
Sakskart til møte 1/2021 i fakultetsstyret

Tid og stad: 1. mars 2021 13:00–16:00, Digitalt møte

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 7. desember

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 7. desember godkjennes.

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2020

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

1. Ledelsesvurdering, økonomirapport, Si-fra-rapport og Rapport om rekrutteringsstillinger utarbeidet for

universitetsledelsen

2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

V-SAK 3 Årsplan 2021-2023

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til årsplan 2021-2023 for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar årsplan for juridisk fakultet 2021-2023 med de merknader som fremkom i møtet.

O-SAK 1 Presentasjon av PluriCourts (kl. 1300)

UiO Det juridiske fakultet
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O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

1. Referat fra IDF-møtet 22. januar

2. Referat fra IDF-møtet 19. februar (ettersendes 25. februar)

O-SAK 3 Status arbeidsgruppe for å vurdere organisering av forskningen

Status for arbeidsgruppen, muntlig orientering.

O-SAK 4 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Status for arbeidsgruppen, muntlig orientering.

O-SAK 5 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart

Muntlig orientering.

O-SAK 6 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden desember til februar fattet følgende vedtak:

Boshoff innstilles til stillingen som stipendiat (SKO 1017) i menneskerettigheter ved SMR. Dersom Boshoff takker nei til

stillingen går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølge de er rangert (arkivsaksnummer 2020/1690).

■

Hanne Lillemork får tilbud om stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet forskningsprosjektet Evidently rape ved

IOR, dersom Lillemork takker nei til stillingen gis tilbud til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer 2020/2961).

■

Ida Gundersby Rognlien får tilbud om stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt for

offentlig rett (arkivsaksnummer 2020/4866).

■

Lucy Furuholmen, Knut Sande, og Karen Hjelmervik Nerbø får tilbud om stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det

juridiske fakultet. Dersom en av disse takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er

innstilt (arkivsaksnummer 2020/5771).

■

Christiane Hunsbedt innstilles til midlertidig stilling i to år som forsker (SKO 1108) ved Institutt for privatrett, PathoSeq

(arkivsaksnummer 2019/13203).

■

Amund Bjøranger Tørum ansettes som professor i rettsvitenskap (SKO 1013) ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt

for sjørett (arkivsaksnummer 2020/4156).

■

Anniken Sørlie får tilbud om stillingen som postdoktor (SKO 1352) i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Institutt for

offentlig rett (arkivsaksnummer 2020/4868).

■
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O-SAK 7 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

O-SAK 8 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

Det juridiske fakultet, 22. februar 2022

Publisert 22. feb. 2021 10:17 - Sist endra 22. feb. 2021 10:17
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Protokoll fra møte 4/2020 i fakultetsstyret  
Tid og sted: 7. des. 2020 12:00–15:00, Digitalt møte  

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Inger Berg Ørstavik, Ole Kristian Fauchald, Runar 

Hilleren Lie, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Bjørn Erik Thon, Aksel Kolstad, Embla Mandt Larsen 

Mellgren og Astri Rønningen Stautland 

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

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. oktober 
Arkivsaksnummer: 2020/173 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 19. oktober godkjennes. 

(Enstemmig vedtatt) 

  

V-SAK 2 Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025 
Arkivsaksnummer: 2020/5051 

Trond Skjeie presenterte saken. Etter styremøtet i oktober er det avklart at fakultetet må tilbakeføre 

ca. 1,2 millioner til UiO som skal bidra til å dekke tapte inntekter ved Det odontologiske fakultet og 

universitetsmuseene i 2020.  

Styret ba om forklaring på kostnaden på 6 millioner for en førstestilling i alternativ 2. 

Administrasjonen opplyste at denne kostnaden dekker hele langtidsbudsjettperioden på fem år 

fordelt utover fra og med 2022. Reduksjonen i driftsmidlene som eventuelt skal finansiere stillingen, 

tas imidlertid i 2021. 

Videre ønsket styret å se fremtidig budsjettarbeid i sammenheng med undervisningsregnskapet. 

Fakultetet vil legge frem undervisningsregnskapet 2020 på overordnet nivået i et styremøte i løpet av 

vårsemesteret. 

Vedtak: 

Styret slutter seg til budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025, budsjettalternativ 1. 

Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer etter styrets møte. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

V-SAK 3 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR) 
Arkivsaksnummer 2020/12833 

Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR: 

 professor Malcolm Langford (leder), med professor Anders Løvlie som møtende vara 

 professor Kirsten Sandberg, med stipendiat Birgitte Hellesnes som møtende vara 
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 rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene 

 student Øystein Stikbakke 

(Enstemmig vedtatt) 

  

V-SAK 4 Møtetider for fakultetsstyret i 2021 
Vedtak: 

Forslag til møtetider sendes på sirkulasjon etter innspill fra styrets medlemmer. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

V-SAK 5 Arbeidsgruppe for å vurdere organisering av forskningen – sammensetning og 

mandat 
Arkivsaksnummer: 2018/6413 

Vibeke Blaker Strand presenterte saken. 

Styret diskuterte om det er hensiktsmessig med et så åpent mandat, eller om mandatet bør peke ut 

en retning for arbeidsgruppen. 

Forskergruppene har tidligere blitt evaluert ut fra deres forskning. Formålet med arbeidsgruppens 

arbeid er å undersøke hva forskergruppene krever av organisasjonen. Arbeidet i 2021 skal bidra inn i 

vurderingen av nye forskergrupper som skal oppnevnes fra januar 2022. Fakultetsledelsen 

innarbeider dette formålet i mandatet. 

Styret foreslo at det utarbeides mer spesifikk statistikk på gruppenivå som grunnlag for gode, 

kvalitative analyser. 

Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe for å vurdere organiseringen av forskningen: 

 prodekan for forskning Vibeke Blaker Strand (IOR), leder 

 professor Katja Franko (IKRS) 

 professor Bård Anders Andreassen (SMR) 

 professor Christoffer Eriksen (IOR) 

 professor Margrethe Buskerud Christoffersen (IFP) 

 førsteamanuensis Katrine Broch Hauge (NIFS) 

 instituttleder John Asland (IFP) 

 kontorsjef Øyvind Henden (IOR) 

 rådgiver Per Jørgen Ystehede (IKRS), sekretær 

Fakultetets stipendiatråd utpeker en representant for vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling til 

arbeidsgruppen. 

Fakultetsstyret godkjenner det foreslåtte mandatet med presiseringen av arbeidsgruppens formål.  

(Enstemmig vedtatt) 
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D-SAK 1 Årsplan 2021-2023 
Arkivsaksnummer: 2020/5051 

Styret foreslo at årsplanen burde inkludere et punkt om fysiske møteplasser, og at gjennomgangen 

av forskningsorganiseringen også skrives inn. Videre anbefalte styret å omformulere tiltak 8 under 

den andre ambisjonen. 

Administrasjonen jobber videre med årsplanen frem mot neste styremøtet. Det er også mulig for 

styrets medlemmer å sende ytterligere innspill på e-post. 

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF) 
Arkivsaksnummer: 2016/5529 

Referatet fra IDF-møtet 27. november ble ikke kommentert. 

 

O-SAK 2 CELL 
Malcolm Langford presenterte CELLs arbeid i 2020 og planer for 2021. 

CELL vil fremover orientere styret om status 1-2 ganger i året, og ba styret bidra med kritiske 

spørsmål til og et strategisk blikk på CELLs arbeid.  

 

O-SAK 3 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030 
Arkivsaksnummer: 2018/13920 

Ragnhild Hennum orienterte om det første møtet i arbeidsutvalget som jobber med strategien. 

  

O-SAK 4 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart 
Tarjei Bekkedal informerte om at studiepoengproduksjonen i vårsemesteret var høyere enn vanlig, 

men at studentene mente at korona hadde påvirket studieprogresjonen. I høstsemesteret er det 

gjennomført en hybridmodell for undervisning med digitale forelesninger og fysiske kurs der 1. og 4. 

studieår har vært prioritert. Eksamen avholdes som hjemmeeksamen med karakterer. Fakultetet har 

hatt digitale allmøter med studentene, det er et godt samarbeid med JSU, og det er god støtte fra IT-

seksjonen i digitaliseringen. Fakultetet planlegger med hybridundervisning også for vårsemesteret, 

men er forberedt på fulldigital studiestart og kun digital undervisning på begynnelsen av året.  

 

O-SAK 5 Ansettelsessaker 
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden september til november fattet følgende vedtak: 

 Heidi Sydnes Egeland ansettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, 

Nordisk institutt for sjørett. Dersom Egeland takker nei til tilbud om stillingen, går tilbudet 

videre til Olsi Shehi (arkivsaksnr. 2020/1998) 

 Charlotte Hafstad Widerberg ansettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap -

samfunnssikkerhet ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett (arkivsaksnr. 

2020/3651). 
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 Ane Sydnes Egeland ansettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap innenfor 

energi og klimarett ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Dersom Sydnes 

takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Breno Carvalho de Almeida Neves (arkivsaksnr. 

2020/3652). 

 Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Anders Løvlie, Birgitte Hagland, Harald Irgens-Jensen, 

Mari Astrup Hjort, Marte Kjørven, og Tone Wærstad tilstås opprykk til professor i 

rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2019 (arkivsaksnr. 2019/11701). 

  

O-SAK 6 Dekanvedtak 
Dekanvedtakene publiseres på egen nettside. 

  

O-SAK 7 Eventuelt 
 Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

  

Det juridiske fakultet, 8. desember 2020 
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Saksnr. i møtet: V-SAK 3 

Møtenr: 1/2021 

Møtedato: 1.3.2021 

 

Dato: 12.02.2021 

 Saksnr..: 2020/5051 TRONSK 

Årsplan 2021-2023  

Saken handler om fakultetets årsplan for perioden 2021 til 2023. Arbeidet med 

årsplan på hele UiO har i 2020 vært forskjøvet i forhold til normal prosess. 

Fakultetet har valgt å følge denne prosessendringen slik at fakultetets prosess 

følger UiOs sentrale prosess tidsmessig. I et normalår vil prosessen starte med 

hovedprioriteringer i juni, og vedtak i oktober. Årsplanene er 3-årige 

rullerende slik at gjeldende årsplan er for perioden 2020 til 2022. Dokumentet 

som legges frem nå gjelder for perioden 2021 til 2023. Arbeidet med 

tilsvarende plan for 2022 til 2024 vil følgelig starte i juni 2021. På dette 

tidspunkt vil også fakultetets nye strategiplan være klar, slik at årsplanen kan 

tilpasses til denne. 

Dokumentet som legges frem nå bygger på skissen som ble presentert for 

styret i desember. Etter dette er planen justert noe i forhold til styrets innspill 

og endringer i UiOs årsplan som ble behandlet i universitetsstyret 9. februar. 

 
Tiltakene i årsplanen struktureres inn i de 4 ambisjonene som inngår i UiOs 
strategi 2030 og UiOs årsplan 2021-2023. Under hver av ambisjonene foreslås 
tiltak, både tiltak som videreføres fra fakultetets årsplan for 2020-2022 og nye 
tiltak. Under hver ambisjon angis også resultatmål for perioden. 
 
Strukturen blir dermed Ambisjon – Tiltak – Mål 
 
De 4 ambisjoner er: 

 UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

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

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

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

 

På bakgrunn av dette dokumentet vil administrasjonen utarbeide et operativt 

dokument for oppfølging av tiltakene gjennom året, med aktiviteter under 

hvert tiltak. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar årsplan for juridisk fakultet 2021-2023 med de merknader som 

fremkom i møtet. 

 

Vedlegg: 

Forslag årsplan for juridisk fakultet 2021-2023 

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 



Årsplan 2021-2023 
 
Tiltakene i årsplanen struktureres inn i de 4 ambisjonene som inngår i UiOs 
strategi 2030 og UiOs årsplan 2021-2023. Under hver av ambisjonene 
foreslås tiltak, både tiltak som videreføres fra fakultetets årsplan for 2020-
2022 og nye tiltak. Under hver ambisjon angis også resultatmål for perioden. 
 
Strukturen blir dermed Ambisjon – Tiltak – Mål 
 
De 4 ambisjoner er: 

 UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

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

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

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

Ambisjon: Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

 

Tiltak fra Årsplan 2020-2022: 

1. Jobbe opp mot politiske aktører for økt ekstern finansiering 

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

3. Strategisk forskningsledelse for å øke kvaliteten på ekstern finansierte søknader 
4. Følge opp arbeid med nye forskningsetiske retningslinjer og ivareta disse 

5. Styrke forskning som aktualiserer sentrale fag i profesjonsutdanningen i 
rettsvitenskap 

 

Nye tiltak: 

6. Arbeid med en eventuell andre søknadsrunde for SFF V. 

7. Gjennomgang av forskningsorganisering og implementering av eventuell ny 
struktur 

8. Utvikle nyskapende forskning som møter verdenssamfunnets behov i vår tid 
innenfor alle fakultetets fagområder 

9. Sikre gode administrative løsninger som understøtter internasjonal 
prosjektvirksomhet  

 

Resultatmål: 
 Oppfylle måltall for NFR, EU og BOA i budsjettperioden 

 Tilslag på minst ett forskningsprosjekt innen sentrale kjernefag 
 

 

Ambisjon: Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til a skape en bedre 

verden 

 

Tiltak fra Årsplan 2020-2022: 
10. Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets studieprogrammer 



11. Proaktiv studieveiledning for å forebygge forsinkelser og bistå de som 

har utfordringer i studiet. 

12. Videreutvikling og innføring av erfaringsbaserte og studentaktive 

undervisnings- og vurderingsformer i samarbeid med CELL.   

13. Vurdere videreføring av midlertidige, obligatoriske elementer i 

undervisningen for økt kvalitet i studiet. 

14. Integrasjon og samarbeid om utvikling av fakultetets studieprogram i 

samarbeid med CELL  

 

Nye tiltak: 
15. Digitalisering av undervisning gjennom å videreutvikle gode digitale 

undervisningstilbud i samarbeid med utvalgte fagmiljøer, og utvide 

bruken av studio for å videreutvikle digitale undervisningstilbud.   

16. Utvikling av hjemmeeksamen som vurderingsform gjennom å vurdere 

hjemmeeksamen for flere emner på permanent basis, og  videreutvikle 

denne eksamensformen i samarbeid med CELL.  

17. Videreutvikling av de sentrale fag i profesjonsutdanningen med sikte på 

at fagutviklingen favner rettens utvikling   

 

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

- 55%. 

 Et forbedret studietilbud til studentene på rettsstudiet. 
 

Ambisjon: 

Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

 

Tiltak fra Årsplan 2020-2022:  

18. Starte opp et arbeid med mål å ta ut potensiale for å tilby etter- og 
videreutdanning mot betaling. 

19. Flere UiO arrangementer legges til sentrum 

20. Fortsette et samarbeid med Oslo kommune  

 

Nytt tiltak: 
21. Utrede mulig opprettelse av alumni innen enkelte programmer og fagområder – 

særlig innenfor områder hvor man vurderer EVU-tilbud    
 

Resultatmål: 
 Fakultetets inntekter fra EVU økes mer enn reduksjon av studiepoeng-inntekter 

for enkeltemnestudenter etter innføring av tilbud. Eksterne kandidater gis et annet 
og bedre tilbud enn ledige plasser på enkeltemner. 

 
 

 



Ambisjon: 

Nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 
 

  Tiltak fra Årsplan 2020-2022: 
22. Arbeidsmiljøundersøkelse 
23. Følge opp brukermedvirkningsprosesser for ombygging og tilpasning av DB, DM 

og DA til fakultetets endrede behov 
24. Styrke arbeidet mot trakassering 
25. Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrativ forbedring og 

digitalisering 
26. Identifisere gevinster av fellesløsninger 

 

Nye tiltak:  
27. Legge til rette for fysiske møteplasser så langt mulig 
28. Arbeid med likestilling og mangfold og implementering av denne 
29. Bedre kunnskap om læringsmiljøet og arbeid med å bedre læringsmiljøet for 

studenter og ansatte via evalueringer i CELL og nye erfaringsbaserte 
undervisnings- og vurderingsformer i studieprogrammene ved Det juridiske 
fakultet.  

30. Kartlegge konsekvensene av koronakrisen for arbeids- og studiemiljøet ved 
fakultetet 

 

Resultatmål: 
 Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen er fulgt opp 

 Implementering av revidert organisering av forskningen. 

 Alle ombygginger, tilpasninger og flyttinger er gjennomført i henhold til planer. 

 



 

 

Referat fra IDF-møte 22. januar 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Oddrun Rangsæter 

(assisterende fakultetsdirektør), Kari Hegerstrøm (Parat), Karianne Stang (NTL), Axel Hjelme (NTL), 

Erik Winge (Akademikerne), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Elisabeth Wenger-Hagene 

(lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til informasjon 

1) Evaluering av IDF-møtene 
Referatet fra forrige evaluering (17.01.20) vedlegges referatet. 

Bestillingen fra UiO ble sendt ut med innkallingen til møtet. Her er det anbefalt fire 

diskusjonspunkter til evalueringen. 

NTL ba om at evalueringen ikke konkluderes i dag, men at den tas opp igjen på et senere møte. Det 

var enighet om NTLs forslag, og vi tar opp evalueringen igjen i møtet 19. februar. 

Hovedverneombudet kommenterte at 2020 var dominert av Korona og BOTT. Begge disse var 

hovedsakelig styrt av høyere nivåer, og det var dermed få saker vi reelt sett kunne samarbeide om. 

Arbeidsgiver støttet dette. Større saker som var planlagt å diskutere i IDF i 2020, herunder ARK, 

organisering av studieområdet og erfaringer etter 100 dager i Domus Juridica, har blitt utsatt som 

følge av Korona. 

Arbeidsgiver mener generelt at de tillitsvalgte har god forståelse for sine roller, tar opp og har god 

kunnskap om viktige saker. Diskusjonene i møtene oppleves fra arbeidsgiver som viktige og mellom 

likeverdige parter. 

Hovedverneombudet kommenterte at arbeidsgiver er lett tilgjengelig for uformell dialog gjennom 

telefonsamtaler og e-post.  

 

2) Ønske om å bruke stillingskoden "konsulent" for studentmedarbeidere ved CELL 
Oddrun og Eirik presenterte saken. CELL har en prosjektorganisert arbeidsform, og 

studentmedarbeidernes oppgaver vil være av kortvarig og ulikt innhold. Ragnhild supplerte med at 

det er et premiss for CELL at oppgaver avsluttes, og pengene tildeles ut fra at man avslutter noe 

aktivitet og starter opp annet. 

NTL stilte spørsmål ved bruken av midlertidighetshjemmelen (statsansatteloven § 9 (1) a). Ut fra det 

fremlagte notatet synes det å være lignende oppgaver som løper gjennom hele perioden, og det er 

ikke åpenbart hvorfor stillingene opphører. NTL ba arbeidsgiver vurdere fast ansettelse. 

Arbeidsgiver anerkjente at det ikke er en uproblematisk sak. Det er ingen åpenbar stillingskode for 

disse studentmedarbeiderne, og forslaget om «konsulent» er en mer pragmatisk løsning for ikke å 

hindre studentene fra å kunne ansettes som vitenskapelige assistenter senere. Samtidig mener 

arbeidsgiver at oppgavene er midlertidige siden det er snakk om ulike delprosjekter som avsluttes og 

opprettes underveis.  

Forskerforbundet sa seg enig med NTL og advarte om at bruken av midlertidige konsulenter i CELL, 

som skal ansettes uten offentlig kunngjøring, kan skape presedens for andre eksternfinansierte 

prosjekter. 



 

 

 

Hovedverneombudet anerkjente at CELL prøver finne en løsning for studentenes beste, men 

presiserte at dekanens muntlige redegjørelse for midlertidigheten må skriftfestes. 

NTL støttet hovedverneombudet i at argumentene for midlertidighet må bli tydeligere. NTL påpekte 

også at enkelte andre studentstillinger, for eksempel ved Infosenteret, er omgjort til faste stillinger. 

Arbeidsgiver vurderer stillingskode og midlertidighet på nytt ut fra kommentarene i møtet. Vi 

kommer tilbake til fagforeningene og hovedverneombudet med et bedre beskrevet løsningsforslag.  

 

3) Status innføring BOTT ved fakultetet, herunder fristkalender 
Lars Botten gikk gjennom fristkalenderen for innføringen av BOTT. Det var ingen kommentarer til 

denne. 

 

4) Status korona 
Oddrun informerte om at det er ikke er registret smitte ved fakultetet. Vi følger reglene som til 

enhver tid gjelder for Oslo kommune med mest mulig hjemmekontor og digital undervisning. Det er 

behov for noe tilstedeværelse i DJ så lenge det er studenter i bygget, men dette er basert på 

frivillighet.  

Benedicte orienterte om at fakultetet har fått forespørsler fra ansatte om dekking av utgifter til 

hjemmekontor og særlig bredbånd. Dette har vi tatt videre med universitetet sentralt og bedt om at 

UiO har en felles holdning. Ved fakultetet har det gjennom hele Koronaperioden vært anledning til å 

låne stol og IT-utstyr. 

 

5) ARK-undersøkelse ved fakultetet 
Oddrun informerte om at fakultetet har startet forberedelse av ny ARK-undersøkelse, men besluttet 

å utsette selve gjennomføringen til ansatte fysisk har vært tilbake på jobb en stund.   

Hovedverneombudet støttet en slik utsettelse, og presiserte at det viktigste med ARK er tiltakene 

som skal utarbeides i en kollektiv prosess. Dette kan vanskelig gjennomføres digitalt. 

 

6) Personalendringer siden november 
Eirik gikk gjennom personalendringene siden november. 

 

7) Eventuelt 
Benedicte minnet om neste IDF-møte, 19. februar, hvor vi blant annet vil informere om styremøtet 1. 

mars. Det er også mulig at fakultetets årsplan legges frem for drøfting i dette møtet, men dette 

avhenger også av UiOs prosess med den overordnede årsplanen som er forsinket.  

 

Det juridiske fakultet, 22. januar 2020 
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Referat fra IDF-møte 19. februar 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (assisterende fakultetsdirektør), Kari 
Hegerstrøm (Parat), Axel Hjelme (NTL), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Gørill Arnesen 
(Forskerforbundet), Erik Winge (Akademikerne), Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt 
hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til drøfting 
Sak 1 Fakultetets årsplan 2021-2023 
Trond Skjeie presenterte skissen til årsplan og videre prosess fram mot vedtak i fakultetsstyret 1. 
mars. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan fakultetet vil jobbe videre med å konkretisere og 
realisere tiltakene i årsplanen. 

Oddrun informerte om at dette følges opp administrativt og at det utarbeides en matrise med 
tidsplan og oppfølgingsansvar. Ragnhild presiserte at alle temaene i årsplanen omhandler fakultetets 
kjernevirksomhet. 

NTL ga en overordnet tilbakemelding om tiltakene ikke alltid samsvarer godt med ambisjonene. 
Eksempelvis oppleves det at fokus på gjennomføringstid for studentene kan stå i strid med 
ambisjonen om å «utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til a skape en bedre verden». 
Likeledes vil ikke nødvendigvis tiltaket «Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrativ 
forbedring og digitalisering» bidra til ambisjonen om å skape et attraktivt arbeidssted – det vil 
avhenge helt av hva prosessene faktisk legger opp til. 

Ragnhild orienterte om at vi har forsøkt å holde oss til UiOs overskrifter (ambisjoner) og fylle 
tiltakene med innhold som gir mening for oss. Samtidig forstår arbeidsgiver NTLs innspill, og vi vil se 
på noen av formuleringene på nytt. 

Hovedverneombudet videreformidlet en bekymring fra enkelte vitenskapelige, særlig i Domus 
Bibliotheca (DB) om at det er stor avstand mellom lærere og studenter når studentene primært er i 
Domus Juridica (DJ) og lærerne sitter andre steder. Bør møtepunkter mellom lærere og studenter inn 
i årsplanen? 

Fakultetsledelsen tror denne bekymringen særlig er aktualisert i perioden uten fysisk undervisning. 
DB har aldri vært spesielt åpent for studenter, med unntak av forelesninger i Auditorium 14. Når vi 
igjen kan begynne med fysisk undervisning, vil vi også bruke Auditorium 14, og da vil ikke 
studentfraværet merkes på samme måte som nå.  

Forskerforbundet stilte spørsmål om hvorfor årsplanen har mange tiltak men få resultatmål. 

Arbeidsgiver mener at mange av tiltakene i liten grad kan måles. 

Saker til informasjon 
Sak 1 Fakultetsstyremøtet 1. mars, herunder årsregnskap 2020 
Oddrun gikk gjennom sakskartet til styremøtet. 

Lars Botten presenterte årsregnskapet for 2020. 
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Hovedverneombudet kommenterte at teksten i styredokumentet er positivt ladet, men i 
presentasjonen sies det at resultatet for 2020 er godt fordi pandemien har hindret aktivitet. Dette er 
ikke kvalitetsmessig positivt for fakultetets virksomhet.  

Arbeidsgiver er enig i at innsparingene ikke nødvendigvis har vært positive for virksomheten, men de 
ha hatt en positiv effekt for resultatet i årsregnskapet rent økonomisk sett. Samtidig er innsparingen 
engangseffekter og kan ikke brukes til langsiktige investeringer siden vi forventer økt aktivitet når 
koronasituasjonen tillater det. Arbeidsgiver vurderer språkbruken på nytt. 

Sak 2 Status BOTT ved fakultetet 
Lars orienterte om konverteringen til nytt økonomisystem og frister mht. til ny HR-portal. 

Parat kommenterte at det er viktig å informere ansatte, særlig med hensyn til informasjon (f.eks. 
gamle lønnslipper) som ikke overføres fra dagens HR-portal til ny selvbetjeningsløsning. 

Sak 3 Evaluering av IDF-møtene 
NTL ga tilbakemelding om at samarbeidet hovedsakelig oppfattes som godt. Sakspapirene kommer i 
tide, det er satt av god nok tid i møtene, det er god møtefrekvens og referatene er dekkende. 
Samtidig kommenterte NTL at en del saker er behandlet på et høyere nivå enn fakultetet før de 
legges fram i våre IDF-møter, noe som begrenser mulighetene for reelle innspill. NTL mener også at 
arbeidsgiver noen ganger konkluderer for fort i møter, og særlig i digitale møter hvor det kan være 
vanskeligere å gripe ordet. 

Forskerforbundet mente også at samarbeidet har utviklet seg positivt de siste årene med flere og 
lengre IDF-møter, samt at alle referater tilgjengeliggjøres gjennom ePhorte. Forskerforbundet 
presiserte også at det er positivt at dekanen deltar på alle IDF-møtene. 

Parat støttet kommentarene fra NTL og Forskerforbundet. 

Oddrun takket for innspillene, og presiserte at tillitsvalgte selvsagt kan si fra underveis i møtet 
omarbeidsgiver går for fort fram eller konkluderer for raskt. 

Sak 4 Gjennomgang av forskergruppeorganiseringen 
Eirik informerte om at arbeidsgruppen for gjennomgang av forskergruppeorganiseringen har hatt sitt 
første møte, hvor informasjonsinnhenting og tidsplan for arbeidet ble diskutert. 
Oppnevningsperioden for forskergruppene vil forlenges til over sommeren 2022, dels for at 
arbeidsgruppen skal får gjort et grundig arbeid, og dels fordi flere forskergrupper har måttet utsette 
aktivitet som følge av korona. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om fakultetet har et overordnet mål med forskergruppene. 

Fakultetet anerkjenner at forskergruppene er ulike og fungerer på forskjellige måter. Arbeidsgiver 
ønsker ikke å sette noen konkrete mål for forskergruppene, men avventer arbeidsgruppens 
konklusjoner og eventuelle anbefalinger. 

Sak 5 Gjennomgang av studentstillinger ved fakultetet 
Oddrun og Eirik orienterte om at fakultetet har satt i gang en kartlegging av studentstillingene ved 
fakultetet. Formålet er dels få en fullstendig oversikt kodebruk, arbeidsoppgaver, avlønninger, 
avtaletyper og rekrutteringsordninger, og dels å undersøke om det er behov for endringer og 
standardisering. 
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Akademikerne minnet om at arbeid som vitenskapelige assistenter skal være kvalifiserende for 
stipendiatstilling og videre akademisk karriere, og at stillingene ikke skal brukes til rene 
administrative oppgaver som for eksempel resepsjonister.  

Hovedverneombudet kommenterte at organisering av konferanser kan være kvalifiserende ved for 
eksempel søknad om eksterne midler. 

Sak 6 Status korona 
Oddrun informerte om at byggene igjen er åpnet for studenter. Fakultetet har leid inn vektere i to 
uker for å påse at studentene overholder koronatiltak som avstandsregler. For ansatte er 
hovedregelen fortsatt hjemmekontor, møter er digitale, og Infosenteret holder fysisk stengt inntil 
videre. Det er bestemt at undervisningen er heldigital fram til påske, og at obligatorisk undervisning 
blir heldigital ut året. Det er og har vært generelt lite smitte ved fakultetet med god kontroll over 
smittesporing og nærkontakter. 

Sak 7 Personalendringer 
Eirik presenterte personalendringene siden januar. 

Forskerforbundet minnet om at vikarer bør komme på plass så fort som mulig ved langvarig fravær. 

Sak 8 Eventuelt 
Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan avviksmeldingene som inngikk i styresaken om 
årsregnskapet, er blitt håndtert. 

Arbeidsgiver gikk ikke konkret inn på sakene, men orienterte om at alle er håndtert fortløpende etter 
UiOs regelverk. Avviksmeldingene i styresaken er en del av årsrapporteringen for 2020. 

 

Det juridiske fakultet, 19. februar 2021 
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