakultetsorganisering fremstår som hensiktsmessig.  

Fakultetsadministrasjonen hadde høsten 2018 ca. 53 årsverk, som er noe over halvparten av alle 

administrative stillinger ved fakultetet.   

4.3.Instituttene 

Hvert institutt har en administrasjon som skal støtte opp under instituttets virksomhet med oppgaver 

blant annet innen forskerstøtte og forskningsadministrasjon, oppfølging av internasjonale studenter 

og gjester, studieplanlegging, web-arbeid og arrangementsstøtte. I tillegg skal 

instituttadministrasjonene bistå fakultetets 16 forskergrupper, som hver er tilknyttet et vertsinstitutt, 

med praktiske og administrative gjøremål, slik som prosjektadministrasjon og organisering av 

faglige aktiviteter. Lokal administrasjon forvalter også spesialisert virksomhetskompetanse 

gjennom å bistå i arbeid rettet mot ulike relevante organisasjoner, nettverk og institusjoner både 

innenfor og utenfor UiO. Disse er ulike fra institutt til institutt, og gjelder alt fra ulike fond og 

stiftelser, rettshjelpstiltak til tidsskrifter. Administrasjonene på instituttene ledes av kontorsjef i 

samråd med instituttleder.  
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4.4.Fakultetets ansatte 

Av fakultetets 284 årsverk i 2018 var ca. 36 prosent tilknyttet stillingsgruppene Administrative 

stillinger2 og Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling3 mens ca. 64 prosent var 

innenfor stillingsgruppen Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF)4. Tabellen 

under viser utviklingen av årsverk 2008-2018 fordelt på stillingsgruppene teknisk administrative 

og vitenskapelige. Den grønne linjen viser utviklingen av årsverk totalt.  

Årsverk fordelt på vitenskapelige og teknisk-administrative 

Beskrivelse av kategoriene: Vitenskapelige: professor og professor II, førsteamanuensis og førsteamanuensis II, 

førstelektor, universitetslektor, forsker, postdoktor, stipendiat og vitenskapelige assistent. Teknisk-administrative: 

dekan, instituttleder, biblioteks- og ingeniørstillinger, samt alle saksbehandler-, utreder- og administrative 

lederstillinger. 

Vi ser av figuren ovenfor at av totalt 284 årsverk ved fakultetet utgjør de teknisk-administrative 

stillingene 102 eller ca. 36 prosent. Det er imidlertid slik at i disse tallene er det medregnet en 

avdeling ved Norsk senter for menneskerettigheter, Internasjonal avdeling, som ikke er ordinære 

teknisk- administrativt ansatte. Denne avdelingen har en stor kontrakt med Utenriksdepartementet 

der formålet er å fremme menneskerettighetene gjennom kompetansebygging, kunnskapsutvikling 

og dialog i en rekke samarbeidsland. Slik arbeidsgruppen ser det vil det være misvisende å telle 

disse ansatte som teknisk-administrativt ansatte ved Det juridiske fakultet. Det dreier seg om i alt 8 

ansatte. Dersom vi ser på tallene for 2018 og trekker disse 8 ansatte ut av de 102 teknisk-

                                                           
2 Inkluderer alle administrative stillinger samt dekan og instituttledere. 
3 Inkluderer IT- og biblioteks stillinger. 
4 Inkluderer alle faste vitenskapelige stillinger, herunder også lektorer, samt postdoktorer, stipendiater og 
vitenskapelige assistenter. 
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administrative årsverk i ender vi opp med totalt 276 årsverk – 181,58 vitenskapelige og 94 teknisk-

administrative. Da utgjør de teknisk-administrative 34% av alle årsverk.   

Vi ser også av figuren at antallet stillinger er lavere i 2018 enn i 2008. Begge stillingskategoriene 

ligger lavere i 2018 enn i 2008 (en nedgang i stillinger på ca. 5 stillinger i hver gruppe). Hadde vi 

gått enda lengre tilbake i tid enn 2008, ville vi sett at i år 2000 var det totale antall stillinger ved 

fakultetet 130 og av disse utgjorde de teknisk administrative stillingene 56 eller 43%.  

I 2018 utgjorde altså de teknisk- administrative stillingene ved fakultetet 34% av alle stillinger. Man 

kan spørre seg om dette er mye eller lite. Dersom vi ser på de juridiske fakultetene ved 

Universitetene i Bergen og Tromsø utgjør administrasjon og støtte 27,7% av det totale antall 

årsverk i Bergen (de er ikke helt sammenliknbare med oss fordi eksamensadministrasjon ligger på 

UiB sentralt, men Det juridisk fakultet i Oslo har eksamensadministrasjonen internt). I Tromsø 

utgjør de administrative årsverkene 27,44% av alle årsverk (alle tall fra 2018 DBH).  

Om vi sammenlikner med andre fakultet internt på UiO, er det selvfølgelig ikke ukomplisert å 

sammenlikne ulike fag og fakulteter, da det for eksempel er vanskelig å sammenlikne juss og 

medisin. Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet likner 

imidlertid mer på juss enn de andre fakultetene. Begge disse fakultetene tilhører HUMSAM feltet, 

de har flere institutter, og de er mellomstore i UiO sammenheng. Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet hadde ifølge DBH (database for høyere utdanning) 586 årsverk i 2018, av disse var 153 

årsverk i administrasjon og støttetjenester, mens 433 var vitenskapelige årsverk – noe som betyr av 

26% av årsverkene var administrasjon eller støtte. På Det utdanningsvitenskapelige fakultet var det i 

2018 i alt 360 årsverk. Av disse var 132 årsverk administrasjon eller støtte, mens 228 var 

vitenskapelige årsverk – andelen av de totale årsverkene som var knyttet til administrasjon er 36,6% 

(det er viktig å merke seg at UV organiserer en stor praksisordning for lærerstudenter noe som 

krever administrativ støtte).  På Det juridiske fakultet var det samme tallet ca. 36% med de 8 

stillingene i internasjonal avdeling inne, og 34% med disse stillingene ute av totaltallet.  

En annen viktig faktor når man ser på det totale antall ansatte, er å se hvor mange studenter som er 

på fakultetene. Tabellen nedenfor viser antall årsverk for SV, UV og JUS, både totalt, fordelt på 

vitenskapelige og administrative. I tillegg viser tabellen antall studenter og antall studenter fordelt 

på henholdsvis antall vitenskapelige og antall administrative årsverk. Alle tallene er hentet fra DBH 

(Database for høyere utdanning, og er fra 2018). 
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 Totalt antall 

årsverk 

Vitenskapelige 

årsverk 

Adm/støtte 

årsverk 

% 

administrative 

av totalt antall 

Registrerte 

studenter 

Stud. pr. 

vitenskap 

Stud. pr 

adm. 

SV 586 433 153 26% 4696 10,85 30,61 

UV 360 288 132 36,66% 3642 15,95 27,59 

JUS 284 182 102/94 35,9/34% 3990 21,97 39/42 

 

Vi ser av tabellen at ved Det juridiske fakultet er antallet studenter per vitenskapelig årsverk 

betraktelig høyere enn de to fakultetene vi sammenligner med. For eksempel har Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet halvparten så mange studenter per vitenskapelige årsverk som man 

har ved Det juridiske fakultet. Administrasjonen på et fakultet har mange oppgaver; de støtter de 

vitenskapelig ansatte i forskningsadministrative og andre administrative spørsmål, og hos oss går 

svært mye tid også med til studieplanlegging, eksamensplanlegging, og annen oppfølging av 

undervisning og studenter. En måte å se den administrative totalbelastningen på, er å se hvor mange 

studenter et fakultet har per administrative årsverk. Vi ser av tabellen over at sammenlignet med 

både SV og UV har Det juridiske fakultet langt flere studenter per administrative årsverk. SV har 

30,61 studenter per administrative årsverk, UV har 27,59 og JUS har 39,11 (42,44 dersom vi trekker 

ut de 8 ansatte i Internasjonal avdeling ved SMR).  

Vi ser at det er betydelige forskjeller mellom fakultetene når det kommer til fordelingen mellom 

ulike stillingsgrupper. Dersom vi bare sammenlikner enhetene internt ved Det juridiske fakultet, 

finner vi også betydelige forskjeller. I figuren nedenfor finner man årsverksfordelingen på 

grunnenhetene på JUS. Alle tallene er 2018-tall, hentet fra DBH og 8 administrative stillinger på 

SMR er trukket ut.  
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*SMR: Internasjonal avdeling (UD-avtalen) med 8 administrative årsverk er tatt ut av figuren.  

Vi ser av figuren at 53 av de 94 administrative årsverkene er knyttet til fakultetsadministrasjonen, 

dette utgjør 56 prosent av alle de administrative årsverkene ved fakultetet. Dersom vi ser på de 

enkelte instituttene så utgjør administrasjonen på IKRS ca. 20 prosent av det totale antall årsverk 

ved instituttet, på IOR utgjør de administrative stillingene ca. 14 prosent av totalt antall årsverk, på 

IFP er det samme tallet 16,5 prosent, på NIFS er tallet 23,5 prosent og på SMR er tallet rett i 

underkant av 28 prosent. Vi ser av figuren en sammenheng mellom størrelse på grunnenhet og hvor 

stor prosentandel administrasjonen utgjør av det totale antall årsverk. Jo større grunnenheten er, jo 

lavere er prosenten administrative årsverk. Dette er i og for seg ikke overraskende da alle 

grunnenheter må ha en minimumsadministrasjon og desto mindre grunnenheten er jo større andel 

vil de administrative årsverkene utgjøre. Når dette er sagt skal vi huske at et flertall av de 

administrative stillingene er tilknyttet fakultetsadministrasjonen.  

Dersom vi kun ser på de vitenskapelige årsverkene, er det mange måter å dele inn vitenskapelige 

årsverk. En mulighet er å dele inn i ulike stillingstyper (professorer, lektorer osv.), en annen 

mulighet er å se på om årsverkene er faste eller midlertidige. I tabellen nedenfor finner vi faste 
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vitenskapelige årsverk ved Det Juridiske fakultetet. Tabellen inkluderer for årene 2019-2021 

planlagte avganger, samt stillinger som er under tilsetting og stillinger som er vedtatt utlyst.  

 

Som faste vitenskapelige regnes i denne oversikten følgende stillinger: dekan, instituttleder, 

professor, førsteamanuensis, første- og universitetslektorer. 

Den største gruppen av midlertidig ansatte er stipendiatene. Deres viktigste oppgave ved fakultetet 

er å skrive sine doktorgrader. Gjennom doktorgradene gir stipendiatene et svært viktig bidrag til 

fakultetets forskningsaktivitet. Mange av stipendiatene underviser også (da er de ansatte på 4. års 

kontrakter med 25% undervisningsplikt). Stipendiatene er finansiert på to måter. Vi har de som har 

finansiering over Universitetet i Oslo sitt basisbudsjett (penger som kommer fra departementet til 

UiO og videre til fakultetet). Gjennom basisbevilgningen har vi finansiering for ca. 45 stipendiater. 

I tillegg har vi stipendiater som finansieres på eksterne midler (for eksempel fra prosjekter finansiert 

av Norges forskningsråd). I figuren nedenfor ser vi totalt antall stipendiater fra 2005-2019, og 

stipendiater i samme periode etter finansiering.  
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Fram til og med 2018 er tallene hentet fra DBH. 2019-tallene er fra årsverkskuben, oppdatert 1. 

februar. 

Vi ser av figuren at antallet stipendiater finansiert over basis i deler av perioden har ligget høyere 

enn måltallet på 45. Dette kan ha flere forklaringer, blant annet hadde fakultetet relativt sett god 

økonomi fra 2010/11 til 2016/17 og man brukte interne penger til å ansette flere stipendiater enn det 

som basis finansierer. Antallet stipendiater på ekstern finansiering er synkende gjennom perioden, 

med en liten oppgang fra 2017 til 2019.  

4.5.Fakultetets økonomi 

Fakultetets økonomi har de siste årene vært stram. Det er flere årsaker til dette. En viktig årsak er at 

hele sektoren har fått rammekutt som en følge av den såkalte ABE-reformen (Avbyråkratiserings- 

og effektiviseringsreformen) som ble satt i verk i 2015 og som medfører at alle statlige 

virksomheter har fått årlige kutt i sine basisbevilgninger. Universitetet i Oslo har fått kutt i rammene 

fra Kunnskapsdepartementet. Disse kuttene er fordelt ned på fakultetsnivå, og i tillegg er det gjort 

flere store investeringer på UiO som også har ført til kutt på fakultetsnivå. I tillegg har vi også hatt 

en nedgang i eksterne inntekter. Samlet sett går fakultetets økonomi p.t. i minus. I notatet om 

budsjett og årsplan for 2019 (Møtet i fakultetsstyret 22.10.2018 v-sak 3) skriver fakultetet følgende 

om økonomien og de økonomiske utsiktene de nærmeste år:     

«Fakultetet er tildelt en ramme på 303 304 000 kr for 2018. Spesifikasjon av tildelingen er vist i 

vedlegg 1. UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 2,4 %. 
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Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen. Satsen for arbeidsgivers 

pensjonsavgift er øket med 0,85% i 2018, og det medfører en økning på ca. 1,5 mill. i 

personalkostnader. Det er også potensielle merkostnader ved overheng fra lokalt lønnsoppgjør i 

2018, samt mulig underdekning av lønnsvekst i 2019.  

UiO har i fordeling av fakultetenes rammer videreført rammereduksjon til avbyråkratisering og 

effektivisering (ABE), og i tillegg lagt inn en forventet reduksjon for 2019. I 2019 utgjør denne 

posten ca. 10,1 mill. kr samlet for alle reduksjoner fra 2016 til 2019. Akkumulert reduksjon fra UiO 

til fakultetet for perioden 2016 til 2019 utgjør dermed ca. 26,8 mill. kr. Universitetsstyret har videre 

vedtatt et rammekutt for fakultetene for å finansiere investeringer på 30 mill. kr i 2019. For Det 

juridiske fakultet utgjør andel av dette ca. 1,5 mill. kr. I tillegg er det varslet et forventet ytterligere 

kutt for 2020 på 70 mill. kr til samme formål. For Det juridiske fakultet utgjør andel av dette ca. 3,5 

mill. kr.  

Samlet tiltakspakke som foreslås i denne saken vil gi en balanse etter 2023. Vi har da lagt inn en 

rammereduksjon som følge av opptrapping av ABE-reformen på 2,5 mill. kr, hvert år fra og med 

2020.» 

Det er med andre ord utsikter for en stram økonomi også de nærmeste årene. Dette gir grunn både 

til å se på utgiftssiden og å stille spørsmål om vi bruker vi ressursene effektivt. Men det gir oss også 

grunn til å se på inntektssiden i budsjettene - er det mulig å øke inntektene for eksempel ved å få 

eksterne midler, eller å øke antall studiepoeng per student (som gir økte inntekter). Her vil en 

økning av studiepoengsinntektene være det mest effektive da dette er resultatbasert i åpen ramme 

(vi får altså uttelling pr. ekstra poeng uavhengig av om andre institusjoner også får flere 

studiepoeng – dette i motsetning til for eksempel inntekter fra publikasjonspoeng som er i lukket 

ramme og der vår uttelling er avhengig av antall publikasjonspoeng ved andre institusjoner). 

4.6.Fakultetets bygninger  

Fakultetet står overfor en rekke endringer og omstillinger den kommende tiden. Fakultetet har i 

flere år vært lokalisert i 7 bygg i Oslo sentrum, men vil i 2020 bli samlet i det nybygde Domus 

Juridica (DJ) samt i de eksisterende byggene Domus Academica (DA), Domus Media (DM) og 

Domus Bibliotheca (DB). Byggene Domus Nova (DN), Cort Adlers gate og St. Olavsgate skal ikke 

lenger benyttes. Mange av fakultetets ansatte blir berørt av flytting. Det er naturlig å spørre seg 

hvilken betydning samlingen i nybygget, og at hele fakultetets virksomhet konsentreres i fire nært 

plasserte bygninger vil ha for virksomhet og vår organisering. Fakultetsstyret har trukket frem 

følgende effekter som de ser for seg:  

 Studiet og studenter – tilnærmet all studentkontakt samles i DJ  

 Informasjonssenteret, biblioteket og Juriteket samles i en felles førstelinjetjeneste  
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 Fakultetsadministrasjonen samles – samordning av tjenester  

 Mulighet for samling/samlokalisering av institutter og fagmiljøer  

 

5. Nærmere om fakultetets studievirksomhet 

Hoveddelen av fakultetets studieprogrammer, herunder MiR (master i rettsvitenskap), administreres 

av fakultetsadministrasjonen. Det største unntaket er IKRS som selv administrerer bachelor- og 

mastergradene i kriminologi og rettssosiologi. Senter for rettsinformatikk (IFP) tilbyr en 

bachelorgrad i «Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet» og mastergrad i 

forvaltningsinformatikk. I tillegg har fakultetet fire engelskspråklige masterprogrammer knyttet til 

IOR, NIFS og SMR.  

Fakultetet har de siste årene igangsatt en rekke små og store reformer på studiesiden og er nå i gang 

med en større prosess for å se på ressursbruken i de ulike programmene og hvordan studietilbudet 

kan organiseres i årene som kommer. På et overordnet nivå for alle studieprogrammene var 

fakultetet først ut ved UiO med å ta i bruk digital eksamen, og vi har innført Canvas som nytt 

studieadministrativt system - noe som vil bedre muligheter til både toveiskommunikasjon med 

studentene i studiet og evaluering av undervisningen.   

Mer spesifikt for MiR er grunnlaget for disse reformene en avtale mellom UiO og fakultetet fra 

2017 om å fortsette tiltakene for å styrke studiekvaliteten på MiR i sammenheng med redusert 

opptakstall per år (fra 600 til 400 uten bortfall av studieplassinntekter). For å beholde 

studieplassinntektene er det en del av avtalen at fakultetet skal fortsette tiltakene for å styrke 

studiekvaliteten. Samtidig har UiO krevd at fakultetet må organisere studieforløpet slik at 

gjennomstrømmingen på studieprogrammene øker. Sentrale tiltak her er reform av valgfagsystemet 

og omlegging av undervisningen på 3. studieår, avvikling av privatistemner, samt innføring av 

Lovdata Pro, gjennomgang av de papirbaserte hjelpemidlene og evaluering av 

eksamensgjennomføringen.  

Administrasjonen av MiR er krevende på grunn av et stort antall eksterne lærere og sensorer. 

Oppfølging av disse med flere timesbaserte arbeidsavtaler, timelister og omberamming av 

undervisning medfører en betydelig belastning på studieadministrasjonen. Fakultetet har konvertert 

deler av det årlige budsjettet på ca. 30 millioner for eksterne lærere og sensorer til fast ansatte 

lektorer med 75 prosent undervisningsplikt.  Fakultetet ser for seg at effekten av dette vil være både 

mer forutsigbar og forskningsnær undervisning, og mindre administrasjon. Dette må også ses i 

kombinasjon med at fakultetet har gjennomgått «Regler for undervisningsplikt og 

undervisningsregnskap» og forventer at dette vil ha en effekt på ressursutnyttelsen. Dersom vi ser 

på antallet studiepoeng som hver student (heltidsekvivalent) avgir i løpet av ett år ser i vi i tabellen 
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nedenfor at studentene ved juridisk fakultet avga 43,5 studiepoeng i 2018 (studiene er normert til 60 

studiepoeng pr. år). Vi ser av tabellen nedenfor at våre studenter ligger i det nedre sjikt på UiO når 

det gjelder avlagte studiepoeng pr år.  

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

JUR 39,2 46,4 44,7 45,7 44,7 44,9 44,8 43,7 43,5 

HF 34,8 37,9 40,0 39,7 39,9 38,6 40,3 40,6 42,0 

MN 38,2 41,2 42,9 43,2 43,5 43,7 44,0 44,8 44,5 

MED 48,1 48,3 48,6 48,5 49,6 49,9 48,3 50,1 49,8 

OD 51,3 53,9 50,5 52,8 48,2 48,7 46,0 53,6 53,3 

SV 38,3 41,3 44,6 44,4 44,2 44,2 44,8 45,7 46,5 

TF 30,8 33,6 40,5 40,1 37,9 38,8 42,0 46,8 39,5 

UV 42,6 45,4 46,7 46,5 47,0 47,2 48,0 50,0 49,9 

Examen 

philosophicum 39,5 38,4 43,0 44,1 38,5 36,6 44,0 44,6 49,8 

UiO, alle enheter 38,6 42,5 44,1 44,2 44,1 44,1 44,6 45,3 45,6 

 

Dersom vi sammenlikner oss med de to andre juridiske fakultetene ser vi at vi i Oslo ligger lavere 

enn både Bergen og Tromsø når det gjeler avlagte studiepoeng pr år.   

Jurfak UiB  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rettsvit. Bergen 47,2 46,8 47,4 50,2 49,0 50,9 49,4 50,4 49,9 

          

Jurfak UiTø  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rettsvit. Tromsø  46,8 47,8 47,3 47,9 47,6 48,0 48,2 47,9 48,0 

 

Vi ser av tabellene ovenfor at studenter ved Det juridiske fakultetet i Oslo i 2018 avla 43,5 (av 60 

normerte) studiepoeng (per år per heltidsekvivalent). Vi ligger lavere enn de juridiske fakultetene 

både i Bergen og Tromsø. Årsakene til dette er trolig sammensatt, det kan blant annet skyldes 

studienes oppbygning med færre obligatoriske elementer enn i Bergen og Tromsø og det kan 

skyldes at det er et større karakterpress i Oslo slik at studentene venter lenger med å ta eksamen. 

Uansett ser man at det er et potensiale for fakultetet for at studentene kan ta flere studiepoeng per år 

enn de gjør i dag.  
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6. Nærmere om fakultetets forskningsvirksomhet 

Ved Det juridiske fakultet har vi lang tradisjon med det man kan kalle enkeltforskeres forskning. 

Den enkelt forsker har ofte arbeidet alene, og skrevet alene. Dette har fungert bra, i den forstand at 

mye god forskning har blitt resultatet. Instituttene har vært et faglig hjem, og samtidig vært en 

faglig ramme for denne forskningen. Instituttgrensen er imidlertid bare til en viss grad egnet til å 

forstå hvordan forskningen fordeler seg tematisk. Det er store overlapp mellom de temaene det 

forskes på særlig mellom IOR og IFP, og mellom både IFP og IOR og NIFS. Det er også noe 

overlapp mellom IOR og IKRS, men dette er betydelig mindre. Menneskerettigheter forskes det på 

ved alle fakultetets institutter. Det som skiller menneskerettighetsforskningen på SMR fra den andre 

forskningen, er at forskningen ved SMR er tverrfaglig og tematisk skiller seg fra mer tradisjonell 

juridisk forskning på menneskerettigheter. Fakultetet har etablert forskergrupper med deltakere fra 

ulike institutter. Disse samler forskere som er interessert i de samme forskningstemaene, på tvers av 

instituttgrensene. Vi kommer nærmere tilbake til forskergruppene nedenfor.   

Fakultetet har i tillegg til forskergruppene også noen sentre (nå taler vi ikke om norsk senter for 

menneskerettigheter som er organisert som et institutt). Dette er sentre som er underliggende 

enheter under instituttene. Vi har for eksempel et Senter for kommersiell rett som er nystartet, og vi 

har Senter for europarett som har vært organisert under NIFS, men som nå er organisert som et 

frittstående senter, noe det også var tidligere. 

6.1.Om forskergruppene 

Et viktig formål med opprettelsen av forskergruppene var å skape en møteplass for vitenskapelige 

ansatte med felles interesser og for akademikere og praktikere. De fleste av forskningsgruppene har 

medlemmer fra flere av fakultetets institutter, og mange forskergrupper har medlemmer tilknyttet 

andre forskningsinstitusjoner. Mange av gruppene har også medlemmer fra det praktiske rettsliv, så 

som forvaltningen, organisasjons- og næringsliv, advokatfirmaer og domstoler. De fleste 

forskergruppene samarbeider med forskjellige nettverk og praktikere i inn og utland. Enkelte 

grupper driver med tverrvitenskapelig forskning sammen med forskere fra andre 

vitenskapsdisipliner enn rettsvitenskap.  

De fleste forskergruppene arrangerer jevnlig faglunsjer/fagmøter, og mange organiserer seminarer, 

konferanser, og boklanseringer, og de har som mål å utvikle forskningen innen sine respektive 

fagfelt. Forskergruppene er også en plattform som kan tjene til å organisere 

formidlingsarrangementer hvor fakultetets forskning og fakultetets forskere kan tilgjengeliggjøres 

til samfunnet. I tillegg brukes flere forskergrupper aktivt ved søknader om eksterne midler.  
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I 2010 var det en større evaluering av forskergruppene i forbindelse med evalueringen av 

rettsvitenskap. I kjølvannet av evalueringen ble det opprettet 10 forskergrupper for perioden 2012 til 

2017. I 2014 ble det foretatt en mindre evaluering av forskergruppene. Evalueringen viser at 

opprettelsen av forskergrupper både har økt forskningsintensiteten og styrket forskningssamarbeidet 

innenfor fakultetet, og at grensene mellom instituttene har blitt betydelig oppmyket gjennom 

tilkomsten av tversgående forskergrupper. I forbindelse med denne evalueringen ble tre grupper lagt 

ned og fakultetet inviterte fagmiljøene til å sende inn søknad om opprettelse av forskergrupper 

innenfor den gjeldende fungeringsperioden. Det ble også gjort mindre endringer i 

økonomimodellen.  

 

 I 2016 ble det satt i gang en ny søknadsrunde for opprettelse av forskergrupper for en ny 5-

årsperiode (2017-2021). Det ble opprettet 16 forskergrupper i denne søknadsrunden. Ved 

opprettelse av gruppene ble det innført en ny økonomisk modell. Etter en gjennomgang av bruken 

av midlene til forskergruppene så man at de tildelte midlene ikke ble brukt opp. Dette førte til at  

grunnbeløpet ble redusert fra 60 000 kr til 30 000 kr, med mulighet til å søke om 300 000 kr over 2 

år.  

 

I september 2019 fattet dekanen vedtak om ny finansieringsmodell for forskergruppene ved Det 

juridiske fakultet (Dekanvedtak - JF - 2019/2): «Forskergruppen vil få tildelt et grunnbeløp på kr. 

60 000 per år. Dette disponeres fritt av forskergruppeleder til gruppens løpende aktiviteter og drift 

av gruppen. I tillegg til grunnbeløpet vil det være mulig årlig å få dekket utgifter inntil kr 120 000 ut 

fra ett til tre hovedkriterier.   1. Arbeid med en større forskningssøknad, eksempelvis 

samarbeidsprosjekter med flere internasjonale partnere, ERC-søknad eller Senter for fremragende 

forskning. Utgifter til for eksempel en vitenskapelig assistent på timebasis (til søknadsarbeidet) 

og/eller reiseutgifter og møtevirksomhet for å få nasjonale og internasjonale partnere på plass, vil 

bli dekket. I tillegg kan midlene nyttes til ekstern konsulentbistand for kvalitetssjekk av søknad. 

Innsendt søknad må dokumenteres for å utløse midlene.  2. Støtte til en større nasjonal eller 

internasjonal konferanse med eksterne aktører. Det er mulig å søke støtte til avlønning av studenter 

eller vitenskapelige assistenter på timebasis til slikt arbeide. 3. Støtte til publisering av artikler og 

bøker. Kostnader til publisering (for eksempel Open Access) vil kunne dekkes. Det er mulig å søke 

støtte til avlønning av studenter eller vitenskapelige assistenter på timebasis til arbeide relatert til 

publisering.» 

 

Fakultetet har i skrivende stund 15 forskergrupper.  I oversikten nedenfor er det 16 grupper fordi 

gruppe nr. 3: Formue- og kapitalmarkedsrett ble omdannet til Oslo senter for kommersiell rett i 

slutten av oktober 2019: 
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 (1) Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål er 

fakultetets forskergruppe for forskning innen fagfeltet arbeidsrett.  Antall deltagere: 18. 

(2) Folkerett og internasjonal styring. Forskergruppen Folkerett og internasjonal styring forsker på 

ulike aspekter av internasjonal lov. Gruppen bidrar til nytenkning rundt folkerettslige spørsmål og 

internasjonale prosesser på en kontekstspesifikk og tidsriktig måte. Antall deltagere: 39. 

(3) Formue- og kapitalmarkedsrett. Forskergruppen dekker rettsområder innen formueretten; 

kontraktsrett, selskapsrett, erstatningsrett, tingsrett, pant og konkurs, samt kapitalmarkedsrett. Felles 

for disse fagområdene er at de har stor praktisk betydning, samt at samfunnsutviklingen skaper nye 

forskningsbehov. Antall deltagere: 45. 

 (4) Forum for Juss og Samfunnsvitenskap. Forum for Juss og Samfunnsvitenskap støtter og 

videreutvikler bruk av samfunnsvitenskapelige metoder og teorier for studiet av retten og rettslige 

aktører. Forumets formål er gjøre juridisk fakultet ledende på empirisk rettsforskning og 

undervisning.  Relevante disipliner innbefatter blant annet rettssosiologi, kriminologi, antropologi, 

statsvitenskap og internasjonale relasjoner, økonomi, sosialpsykologi, historie. Antall deltagere: 43. 

 (5) Menneskerettigheter, væpnede konflikter og loven om fred og sikkerhet. Forskningsgruppen - 

som er tverrfaglig -  fokuserer på normative, prosessuelle og institusjonelle aspekter ved 

implementering av menneskerettighetene i væpnede konflikter og kriser, samt loven om fred og 

sikkerhet. Antall deltagere: 27. 

(6) Konstitusjonelle studier. Forskningsfeltet er tverrfaglig, og forskerne som er involvert i feltet 

samarbeider med miljøer som har interesse for konstitusjonelle studier både i Norge og utenlands, 

spesielt i Europa. Søkelyset rettes mot sentrale emner i forvaltningsrett, velferdsrett, rettsfilosofi og 

juridisk metode med videre, og i grensen mellom offentlig rett og privatrett, men da hele tiden med 

utgangspunkt i problemstillinger av konstitusjonell karakter. Antall deltagere: 20 

 (7) Konstitusjon og Rettigheter (KoR). Forskergruppens formål er å etablere gode betingelser for 

forskning og dialog innen konstitusjonell rett, samt legge til rette for at ulike perspektiver innen 

konstitusjonell tenkning, også fra andre fagområder, kan brytes mot hverandre på en inkluderende 

og konstruktiv måte. Antall deltagere: 29. 

 (8) Marked, innovasjon og konkurranse. Forskergruppen vil ha sitt hovedfokus på konkurranserett, 

innovasjonsrett og markedsrett under betegnelsen MIC (Markets, Innovation, Competition). Antall 

deltagere: 29. 

 (9) Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Forskergruppen er tverrfaglig og tar opp temaer 

fra normative, rettslige, institusjonelle og politisk-analytiske perspektiver. Gjennom tverrfaglig 
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forskning analyseres hvordan sosiale, økonomiske, sosiale og politiske endringsprosesser påvirker 

menneskerettigheter, og hvordan menneskerettighetsnormer legger føringer valg av 

utviklingsstrategier og -tiltak. Antall deltagere: 23. 

 (10) Naturressursrett. Forskningsområdet omfatter nasjonale og internasjonale rettsregler for 

forvaltningen av naturressurser og naturmiljø, med vekt på å sikre bærekraftig forvaltning, bruk og 

vern av natur- og miljøverdier. Forskningsområdet omfatter og binder sammen flere fag, som 

miljørett og klimarett, energirett, fast eiendoms rettsforhold og urfolks rettigheter til naturressurser.  

Antall deltagere: 29. 

 (11) Rett, samfunn og historisk endring. Forskergruppen arbeider med tids- og endringsaspektet 

ved retten. Forskningen foregår på tvers i fakultetet og i samarbeid med andre juridiske og 

historiske forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Tyngdepunktene er forfatningshistorie, 

rettsvitenskapshistorie, naturrettsressurshistorie og metodiske temaer. Antall deltagere: 25. 

(12) Rett, økonomi og forvaltning (RØF). Tema for forskergruppen er forholdet mellom offentlig 

myndighetsutøvelse og rettslige rammebetingelser for økonomisk virksomhet. Kjerneområdet for 

gruppen vil være forvaltningsrett og næringsregulering. Gruppen vil også se disse områdene i lys av 

andre rettsområder som utgjør institusjonelle rammebetingelser for økonomisk virksomhet. Antall 

deltagere: 36. 

 (13) Selskaper, markeder og bærekraft. Forskergruppen er Det juridiske fakultets forum for 

rettsforskning om selskaper og markeder. Gruppen vil bidra til rettsutvikling nasjonalt, europeisk og 

internasjonalt, og vil ha både et næringslivsperspektiv og et reguleringsperspektiv. Antall deltagere: 

37. 

 (14) Straff, strafferett og straffegjennomføring. Straff er et tema som står sterkt ved fakultetet. En 

rekke av fakultetets forskere driver med forskning som i vid forstand tar opp spørsmål knyttet til 

straff, herunder strafferett, straffeprosess og straffegjennomføring. Antall deltagere: 46. 

(15) Tvisteløsning. Tvisteløsningsgruppen har som hovedoppgave å fremme forskning innen 

sivilprosess og alternativ tvisteløsning. Forskningsmålet er å analysere rettslig regulering og 

praktiske prosesser ved håndteringen av sivilrettslige tvister. Antall deltagere: 41. 

(16) Velferd, rettigheter og diskriminering. Forskergruppen retter oppmerksomheten mot to 

«søyler» som satsningsområder for forskergruppens forskning i Norge, Norden og det globale sør: 

Individers velferdsrettigheter i endringstider, og betydningen av diskrimineringsforbudet og retten 

til likestilling og selvbestemmelse for individets stilling generelt og velferdsrettigheter spesielt. 

Antall deltagere: 36. 
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6.2.Forskerorganisering og resultater 

Forskergruppelederne (og andre forskerledere) på fakultetet samles minst tre ganger i året i forum 

for forskerledere.  Dette forumet har som formål å sikre god intern forskningskommunikasjon, 

koordinert forskningsledelse, effektiv ressursutnyttelse og god informasjonsflyt. Vi ser av 

oversikten ovenfor at det er svært mange av fakultetets ansatte som deltar i forskergrupper og 

mange deltar i flere enn en gruppe. I gruppene er det ulike seminarer, lunsjmøter osv. Noen av 

gruppene har søkt eksterne midler. Sammen med virksomheten på instituttene er forskergruppene et 

viktig bidrag til den samlede faglige aktiviteten på fakultetet.  

Det er mange måter å måle forskningsaktivitet på. En måte er å se på aktiviteten på fakultetene og i 

forskergruppene. Det har vi gjort til nå. En annen måte er å bruke de parameterne som vi blir målt 

på fra departementet og UiO sentralt. Da er det særlig publikasjonspoeng og eksterne inntekter som 

er sentralt. Fakultetet har også forholdsvis jevn produksjon av publikasjonspoeng. I tabellen 

nedenfor finner man en oversikt over publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt (vitenskapelige 

assistenter er utelatt i tabellen; det samme er dekanen og instituttlederne). 

 

ÅR SUM PUBL. 

POENG 

SUM UFF 

ÅRSVERK 

PUBLIKASJONSPOENG PR VIT 

ÅRSVERK 

 

2008 321,66 164,30 1,96 

2009 312,15 147,39 2,12 

2010 234,46 143,43 1,63 

2011 272,29 144,33 1,89 

2012 256,21 158,04 1,62 

2013 302,62 163,00 1,86 

2014 256,26 158,25 1,62 

2015 310,74 166,65 1,86 

2016 308,35 160,08 1,93 
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2017 306,51 169,53 1,81 

2018 310,78 161,23 1,93 

 

Vi ser av tabellen ovenfor at selv om det er svingninger ligger Det juridiske fakultet jevnt på 

publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatte. Både sammenliknet med UiO sitt samlede snitt og 

andre i sektoren gjør Det juridiske fakultet det bra når man ser på studiepoeng per vitenskapelig 

ansatte.  

I figuren nedenfor ser man et annet mål på fakultetets forskningsvirksomhet – inntekter fra eksternt 

finansiert virksomhet (ikke ta det tungt at det står minus foran tallene det er inntekter. Tallet for 

2019 er en optimistisk prognose – det reelle tallet kommer trolig til å ligge noe lavere).  

 

Vi ser av figuren ovenfor at fakultetets inntekter fra eksternt finansiert virksomhet varierer. Trenden 

i utviklingen (den stiplede linjen) er reduserte inntekter. Dette er en utvikling som ikke er ønsket 

hverken fra fakultetets side eller fra UiO.   

De senere årene har fakultetet også inngått flere avtaler med ulike eksterne aktører, hovedsakelig 

departementer, men også næringer (for eksempel klarspråk og havbruk). Vi har i tillegg inngått 

samarbeidsavtaler (MOU - memorandum of understanding) med andre aktører i vår sektor (for 

eksempel forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, PRIO og Politihøgskolen). Fakultetet har også 

et senter for fremragende forskning, PluriCourts, finansiert av NFR, og som i 2017 gjennomførte en 

vellykket midtveisevaluering. Medarbeidere ved PluriCourts har skaffet ytterligere to NFR-

prosjekter i løpet av 2018. For tiden har fakultetet dessuten et stort koordinatorprosjekt - SMART 

(IFP), og fakultetet har flere NFR-prosjekter og ett ERC Starting Grant. Fakultetet er også med i 
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alle de tre store satsingene ved UiO: UiO Livsvitenskap, UiO Energi og UiO Norden. I tillegg har 

fakultetet vært tungt inne i UiO sin Nordområdesatsing.  

7. Veien videre 

Denne arbeidsgruppens oppgave er å forberede en mulig kommende organisasjonsgjennomgang. 

Gruppen skal ifølge mandatet komme med råd om problemstillinger, tematikk og vurderinger som 

kan legge grunnlaget for fakultetets videre arbeid med organisasjonsstrukturen. Det overordnede 

målet med en organisasjonsgjennomgang er at fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet 

mellom fakultetets virksomhet og ressursbruk optimaliseres, under hensyntagen til grunnleggende 

krav som eksempelvis at alle ansatte og studenter skal sikres et godt arbeidsmiljø.   

Denne rapporten har til nå konsentrert seg om hvordan fakultetet ser ut på noen overordnede 

parametre. Gruppen har vært på allmøter på alle instituttene og snakket med de ansatte om deres 

syn på organiseringen av fakultetet. Vi har også hatt et møte med Forum for forskerledere. I de 

innledende fasene av arbeidet vurderte også gruppen å innhente ekstern kompetanse på 

virksomhetsorganisering. Det ble også tatt kontakt med UiO sin personalavdeling for å skaffe slik 

kompetanse. Etter hvert som arbeidet skred frem i gruppen vurderte vi dette behovet som mindre, 

da gruppens anbefalinger ikke medfører omfattende endringer i fakultetets organisasjonsstruktur.  

Av denne grunn er det ikke innhentet ekstern kompetanse.    

I det følgende skal vi gå nærmere inn på ulike sider ved fakultetets organisering av hvilke temaer en 

mulig kommende organisasjonsgjennomgang kan tenkes å ta opp. Vi vil bruke innspill vi har fått på 

møtene med de ansatte ved instituttene, forskningslederne, og de ansatte i 

fakultetsadministrasjonen.  

7.1 Bakgrunn 

Det fremgår av det som er skrevet ovenfor om fakultetets økonomiske rammer at økonomien også i 

årene fremover må forventes å være stram. Det er derfor god grunn til å se på den samlede 

ressursbruken ved fakultetet. En viktig forutsetning for gruppens arbeid har vært det arbeidet som 

allerede er gjort med å effektivisere administrasjonen ved fakultetet. De senere årene er det foretatt 

en gjennomgang av mange administrative funksjoner på fakultetet og antallet administrativt ansatte 

er redusert. Denne gjennomgangen har blant annet ført til at forskningsadministrative tjenester er 

bedre samkjørt mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene, og på tvers av instituttgrensene. 

Studieadministrasjon er også flyttet fra IKRS til fakultetsadministrasjonen. Spesielt arbeidet med 

profesjonalisering av forskerstøtte i både pre-award og post-award fasen er viktig. Her er 

utfordringen å bevare lokal institutt- og sektorkunnskap, og samtidig legge til rette for at flere 

institutter nyttiggjør seg av opparbeidet administrativ kompetanse om ulike finansiører, søknads- og 

prosjektdriftsprosesser m.m. I våre møter med ulike grupper av ansatte har vi fått mange 



  

26 
 

tilbakemeldinger om at teknisk administrativ forskerstøtte, som hjelper til med søknader og drift av 

prosjekter, bør forbli ved instituttene.  

Det er med andre ord gjort viktige grep for å effektivisere administrasjonen, dette arbeides det 

kontinuerlig med. Disse premissene ligger som en forutsetning for det gruppen skriver i det 

følgende. En annen viktig forutsetning for gruppens arbeid er at fakultetets virksomhet samles på 

færre bygg som er fysisk nærmere hverandre. Innflyttingen skjer i disse dager. Dette er en stor og 

krevende flytteprosess for fakultetet. Det er forventet at flyttingen vil gjøre det enklere å organisere 

fakultetets virksomhet mer effektivt. Disse effektene ligger imidlertid noe frem i tid, og det er 

vanskelig i skrivende stund å vite hvilke konkrete gevinster vi vil få ut av det nye bygget når det 

gjelder samarbeid og samordning.  

I det følgende går gruppen gjennom tre ulike forhold som alle har vært tema på møtene vi ha hatt 

med de ansatte. Dette er: Fakultetets overordnede organisering (instituttstrukturen), fakultetets 

organisering av studier, og fakultetets organisering av forskning.  

7.2 Instituttene 

Fakultetet er organisert i 5 institutter hvorav tre er små og to er store. Vi så av tallene som ble 

presentert tidligere i denne rapporten at prosentandelen administrativt tilsatte er høyere ved de små 

enn ved de store. Ved å ha færre eller ingen institutter er det grunn til å tro at fakultetet kan få en 

viss besparelse på administrasjon. I møtene er det fra flere hold kommet frem at dagens 

instituttstruktur kan virke konserverende, at den kan oppleves som gammeldags/historisk betinget, 

og at den kan virke hemmende på faglig samarbeid på tvers av instituttene.  Det er også mye faglige 

overlapp mellom IOR/IFP/NIFS og kanskje særlig mellom IFP og NIFS. Dette kan være 

argumenter for å endre instituttstrukturen, eller i alle fall for en diskusjon av den faglige profilen til 

instituttene.  

Instituttene dekker imidlertid flere behov enn de rent faglige. Instituttene gir de ansatte tilhørighet 

til et arbeidsmiljø (dette er viktig for de ansatte), noe som imidlertid nok kan gjøres på andre måter 

enn gjennom institutter. Det er imidlertid etter gruppens mening gode grunner for å ha et 

organisasjonsledd under fakultetet. For eksempel må noen ha personalansvar, og for et fakultetet av 

vår størrelse kan dette vanskelig ligge sentralt. Dette taler for å beholde institutter. Det er også et 

argument at hele Universitetet i Oslo er organisert etter samme struktur, der instituttene utgjør nivå 

3 i organisasjonen. 

På våre møter med de ansatte har vi diskutert flere spørsmål og løsninger knyttet til instituttene. En 

mulighet man kunne ha valgt, er å følge eksemplene fra Helsingfors og København, og avskaffe 

instituttene. I våre samtaler med de ansatte ved fakultetet er det kun noen svært få som har gått inn 

for en slik løsning. Det er flere argumenter som har kommet opp til forsvar for instituttene. Et viktig 
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argument er at instituttene utgjør etablerte fagmiljøer som stort sett fungerer godt. Instituttene har 

etterhvert fått en lang tradisjon ved fakultetet. Selv om det er faglig overlapp er det også faglige 

forskjeller mellom instituttene, noe som gjør at dagens organisering ikke fremstår som ulogisk.. 

Men både ved SMR, NIFS og ved IKRS ble det også understreket at instituttet og navnet er et viktig 

«varemerke». De er alle tre nasjonalt og internasjonalt kjent under sine navn og det vil kunne 

svekke disse etablerte fagmiljøene dersom de ikke fortsatt kan markeres utad som dette. Et annet 

viktig argument som har kommet opp er at om man skulle fjerne instituttene så ville man, som 

nevnt over, antagelig måtte etablere et nytt nivå 3 (til erstatning for instituttene). Dekanen kan ikke 

være den direkte lederen til alle fakultetets ansatte, da det må være et mellomnivå som er den 

nærmeste overordnede til de som i dag har instituttleder som sin nærmeste overordnede. Man kunne 

for eksempel tenke seg at man bruker en noe tilstrammet forskergruppestruktur som nytt nivå 3 i 

organisasjonen. Da ville flere administrative oppgaver bli lagt til dette nivået og 

forskergruppelederen ville ha behov for administrativ støtte. Ettersom vi har 16 forskergrupper ville 

en slik løsning i dag antagelig øke behovet for administrasjon snarere enn å redusere det. I så fall 

ville det antagelig være nødvendig å redusere antall forskergrupper drastisk – og en slik løsning 

ville også kunne ha lokalisasjonsmessige utfordringer.   

En annen mulighet som har vært diskutert på møtene, er om man kunne slå sammen de tre små 

instituttene slik at man fikk tre omtrent like store institutter – altså: IFP, IOR og et sammenslått 

SMR/IKRS/NIFS og kanskje også andre sentre (som SERI og Senter for europarett), til et «institutt 

for sentre». Argumentene mot en slik løsning er at det ikke er noen faglige grunner for å slå disse 

instituttene sammen, og i tillegg vil de tre små (det nye instituttet) være plassert i to forskjellige 

bygg (DM og DJ) noe som ikke er gunstig.  

En tredje og mer realistisk mulighet kunne være å ta utgangspunkt i bygningene, og la bygningene 

danne rammen for instituttene, slik at alle som sitter i DB ble Institutt for offentlig rett, alle som 

sitter i DM blir Institutt for privatrett og sjørett, mens alle som sitter i DJ blir Institutt for 

kriminologi, menneskerettigheter, rettssosiologi og PluriCourts. Det er åpenbare faglige overlapp 

mellom IFP/NIFS, mens det er vanskelig å se noe tilsvarende faglige overlapp mellom for eksempel 

kriminologi og PluriCourts. Et slikt institutt vil dermed være et teknisk organisasjonsnivå. At de 

etablerte faglige varemerkene som instituttene representerer forsvinner, kan som nevnt også være 

med å ødelegge gode velfungerende fagmiljøer.  

Når det særlig gjelder NIFS er det en del argumenter som kan tale for sammenslåing med IFP. 

Instituttets faglige orientering mot sjørett er i de senere år blitt svekket. Samtidig har instituttet 

fortsatt en betydelig egen identitet som det har verdi å beholde. Det må også tas hensyn til at 

instituttet er nordisk, med finansiering fra Nordisk Ministerråd. Arbeidsgruppen har ikke gjort noen 

vurdering av hvilke økonomiske konsekvenser det ville ha å slå sammen NIFS med en eller flere 

andre enheter. Men vi ser ikke bort fra at det kan få følger for finansieringen. 
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Et forslag som tidligere har vært fremmet, er å sette sammen et nytt Institutt for internasjonal rett, 

som kunne bestå av det eksisterende folkerettsmiljøet på IOR/Pluricourts, SMR, Senter for 

europarett og eventuelt også deler av NIFS og IFP. Utvalget er usikker på om dette er en heldig 

løsning, og det bør i så fall forankres i de aktuelle fagmiljøene. Tendensen er vel at internasjonal 

rett i stadig mindre grad fremstår som et helhetlig fagfelt, og at de fleste tradisjonelle "nasjonale" 

rettsfelter etter hvert har internasjonale elementer. Det kan være gode grunner til å opprettholde en 

organisatorisk struktur som integrerer internasjonal rett i tradisjonelle juridiske disipliner.    

Et siste argument som har kommet opp er at dagens instituttstruktur gir en litt større ledergruppe 

rundt dekanatet, noe som er med å sikre god demokratisk deltakelse i beslutninger. Dessuten sikrer 

man at mange stemmer blir hørt, og man sikrer at beslutninger blir forankret godt i fagmiljøene.  

I møtene med de ansatte hadde vi mange diskusjoner om instituttene. Det store hovedinntrykket var 

at de ansatte ønsker å beholde instituttene.  Dersom fakultetet skulle ønske å endre instituttene, er 

det grunn til å tro at endringen vil møte betydelig motstand blant de ansatte. Slike endringer 

medfører også en risiko for å pulverisere velfungerende fagmiljøer. I møtene har det kommet frem 

noen argumenter om at instituttene kan virke konserverende, men vi har ikke fått noen indikasjon på 

at dagens institutter fungerer dårlig. Tvert imot mener flertallet av de vi har snakket med, at 

instituttene fungerer godt. Dersom man skulle gå inne for endringer i en slik situasjon, bør 

gevinsten ved endringen være stor. Utvalget antar at man kan oppnå en viss administrativ 

besparelse ved å slå sammen noen institutter, men besparelsene man kunne oppnå vil imidlertid 

ikke være store. Det er i tillegg et moment for gruppen at vi står midt i en flytteprosess der vi trolig 

på sikt vil oppnå gevinster i form av samarbeid på tvers. Det er viktig at organisasjonen får «satt 

seg» etter flyttingen.  

Samlet sett mener gruppen at det ikke er grunnlag for å gå inn i instituttstrukturen på det nåværende 

tidspunkt. Det er imidlertid behov for en løpende diskusjon av faglig profil, og instituttenes plass i 

den faglige profilen. Det er også grunn til å ha en løpende diskusjon om hvordan de administrative 

tjenestene på fakultetet organiseres. Disse diskusjonene pågår allerede. Det som har kommet frem i 

møtene er at fysisk nærhet til IT-støtte og forskningsstøtte er viktig for de ansatte. 

7.3 Organiseringen av studiene 

Organiseringen av studiene er nok det det ble snakket minst om på møtene gruppen hadde med de 

ansatte. De fleste ga uttrykk for at de er fornøyd med hovedtrekkene i dagens organisering, og dette 

er, slik gruppen ser det, hovedårsaken til at studier i mindre grad var et tema på møtene. Det har 

blitt påpekt at Master i rettsvitenskap er godt organisert med dagens sentrale organisering. Noen har 

trukket frem at det blir litt for stor avstand mellom studieveilederne i fakultetsadministrasjonen og 

de ansatte på instituttene som utfører undervisningen. Avstanden kan tidvis føre til misforståelser og 
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treghet i kommunikasjonsprosessene.  Et forslag som har kommet opp er at det hadde vært bra om 

studieveilederne satt ute på instituttene litt av tiden eller hospiterte eller liknende. Det var kun noen 

svært få som tok til orde for at studieveilederne på MiR burde sitte på instituttene permanent. Det er 

altså ikke tatt til orde for vesentlige endringer i organiseringen av studiene, og gruppen kan heller 

ikke se at det skulle være behov for å gjøre store organisatoriske endringer på studiefeltet. 

Fakultetet har en rekke satsinger på studiefeltet, for eksempel gjennom CELL (Centre of 

Experimental Legal Learning). Dette er viktige endringer som på sikt kan være med å forbedre 

kvaliteten på undervisningen. Disse endringene trenger, så langt gruppen ser det, ikke endringer av 

måten vi organiserer arbeidet med studiene, i alle fall ikke på det nåværende tidspunkt.  

7.4 Organisering av forskningen 

Organiseringen av forskningen var et spørsmål som utløste mange kommentarer fra de ansatte. 

Forskningen på fakultetet organiseres på ulike nivåer i organisasjonsstrukturen. Det skjer mye 

forskningsadministrativt på nivå 3, altså instituttnivå. Hoveddelen av forskningsorganiseringen 

skjer imidlertid på et nivå under instituttstrukturen, på nivå 4. På dette nivået i vår organisering er 

det en forholdsvis pluralistisk struktur som i stor grad er bygget og driftet av forskerne selv, men 

med ulik grad av administrativ og økonomisk støtte fra fakultet og instituttnivå.  

Organiseringen av forskning, formidling og fagaktiviteter (på nivå 4/ under instituttene) er 

organisert, formelt eller uformelt, på følgende måter:  

1. Faggrupper.  

2. Avdelinger. 

2.   Nettverk, epostlister, fora el. (både interne og eksterne).  

3.   Sentre.                               

4.   Forskergrupper.   

 

Forskerne på fakultetet deltar som regel i en eller flere forskergrupper. Organiseringen av 

forskningen i forskergrupper ble initiert fra fakultetet for å lage en struktur for samarbeid på tvers 

av instituttene, og med tanke på at forskergruppene kunne søke eksterne prosjektmidler på sikt. 

Hvilke tematiske forskergrupper vi har er bestemt av forskernes faglige interesser. Temaene er med 

andre ord bestemt nedenfra og ikke fra fakultetets ledelse. En slik organisering bidrar til at 

forskergruppene treffer forskernes faglige interesser, men gjør det vanskeligere for fakultetet å ha et 

overordnet strategisk grep på forskergruppene, og sikrer ikke at «viktige» fag blir prioritert.  

Mange uttrykte at de var fornøyd med forskergrupper på tvers av instituttgrenser, og 

forskergruppene oppfattes å ha laget en ny dynamikk i forskningen på fakultetet. Denne strukturen 



  

30 
 

fremstår som et hensiktsmessig tillegg til en instituttstruktur som ikke er spisset rundt 

forskningsmiljøer, men i stedet samler en bredere sammensetning av forskere.  

Et spørsmål er om forskergruppene burde være slik de er i dag (løse og uforpliktende 

interessefellesskap) eller om man burde kreve noe mer. På møtene fremkom det veldig ulike 

synspunkter på dette.  Noen mener at man burde ha større forpliktelse mot forskergruppen - at 

gruppene burde kunne kreve mer av deltakerne. Til fordel for en strammere struktur ble det trukket 

frem at forskergruppene til nå har generert få søknader om eksterne midler. Dersom man ønsker at 

gruppene skal generere søknader, bør man kanskje ha grupper med større forpliktelser. Andre 

mener at dersom forskergruppene skal få ressurser fra fakultetet bør dette medføre forpliktelser. 

Enkelte andre vil advare mot en strammere struktur, fordi det fryktes at det vil hindre dynamikk og 

initiativ.  

Spørsmålet om antall forskergrupper har også kommet opp. Noen spør om vi har for mange 

grupper? Noen spør om det burde settes strengere krav til den type aktiviteter som følger med 

overføring av midler til forskergruppene? Man kunne tenke seg at det settes begrensning på antall 

medlemmer som kan delta, og etableres plikter knyttet til forskergruppemedlemskap? Et annet 

moment er at mange forskergrupper krever flere administrative ressurser. Man kunne tenke seg et 

mer strukturelt skille mellom forskningsgrupper som får midler og forskningsnettverk/faggrupper 

som ikke automatisk får midler fra fakultetet?  

En annen problemstilling som har kommet opp i vår runde der vi har fått innspill fra de ansatte er 

hva som er forskjellen på forskergrupper og sentre. I tillegg har man pekt på at begrepet sentre nå 

har tre forskjellige betydninger på fakultetet. Vi har Norsk senter for menneskerettigheter, som er et 

institutt. Vi har senter for europarett, som er et fakultetssenter.  Deretter har vi Oslo senter for 

kommersiell rett som er et virtuelt senter for kommersiell rett. Dette senteret likner på en 

forskergruppe, men er ment å fungere i større grad som en utadrettet plattform mot det praktiske 

rettsliv. Det er også en diskusjon om nye sentre for eksempel på klima. Her er det pekt på at 

fakultetet trenger en avklaring både av begrepsbruk og oppgaver.  Har de ulike oppgaver, ulikt 

mandat, har de arbeidsgiveransvar, eller er egentlig sentrene det samme som en forskergruppe? Det 

har blitt etterspurt en avklaring av hvilke mandat sentrene har til forskjell fra for eksempel 

institutter og forskergrupper. I tillegg har gruppen mottatt et skriftlig innspill fra Senter for 

rettsinformatikk om at IT-relatert forskning ved Fakultetet bør undergis en ny og særskilt 

organisering. I dette innspillet drøftes flere ulike organisasjonsformer, men det konkluderes med at 

den beste organisasjonsformen er et «fakultetssenter» som ligger på nivå 3. 

Det kan også tillegges at de små instituttene på fakultetet i dag i noen sammenhenger fungerer litt 

på samme måte som noen av miljøene som i dag er sentre, for eksempel senter for europarett og 
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senter for rettsinformatikk, og at de også har større likhetstrekk med forskergrupper enn de store 

instituttene (IOR og IFP).  

Gruppen ser at dette skaper uklarheter rundt begrepsbruk og organisering av forskning. Dette er det 

feltet som fremstår som løsest organisert og der det kanskje kan være behov for en gjennomgang 

med sikte på å lage en tydeligere struktur. Det er også etterspurt tydeligere kommunikasjon (også på 

engelsk) av fakultetets forskningsvirksomhet. I de samtalene vi har hatt med ulike grupper av 

ansatte har de fleste spørsmål, uenigheter og uklarheter kommet opp rundt organiseringen av 

forskning. Gruppens anbefaling er derfor at det foretas en slik videre gjennomgang av 

forskningsorganiseringen.  

Det er et behov for å avklare roller og ansvar på forskningssiden, ikke bare i forhold til de nye 

sentrene, men også i forhold til SFF, eventuelt SFU og faggruppene. Det bør også avklares om det 

er et behov for et nivå 4 på fakultetet. Da tenker gruppen på et «ekte» nivå 4 – der også 

arbeidsgiveransvar er delegert, kanskje særlig på de store instituttene.  

Det er ikke gitt at forskningsorganisering på nivå 4 må være enhetlig strukturert. Det er mulig å 

tenke seg en grad av pluralisme. Dette er slik ting fungerer i dagens struktur. Juridisk forskning er 

ikke spesielt kostbar og det er ikke nødvendigvis slik at man bør strebe etter en «strømlinjet» 

struktur på nivå 4. Det kan være slik at noen fagmiljøer fungerer fint med en fri struktur, mens 

andre miljøer kan ha behov for en strammere struktur. Her kan for eksempel størrelse på fagmiljøet 

og andre faktorer ha betydning. I mange av dagens forskergrupper er mye av virksomheten innrettet 

mot faglige sammenkomster med lav terskel. Dette er en viktig funksjon å ivareta. Det kan likevel 

være grunn til å se på om et slikt ansvar trenger å ligge (eller bør ligge) til forskergrupper. Det 

kunne tenkes initiativ til en alternativ struktur med faggrupper som organiserer personer som 

arbeider innenfor samme disiplin, og at forskergrupper forbeholdes spesialiserte felt innenfor denne 

disiplinen eller mer spesialiserte forskningsfelter på tvers av disipliner. Et eksempel på en slik 

faggruppe er straff- og prosessgruppen som er de ansatte (inkl. vitenskapelig assistenter) ved IOR 

som underviser/forsker innen straff og prosess, gruppen møtes jevnlig til en kopp kaffe og diskusjon 

av fagspørsmål. Denne typen organisering av et samlet fagfelt kan virke styrkende for miljøet 

innenfor en disiplin og bidra til et sterkt fellesskap. Enkelte av dagens forskergrupper har nok også 

primært eller i alle fall til dels denne funksjonen. Faggrupper kan også motvirke overlapp i 

forskningsorganiseringen og bedre kommunikasjonsflyten innenfor rammen av fagdisipliner, særlig 

de som er store i antall og spredt over flere institutt og flere bygninger. 

Forskningsorganiseringen skal ivareta viktige funksjoner, som alle er en del av vår 

kjernevirksomhet og samfunnsoppdrag. Dette organisasjonsnivået har et særlig ansvar for utvikling 

av ny og original forskning. Samtidig er det også en sentral plattform for å bygge gode miljøer og 

fellesskap blant ansatte som deler fagområde. Sterke og velfungerende fagmiljøer er en viktig 
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forutsetning for nettopp utvikling av ny og original forskning, samt for å effektivt utnytte de sterke 

menneskelige ressursene vi har på vårt fakultet. Det er også vesentlig for bygging og 

opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø blant forskere.  

Gode fagmiljøer på fakultetet er en viktig forutsetning for integrering og inkludering av stipendiater 

og nye ansatte fra et tidlig tidspunkt. Det er ikke klart at alle forskergruppene i dag klarer å utfylle 

denne funksjonen optimalt. Enkelte stipendiater opplever at de ikke har en forskergruppe som 

passer deres felt og ofte er det opp til stipendiatene selv å «koble seg på» en gruppe eller et miljø. 

Dette er ikke en heldig situasjon. Det er grunn til å se nærmere på årsaken til dette. Det kan være at 

noen grupper fokuserer mer på de større arrangementene og mindre på de regelmessige 

sammenkomstene. Det kan være at noen fagfelt har for mange overlappende grupper som bidrar til 

å fragmentere forskermiljøet på feltet. Dette er spørsmål som en gjennomgang av 

forskningsorganiseringen kan se nærmere på. Det er også grunn til å se nærmere på hvilken rolle 

instituttene opplever å ha for å sikre effektive fagmiljøer for sine ansatte. Er det slik at alle 

instituttene føler et ansvar for å opprettholde eller skape gode fagmiljøer på de feltene de «huser», 

eller blir dette i noen grad ansett å være et ansvar som fagmiljøene selv og den enkelte forsker må 

bære? Det kunne tenkes en klargjøring av hvilket ansvar de ulike aktørene på nivå 4 har for 

oppebæringen av gode fagmiljøer på de enkelte disiplinene.  

En slik gjennomgang av forskningsfeltet bør ta hensyn til at organiseringen av forskning, 

formidling og fagaktiviteter (på nivå 4/under instituttene) er organisert, formelt eller uformelt, på i 

alle fall følgende måter:  

1. Faggrupper.  

2. Nettverk, epostlister, fora el. (både interne og eksterne).  

3. Sentre.                               

4. Forskergrupper.   

5. I tillegg er det forskjell på hvor faglig spisset instituttene er.  

 

 

7.5 Gruppens anbefalinger 

 

Arbeidsgruppens oppgave har vært å forberede en mulig kommende organisasjonsgjennomgang. 

Det følger av det som er skrevet ovenfor at arbeidsgruppen ikke på det nåværende tidspunkt ser 

behov for en omfattende organisasjonsgjennomgang med tanke på å endre instituttstrukturen. 

Endrede rammebetingelser i fremtiden kan selvfølgelig gjøre en slik gjennomgang aktuell på et 

senere tidspunkt. 

 

Arbeidsgruppen ser heller ikke behov for en omfattende omstrukturering av arbeidet med studiene. 

Det gjøres mye på studiefeltet på fakultetet. Arbeidsgruppens syn er at man bør arbeide med 
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utvikling av innholdet i studiene, der det særlig fokuseres på ny undervisnings og 

evalueringsformer. Arbeidsgruppen ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for en 

organisasjonsgjennomgang med tanke på en omfattende omorganisering av arbeidet med studiene.  

 

Arbeidsgruppen foreslår at det arbeides videre med organiseringen av fakultetets 

forskningsvirksomhet og sentrale fagdisipliner. Organiseringen av både fagansvar og 

forskningsvirksomheten er slik arbeidsgruppen ser det noe løs, og uoversiktlig. Her kan en videre 

gjennomgang og diskusjon av hva som er hensiktsmessig organisering være svært nyttig.  
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Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Mads Fredrik Baardseth og Aksel Wilhelm Jebsen

Forfall: Ellen Mo og Bjørn Sigurdson

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember 2017

Arkivsaksnr. 2017/416

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11. desember 2017 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Presentasjon av SERI og SIGNAL

Professor Lee Bygrave presenterte Senter for rettsinformatikk (SERI) og Security in Internet Governance and Networks: Analysing
the Law (SIGNAL).

 

O-SAK 2 Inspera, Silurveien og digitale hjelpemidler

Arkivsaksnr. 2018/1541

Aleksander Lorentzen fra Avdeling for fagstøtte presenterte eksamensavvikling i Silurveien og demonstrerte Inspera.
Presentasjonen kan leses her.

Erling Hjelmeng orienterte om prosessen rundt innfasing av digitale hjelpemidler. Det vil bli nedsatt en gruppe som skal evaluere
eksamensavviklingen i Silurveien våren 2018, og skal vurdere stillingen til papirbaserte hjelpemidler i lys av innfasingen av digitale
og de rammene som eksisterer i Silurveien, herunder også vurdere muligheten for papirbaserte hjelpemidler uten bokkontroll.

 

V-SAK 2 Årsregnskap 2017

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte årsregnskapet for 2017.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

UiO  Det juridiske fakultet 

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180226/2018-02-26-jus-fakultetstyret.pdf
https://www.uio.no/
https://www.jus.uio.no/
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D-SAK 1 Diskusjon om styrets rolle i policysaker

Dag Michalsen redegjorde for hvorfor en så åpen diskusjonssak ble lagt frem for fakultetsstyret. 

Styrets diskusjon dreide seg i hovedsak om tre overordnede aspekter:

1. Hvilke saker blir forelagt styret?

2. På hvilket stadium får styret saken, og kan styret komme inn tidligere i prosessen?

3. Fordelingen mellom dekanens og styrets vedtakskompetanse?

Styret ga signaler om at det ønsker å komme tidligere inn de mer overordnede prosessene, og at tunge saker og lange dokumenter
gjerne kan sendes styrets medlemmer tidligere enn én uke før møtene.

Under diskusjonen anmodet styret fakultetet om å begynne å se på organisasjonsstrukturen.

 

O-SAK 3 Studiebarometer

Gry Anita Hemsing presenterte resultatene fra studiebarometeret.

 

O-SAK 4 Nye medlemmer i fakultetsstyret 2018

Arkivsaksnr. 2018/608

Skriftlig orientering som ikke ble kommentert i møtet.

 

O-SAK 5 Tilsettingssaker

innstillings- og tilsettingsrådet (ITU) vedtok i møtet 11. desember 2017:

 

O-SAK 6 Dekanvedtak

Christophe Hillion tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som professor SKO 1013 i Europarett (arkivsaksnummer
2016/14159).

■

Anine Kierulf tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som førsteamanuensis SKO 1011 innenfor fagområde Statsrett
og menneskerettigheter. Hvis Kierulf takker nei, går tilbudet videre til Marius Emberland (arkivsaksnummer 2016/14160).

■

Martin Westergren tilsettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig
rett/PluriCourts for en periode på inntil 2 år. Dersom Westergren takker nei går tilbudet til Fredrik Dybfest Hjorthen
(arkivsaksnummer 2017/10123).

■

a) Dekanen fattet 29.11.17 vedtak om  reviderte regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken og
endring av navn til Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnummer
2017/13699).

■

b) Dekanen fattet 18.12.17 vedtak om tilsetting og egenandel på ERC-prosjekt (arkivsaksnummer 2017/6387).■

c) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om innføring av digitale hjelpemidler til eksamen (arkivsaksnummer 2017/7412).■
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O-SAK 7 Eventuelt

Studentrepresentanten Aksel Wilhelm Jebsen tok opp to saker på vegne av fagutvalget ved IKRS under eventuelt:

1. Studentene ved IKRS synes å få tildelt mindre midler til semesterstartsuke enn rettsvitenskap. Studiedekanen skal
undersøke dette og svare direkte til studentene.

2. Studentene ved IKRS synes det er uheldig at de ikke får videreført praksisen med faste lesesalsplasser med tilknytning til
instituttet i nytt bygg. Dette følger av policy for lesesalsplasser når nybygget er klart ved at alle studentgruppene da skal
likebehandles.

 

Det juridiske fakultet, 19. mars 2017

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

 

 

 

Publisert 19. mars 2018 15:02 - Sist endra 19. mars 2018 15:02

d) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere,
ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere og
kollokvieveiledere (arkivsaksnummer 2017/7412).

■

e) Dekanen fattet 09.01.18 vedtak om planlegging av undervisningsfri for fakultetets lærere: Frikjøp, uttak fra
undervisningsbanken og forskningsterminer (arkivsaksnummer 1703122018/493).

■

f) Dekanen fattet 10.01.18 vedtak om «Blank» lovsamling til eksamen i JUS1111 våren 2018 (arkivsaksnummer 2017/7412).■

g) Dekanen fattet 29.01.18 vedtak Oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre (arkivsaksnummer 2008/10328).■
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Protokoll fra møte 2/2018 i fakultetsstyret

Mandag 11. juni 2018, kl. 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Marit Halvorsen, Sverre Blandhol, Nils Gunner Skretting, Odd Erik Pedersen, Jan Einar
Barbo, Ellen Mo og Aksel Wilhelm Jebsen

Forfall: Ole-Andreas Rognstad, Maria Conradi og Bjørn Sigurdsøn

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24. april

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24. april godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Regnskap T1 2018

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018

Arkivsaksnr. 2018/5909

Trond Skjeie presenterte saken.

I diskusjonen løftet styret spørsmålet om hvordan fakultetet kan øke inntektene, og her ble både bedre gjennomstrømming og
samarbeid med andre aktører gjennom prosjekter som ARFA og Klarspråk trukket frem. Med hensyn til kostnadsreduksjoner ble
gjentak og kostnadskrevende eksamensformer nevnt, men samtidig var styret samstemt i at økonomiske kutt i minst mulig grad skal
gå på bekostning av studiekvalitet.

Vedtak:

Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. Administrasjonen bes om å fremlegge tiltak innen de 6
hovedområdene til behandling for styret i oktober.

(Enstemmig vedtatt)

 

UiO  Det juridiske fakultet 

https://www.uio.no/
https://www.jus.uio.no/
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V-SAK 4 Organisering av fakultetet

Arkivsaksnr. 2018/6413

Dag Michalsen innledet til diskusjon i saken.

Styret var samstemte i at det kan være klokt med en gjennomgang av instituttstrukturen fordi størrelsen på dagens institutter er
svært ulik og de faglige grensene mellom instituttene ikke nødvendigvis lenger er like aktuelle. Det var også enighet om at en
eventuell endring av instituttgrenser trenger god forankring på fakultetet og en prosess med bred involvering.

Styret var derimot delt i synet på når en slik gjennomgang bør startes. Deler av styret mente at gjennomgangen burde starte
umiddelbart siden det er var enighet om at en gjennomgang ville være klokt. Andre mente at gjennomgangen burde gjennomføres
etter innflyttingen i nybygget i 2020, men at dette ikke skulle være til hinder for at ansatte kunne snakke om og diskutere dette.

Vedtak:

Fakultetet kommer tilbake til fakultetsstyret i oktober med sak i tråd med diskusjonen i møtet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020

Arkivsaksnr. 2013/7024

Jenny Graver presenterte saken.

Vedtak:

Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020 vedtas.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling

Saken ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 2 Periodisk evaluering av master i rettsvitenskap  

Arkivsaksnr. 2018/2694

Dag Michalsen orienterte om at en arbeidsgruppe ved fakultetet har utarbeidet en egenevaluering, og at et eksternt panel innen 31.
oktober skal levere en rapport med vurderinger av studiekvaliteten og eventuelle behov for endringer i studieprogrammet. Panelets
rapport vil bli lagt frem for fakultetsstyret til møtet 1. desember.

 

O-SAK 3 Årsrapport fra Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Arkivsaksnr. 2018/2972

Saken ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 4 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 05.02.18:
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13.03.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12.04.18:

 

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside. 

 

O-SAK 6 Eventuelt

En sak ble tatt opp under eventuelt:

1. Til junimøtet i 2017 fikk styret en oversikt over pågående prosjekter. Styret ber om at denne oversikten årlig oppdateres
med avsluttede og nye prosjekter og sendes styrets medlemmer. Administrasjonen følger opp og etablerer en rutine for
dette. 

 

 

Det juridiske fakultet, 19. juni 2018

 

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Thomas Gammeltoft- Hansen tilsettes i stillingen som professor II ( SKO 8013) i 10 % midlertidig stilling ved Institutt for
offentlig rett tilknyttet internprosjektet «Nordic Branding» i perioden 2018-2019. Tilsettingen er på åremål etter universitets-
og høyskoleloven §6-6 (arkivsaksnr. 2018/1693).

■

Nertila Kuraj tilsettes i stillingen som postdoktor (sko 1352) for en periode på 3 år, tilknyttet Det juridiske fakultet, Institutt for
offentlig rett (arkivsaksnr. 2012/9581).

■

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Johan Karlsson Schaffer gis opprykk til forsker i stillingskode 1183 med virkning fra
1.mai 2016 (arkivsaksnr. 2016/13185).

■

Johan Karlsson Schaffer tilsettes som professor II i 10% midlertidig stilling tilknyttet internprosjektet Nordic Branding, med
sluttdato 31.12.2019 (arkivsaksnr. 2009/1563).

■

Davis tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved SERI, SIGNAL. Dersom Davis takker nei går tilbud om stillingen til
Kartsounis (arkivsaksnr. 2017/13322).

■

ITU tilsetter i tråd med bedømmelseskomiteens rangering og innstilling fra PFF. Tilsetting som stipendiat (SKO 1017) i 3 år
uten pliktarbeid ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts. Strain tilsettes i stilling nr. 1. Dersom Strain takker nei går tilbud om
stillingen videre til neste innstilte kandidat i den rekkefølge de er innstilt. Brandon tilsettes i stilling nr. 2. Dersom Brandon
takker nei går tilbud om stillingen videre til Garcia Maia (arkivsaksnr. 2017/14514).

■

Synøve Nygaard Andersen tilsettes som førsteamanuensis (SKO 1011) i 20% midlertidig stilling i empirisk rettsforskning
med vekt på juss og statistikk ved forskergruppen Forum for Juss og samfunnsvitenskap ved IKRS for en periode på 5 år
(arkivsaksnr. 2018/4462).

■

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/
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Protokoll fra møte 3/2018 i fakultetsstyret

Mandag 22. oktober 2018, kl. 1100-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Tid og stad: 22. okt. 2018 11:00–15:00, Kollegieværelset

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen,
Ellen Mo, Eirin Avlund, Bjørn Sigurdsøn og Aksel Wilhelm Jebsen.

Forfall: Jan Einar Barbo og Maria Conradi

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. juni

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 11. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 2 Regnskap T2 2018

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 3 Budsjett 2019 og årsplan 2019

Arkivsaksnr. 2018/11001

Vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan. 
2. Fakultetsstyret vedtar at scenario 2 skal legges til grunn for budsjettering av inntektsrammer for 2020-2023. 
3. Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med de endringer som fremkom i møtet. 
4. Administrasjonen bes om å fremlegge endelig budsjett og årsplan, med ytterligere tiltak for budsjettbalanse til møtet 10.
desember.

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Organisering av fakultetet

Arkivsaksnr. 2018/6413

UiO  Det juridiske fakultet 

https://www.uio.no/
https://www.jus.uio.no/
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Fakultetsstyret diskuterte videre prosess for gjennomgang av organisasjonsstrukturen. Styrets medlemmer var samstemte i at
prosessen ikke bør stanse helt opp, samtidig som det var enighet om at selve gjennomgangen bør utsettes til etter flyttingene i
2019/2020. Styret ønsker derfor at det nedsettes en gruppe som skal tenke videre på gjennomgangen i 2019, og ber
fakultetsledelsen om at det utformes et mandat for en slik gruppe. Utkast til mandat diskuteres med instituttlederne før
fakultetsstyret behandler det i møtet 14. desember.

 

O-SAK 1 Eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Juridisk fakultet 2018

Oversikten over eksternt finansierte forskningsprosjekter ble gjennomgått og kommentert.

 

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 01.06.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18.06.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 03.09.18:

O-SAK 3 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

O-SAK 4 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Hilde K. Ellingsen og Knut Sande tilsettes til stillingene som universitetslektor (SKO 1009) ved Det juridiske fakultet
(arkivsaksnr. 2017/13795).

■

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Johann Mulder, Eirik Østerud, og Geir Stenseth tilstås opprykk til professor i
rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2017 (arkivsaksnr. 2017/10409).

■

Cathryn Costello tilsettes som professor II i 20% midlertidig stilling for 2 år i perioden fra og med høsten 2018 til og med
våren 2020 tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter (arkivsaksnr. 2018/5980).

■

Marianne Jenum Hotvedt tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i arbeidsrett (arkivsaksnr.2017/11148).■

Viktor Weber tilsettes som postdoktor (1352) ved Nordisk institutt for sjørett for en periode på 3 år, og dersom Weber takker
nei går tilbudet om stillingen til Rebecca Schmidt (arkivsaksnr. 2017/12383).

■

Eva Folkow tilsettes som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for privatrett, knyttet til programmet ARFA. Dersom Eva Folkow
takker nei går tilbudet om stillingen til Hans Christian Monsen (arkivsaksnr. 2017/11114).

■

Jon Christian Fløysvik Nordrum tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Det juridiske fakultet, Institutt for
offentlig rett. Dersom Nordrum takker nei til stillingen går tilbudet om stillingen til Markus Jerkø som førsteamanuensis (SKO
1011) (arkivsaksnr. 2017/341).

■

Daniel F. Behn tilsettes i stillingen som førsteamanuensis i 20 % midlertidig bistilling ved Det juridiske fakultetet, Institutt for
offentlig rett tilknyttet prosjektet Responses to the ‘legitimacy crisis’ of interntional investment law (LEGINVEST) i perioden
fra september 2018 til og med 30.juni 2022 i åremålsstilling (arkivsaksnr. 2018/9840).

■

Eilif Hjelseth tilsettes som førsteamanuensis i 20 % midlertidig bistilling ved Det juridiske fakultetet, Institutt for privatrett
(AFIN) for en periode på 5 år i åremålsstilling (arkivsaksnr. 2017/13387).

■

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/
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Det juridiske fakultet, 15. november 2018

 

 

 

Publisert 15. nov. 2018 08:59 - Sist endra 9. jan. 2019 17:04
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Protokoll fra 4/2018 i fakultetsstyret

Fredag 14. desember 2018 kl. 09-12 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academika.

Tid og stad: 14. des. 2018 09:00–12:00, Kollegieværelset

Til stede: Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo,
Maria Conradi, Bjørn Sigudsøn og Aksel Wilhelm Jebsen

Forfall: Dag Michalsen og Ellen Mo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. oktober

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Prokollen fra møtet 22. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2019

Arkivsaksnr. 2018/11001

Den teknisk-administrative representanten reiste spørsmål om og hvilke konsekvenser reduksjon i administrativ bemanning kan få.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan, med kostnadstiltak som foreslått med de endringer som fremkom i
møtet. Det er styrets oppfatning at dersom økonomien forverres ytterligere, kan det vurderes én sensor på eksamener
med bestått/ikke bestått. Styret anser det ikke som ønskelig å innføre en generell ordning med én sensor.

2. Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en bedre sammenheng mellom
opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på fakultetet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Plan for strategiarbeidet

Arkivsaksnr. 

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte planen for arbeidet med fakultetets Strategi 2030.

(Enstemmig vedtatt)

 

UiO  Det juridiske fakultet 
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V-SAK 4 Mandat for arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

Arkivsaksnr. 2018/6413

Fakultetsstyret presiserte at arbeidsgruppens oppgave er å forberede en kommende organisasjonsgjennomgang. Arbeidsgruppen
skal ikke fatte beslutninger, men tenke fritt og selvstendig, og arbeidet skal munne ut i råd om problemstillinger, tematikk og
vurderinger for det videre arbeidet etter 2019. I lys av styrets premisser for arbeidsgruppen, mente et samstemt styre at mandatet
kan gi inntrykk av at arbeidet i 2019 er mer omfattende og vil legge strekere føringer for selve organisasjonsgjennomgangen enn
hva som var styrets intensjon. Fakultetsstyret ber derfor om at mandatet justeres på særlig tre punkter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til mandat for arbeidsgruppen med de forslag som fremkom i møtet. Dekanen får
fullmakt til å oppnevne medlemmene av arbeidsgruppen etter styrets permisser.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant etter forslag fra studentene selv.

Funksjonstiden for Simonsen og Myre er fram til 31.12.2022, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut
2019.

(Enstemmig vedtatt) 
 

V-SAK 6 Nominasjon av valgkomité for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet med funksjonstid 01.01.19-31.12.22:

Målsetting kan ikke være at alle ansatte sikres et godt arbeidsmiljø. Dette er et grunnleggende premiss som styret forutsetter
at oppfylles. Derimot bør målsettingen være at fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet mellom fakultetets
virksomhet og ressursbruk optimaliseres.

■

Arbeidsgruppen bør i denne fasen være liten, ideelt sett ikke mer enn fire personer. Likevel ser styret verdien av å være mer
enn én person fra hver interessentgruppe, og styret anbefaler derfor at arbeidsgruppen består av én ekstern, to
vitenskapelige, to teknisk-administrative og to studenter.

■

Styret finner det naturlig at arbeidsgruppen rapporterer til dekanen, og forutsetter at dekanen orienterer styret og involverer
andre fora ved behov, herunder fagforeningene og verneorganisasjonen gjennom IDF-møtene. Punkt 3 i mandatutkastet kan
følgelig dels strykes og dels omskrives.

■

Professor Lasse Simonsen (leder)■

Stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter■

Seksjonssjef Steinar Hafto Myre■

Professor Finn Arnesen (leder)■
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Fakultetsstyret ber om innspill til en vitenskapelig ansatt i midlertidig stilling som kandidat til møtende vara for vitenskapelig ansatte.
Fakultetsstyret ber videre om å få saken tilbake på sirkulasjon i annen halvdel av januar 2019 for da å vedta forslaget om midlertidig
vitenskapelig som møtende vara og fast studentrepresentant etter innspill fra studentene selv.

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter vedtak i januar.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 7 Revisjon av Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2012/9418

Det ble reist spørsmål om studentrepresentasjonen i fakultetsstyret, og den uavhengige studentrepresentanten anmodet JSU om å
gjøre en bredere studentmasse oppmerksom på valgordningen.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslaget til revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet. Reglementet sendes
videre til rektor for godkjenning.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 8 Valg av representant for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for 2019

Arkivsaksnr. 2018/13818

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget fra Stipendiatrådet og erklærer følgende som valgt som representanter for midlertidig
vitenskapelige for perioden 01.01.19-31.12.19:

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 9 Møtetider 2019

Vedtaksforslag:

(Enstemmig vedtatt)

Professor Ingunn Ikdahl■

Professor Katja Franko (møtende for vitenskapelig ansatte)■

Seksjonssjef Randi Saunes■

fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett■

1. vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett■

2. vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett■

Møte 1/2019: mandag 25. februar, kl. 12-15■

Møte 2/2019: mandag 17. juni, kl. 12-15■

Møte 3/2019: mandag 21. oktober, kl. 12-15■

Møte 4/2019: mandag 16. desember, kl. 12-15 (med avsluttende middag)■
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O-SAK 1 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2018

Arkivsaksnr. 2018/9051 og 2018/13818

Erling Hjelmeng orienterte om følgende valg til fakultetsstyret for perioden 01.01.19-31.12.19:

Erling Hjelmeng orienterte også om at professor John Asland er valgt som instituttleder ved Institutt for privatrett for perioden
01.01.19-31.12.22 med førsteamanuensis Magrethe Buskerud Christoffersen som nestleder. 

 

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 20.09.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23.10.18:

 

O-SAK 3 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

 

O-SAK 4 Eventuelt

 

 

Det juridiske fakultet, 18.12.2018

Publisert 14. jan. 2019 09:36 - Sist endra 5. mars 2019 09:24

I valget av uavhengig studentrepresentant er Simen Gundersen valgt som fast represent med Thea Borkhus Gabrielsen som
første vara og Anne Michelle Aakre som andre vara.

■

I supperleringsvalget av vararepresentanter for teknisk-administrative er seniorkonsulent Axel Hjelme er valgt som første
vara og rådgiver Stephanie Schölzer  som andre vara.

■

Tone Linn Wærstad tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i familierett (arkivsaksnr. 2017/14899).■

Lukasz Bojarski tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for privatrett. Dersom Bojarski takker nei går
tilbudet om stillingen videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer: 2018/2288). 

■

Jay Cullen tilsettes i stillingen som professor II ved Institutt for privatrett.  Dersom Cullen takker nei går tilbudet om stillingen
videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer: 2018/3731).

■

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/
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Protokoll fra møte 4/2019 i fakultetsstyret
Tid og stad: 9. des. 2019 12:00–15:00, Domus Juridica, møterom 8113

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Astrid Iversen, Odd Erik Pedersen, Ellen
Mo, Marita Lykke Sperrevik, Henrik Stenberg og Simen Gundersen.

Forfall: Jan Einar Barbo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober

Arkivsaksnummer: 2019/2977 

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 25. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Referatet fra IDF-møtet 29. november ble ikke kommentert.

 

D-SAK 1 Organisering av fakultetet - rapport fra arbeidsgruppe

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Ragnhild Hennum som har ledet arbeidsgruppen, presenterte rapporten. Arbeidsgruppen konkluderer med at det bør være en
gjennomgang av forskningsorganiseringeringen. Gruppen kommer ikke med forslag knyttet til studieadminstrasjonen, men
fakultetsdierktøren tar med innspillene videre i organiseringen av fakultetsadministrasjonen.

Basert på diskusjonene i møtet fattet fakultetsstyret vedtak om videre prosess.

Vedtak:

Fakultetsstyret takker for rapporten og konstaterer at gruppen ønsker en videre gjennomgang av forskningen. Fakultetsstyret slutter
seg til at det nedsettes en gruppe som vurderer dette videre. Mandat og sammensetning bestemmes av nytt fakultetsstyre i 2020.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2020 med langtidsbudsjett

Arkivsaksnummer: 2019/10674

Trond Skjeie presenterte budsjett og årsplan 2020 med langtidsbudsjett.

UiO  Det juridiske fakultet 

https://www.uio.no/
https://www.jus.uio.no/
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Fakultetsstyret diskuterte særlig innsparingstiltaket med å redusere stillingsprosent for vitenskapelige assistenter fra 50 til 30. Styret
ba om en helhetlig gjennomgangen av ordningen med vitenskapelige assistenter. Målet er fortsatt en innsparing på 3,3 millioner,
men utredningen må være styrende for om dette nås gjennom reduksjon i stillingsprosent eller andre besparingstiltak.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til budsjett- og årsplan.  
Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med  endringer som fremkom i møtet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 01.01.20-31.12.23

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne medlemmer fra privat sektor for perioden 01.01.20-31.12.23:

Fakultetsstyret vil vedta forslag til eksterne medlemmer fra offentlig sektor på sirkulasjonsbehandling før jul.

Når alle forslagene er klare, oversendes disse samlet til rektor som oppnevner de eksterne medlemmene.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 2 Orientering om valg til fakultetsstyret

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Dag Michalsen orienterte om valgene til fakultetsstyret for kommende valgperiode.

 

O-SAK 3 Evaluering av juridisk forskning - JUREVAL

Dag Michalsen orienterte om at Forskningsrådet har bestemt at rettsvitenskapelig forskning skal evalueres. Evalueringen skal
gjennomføres i nært samarbeid med Bergen og Tromsø, og rammene for evalueringen ble besluttet i NFR for kort tid siden. Neste
fakultetsstyre vil få saken tilbake til behandling.

 

O-SAK 4 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) fattet i perioden september til desember 2019 følgende vedtak om tilsettinger: 

 

Advokat Siri Teigum som fast medlem med advokat Are Stenvik som personlig vara■

Katrine Broch Hauge tilsettes i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011). Dersom Broch Hauge takker nei til stillingen går
tilbudet videre til Anne-Karin Nesdam (arkivsaksnr. 2019/1908).

■

Anne Kjersti C. Befring tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet,
Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2018/5999).

■

Rachael Gould får tilbud om stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett. Dersom Rachael Gould takker nei
går tilbudet videre til Hannes Lenk (arkivsaksnr. 2019/2651).

■
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O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 6 Eventuelt

 

 

 

Det juridiske fakultet, 16. desember 2019

 

Publisert 20. des. 2019 08:47 - Sist endra 22. jan. 2020 13:28

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/
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