
Sakskart til møte 2/2021 i
fakultetsstyret
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Legg til i kalender

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. mars

Arkivsaksnummer: 2021/3148

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 1. mars

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 1. mars godkjennes.

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.4.2020

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

Det juridiske fakultet
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1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen

2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til orientering.

V-SAK 3 Strategi 2030 for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til Strategi 2030 for Det juridiske fakultet

2. Høringsversjonen av strategien (utkast fra februar 2021)

3. Høringsinnspill

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar Strategi 2030 for Det juridiske fakultet.

V-SAK 4 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnummer: 2020/12833

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til valgkomité ved IKRS
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Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved IKRS:

Professor May-Len Skilbrei■

Postdoktor David Rodríguez Goyes■

Kontorsjef Eivind Roll■

Student Anna Paris■

V-SAK 5 Oppnevning av valgkomité ved Nordisk institutt for sjørett
(NIFS)

Arkivsaksnummer: 2020/12833

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til valgkomité ved NIFS

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved NIFS:

Professor Trine-Lise Wilhelmsen■

Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge■

Seniorkonsulent Camilla Arnøy■

Student Terje Horpestad■

V-SAK 6 Oppnevning av valgkomité ved Norsk senter for
menneskerettigheter (SMR)
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Arkivsaksnummer:

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til valgkomité ved SMR

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved SMR:

Professor Stener Ekern (leder)■

Stipendiat Elsabe Boshoff■

Prosjektleder Knut Asplund■

Student Lise Endregard■

D-SAK 1 Årsplan 2022-2024

Arkivsaksnummer: 2021/5698

Vedlegg (pdf):

1. Årsplan 2021-2023 for Det juridiske fakultet

2. Forslag til Strategi 2030 for Det juridiske fakultet

D-SAK 2 Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026

Arkivsaksnummer: 2021/5710

Vedlegg (pdf):

1. Spesifikasjon av bevilgning 2022
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2. Gjeldende langtidsbudsjett 2020-2025, vedtatt i styret desember 2020 og justert

med effekt av endringer

O-SAK 1 Presentasjon av resultatindikatorer

O-SAK 2 Orienteringer fra fakultetsledelsen

Fakultetsdirektør■

Gradsforskriften■

Status korona og studier■

O-SAK 3 Fakultetets oppfølging av studentorganisasjonene

Vedlegg (pdf):

1. Notat om fakultetets oppfølging

O-SAK 4 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

1. Referat fra IDF-møtet 19. mars

2. Referat fra IDF-møtet 23. april

3. Referat fra IDF-møtet 8. juni (ettersendes 15. ev. 16. juni)
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O-SAK 5 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden mars til mai fattet følgende

vedtak:

Daksha Srilagulan ansettes i stilling som stipendiat (SKO1017) ved det juridiske

fakultet (arkivsaksnr. 2020/11155).

■

Jørgen Sørgard Skjold ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) i

rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts (rkivsaksnr. 2020/3931)

■

Sigrid Stokstad ansettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i

rettsvitenskap ved IOR, dersom Stokstad takker nei til stillingen, går tilbudet om

stillingen til Olav Haugen Moen (arkivsaksnr. 2020/3931).

■

Mari Linn Riis ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet

forsikringsrett ved NIFS (arkivsaksnr. 2020/6238).

■

Håvard Sterri og Marie Engebakken Kvam ansettes i stillingene som stipendiat i

rettsvitenskap – Planlegging, konsesjon og ekspropriasjon. Sterri tilknyttes

forskningsprosjektets hovedområde (i) Planlegging og ekspropriasjon ved

■

langsiktig båndlegging av arealer – rettslige problemer og løsninger. Kvam tilknyttes

forskningsprosjektets hovedområde (ii) Konsesjonsprosesser og ekspropriasjon –

rettslige problemer og løsninger (arkivsaksnr. 2020/11495).

■

Ayoub Tailoussane ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet

prosjektet SFI Autoship ved NIFS. Dersom Tailoussane takker nei til stillingen gis

tilbudet videre i følgende rekkefølge: først til Luci Carey og deretter Mayank Suri

(arkivsaksnr. 2020/11101).

■

Nils Skretting og Jo Ørjasæter ansettes i stillingene som universitetslektor (SKO

1009) ved Det juridiske fakultet. Dersom en av de to takker nei til stillingen går

tilbudet videre til innstilte kandidat nr. 3 -Baardseth (arkivsaksnr. 2020/12460).

■
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O-SAK 6 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

O-SAK 7 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

Det juridiske fakultet, 10. juni 2021

Publisert 10. juni 2021 15:12 - Sist endra 10. juni 2021 15:14

Del på sosiale medier:
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Protokoll fra møte 1/2021 i fakultetsstyret  

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

  
Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Ole Kristian Fauchald, Inger Berg Ørstavik, Martine S. B. 

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

Bror Formo Nissen. 

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Eirik Haakstad (referent). 

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

Arkivsaksnummer: 2020/173 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 7. desember godkjennes. 

(Enstemmig vedtatt) 

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2020 

Arkivsaksnummer: 2017/1402 

Lars Botten presenterte årsregnskapet. 

Fem hovedpunkter knyttet til årsregnskapet ble gjennomgått i møtet: 

1. Overforbruket i perioden 2016-2019 skyldtes primært kutt i bevilgninger og høyere 

kostnader til vitenskapelige stillinger, særlig rekrutteringsstillinger som i disse årene 

til dels lå langt over måltallet (det vi får finansiering til over basis). 

2. Mindreforbruket i 2020 skyldes hovedsakelig ekstraordinære forhold som redusert 

aktivitet som følge av Covid 19, vesentlig færre rekrutteringsstillinger enn måltallet 

tilsier og økt bidrag til basis fra eksternfinansierte prosjekter. Siden dette er 

engangsinnsparinger, har administrasjonen anbefalt at overskuddet ikke brukes til 

langsiktige kostnader. 

3. Måltallet for stipendiat- og postdoktorstillinger (som også omtales som rekrutterings- 

eller utdanningsstillinger) var i en årrekke 45 årsverk, men ble i 2020 hevet til 47. I 

årene 2012-2018 lå fakultetet konstant over måltallet, på det meste 23 årsverk over. 

Som følge av den økonomiske situasjonen fra 2016 besluttet dekanatet stans i 

ansettelser i frie stipendiatstillinger. Denne stansen varte fram til sommeren 2019 og 

har resultert i at fakultetet var under måltallet i 2019 og 2020. Samtidig har fakultetet 

en plan for hvordan vi skal nå måltallet på en kontrollert måte innen utløpet av 2024. 

4. Det ble tatt opp bekymring knyttet til drift av velferdstiltak for studenter og spørsmål 

om hvordan fakultetet kan støtte disse. Fakultetet har ikke anledning til å bruke deler 

av overskuddet til å støtte studenttiltak som er organisert som aksjeselskap, 

eksempelvis Frokostkjelleren. 



 

 

5. Tall fra SiFra-systemet har tidligere ikke blitt inkludert i årsrapporteringen, og vi kan 

derfor ikke sammenligne med foregående år. 

Ut fra diskusjonen i møtet ba fakultetsstyret om å få fremlagt to saker i senere møter: 

 en sak om stillingsutvikling og rekruttering, 

 en sak om hvordan fakultetet støtter og kan støtte studentorganisasjonene. 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet. 

(Enstemmig vedtatt) 

  

V-SAK 3 Årsplan 2021-2023 

Arkivsaksnummer: 2020/5051 

Trond Skjeie presenterte arbeidet med og forslaget til årsplan 2021-2023. 

Fakultetsstyret mente at årsplan 2021-2023 er lite konkret, og at språket er for strategipreget 

og generelt. Styret diskuterte hvorvidt det er hensiktsmessig å revidere denne årsplanen, eller 

om innsatsen bør rettes mot arbeidet med årsplan 2022-2024. 

Fakultetet er i en prosess for å utvikle Strategi 2030 som etter planen skal vedtas av styret i 

juni. Årsplan 2022-2024 som fakultetet skal jobbe med til høsten og som skal vedtas av styret 

i desember, vil bygge på denne strategien. Årsplan 2021-2023 bygger på den utgåtte 

strategien, og vil bli erstattet ved nyttår. Gitt dette mente et flertall av styremedlemmene at 

årsplan 2021-2023 kunne vedtas i den formen den var lagt frem for styret. 

Fakultetsstyret ga samtidig noen premisser som må ligge til grunn for arbeidet med neste 

årsplan. Særlig pekte styret på at det må være et tydelig hierarki mellom 

styringsdokumentene, og at neste årsplan kan ha høyere ambisjoner for flere av tiltakene, må 

ha målbare resultatindikatorer og må være godt forankret i Strategi 2030.  

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar årsplan for juridisk fakultet 2021-2023. Årsplan 2022-2024 tas opp til 

bred diskusjon etter at strategi 2030 er vedtatt. Årsplan 2022-2024 skal operasjonalisere 

strategien i målbare resultatindikatorer. 

(Medlemmet Ole Kristian Fauchald stemte mot vedtaksforslaget, de øvrige medlemmene 

stemte for. Vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.) 

 

O-SAK 1 Presentasjon av PluriCourts 



 

 

 Geir Ulfstein og Andraes Føllesdal presenterte PluriCorts. 

 

O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF) 

Arkivsaksnummer: 2016/5529 

Et medlem kommenterte følgende tre punkter fra IDF-møtet 19. februar: Studentenes 

tilstedeværelse, mål for forskergruppene og digital undervisning ut året. 

Dekanen presiserte at fakultetet ikke har satt noen nye mål for forskergruppene ut over de som 

gjaldt ved opprettelsen, og at undervisningen skal være digital ut semesteret, ikke året. 

  

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

Dekanen orienterte om at arbeidsgruppen har startet opp sitt arbeid og planlegger en bred 

informasjonsinnhenting. Saken kommer tilbake til styret, men sannsynligvis først etter 

sommeren. 

  

O-SAK 4 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030 

Arkivsaksnummer: 2018/13920 

Dekanen orienterte kort om status for arbeidsgruppen, samt at gruppen vil innhente innspill 

fra instituttene og ansatte ved fakultetet. 

  

O-SAK 5 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart 

Studiedekanen orienterte om at det ikke er gjennomført fysisk undervisning dette semesteret, 

og at alle eksamener skal gjennomføres digitalt. 

Et styremedlem stilte spørsmål om fakultetet har vurdert endret uttelling for merarbeid som 

følge av digital undervisning eller hybridundervisning. Dette vurderes individuelt etter 

henvendelse fra de enkelte lærerne. 

Studentene kommenterte at fakultetet har håndtert situasjonen godt dette semesteret, og at det 

har vært positivt med tidlige avklaringer. Det var imidlertid noe usikkerhet knyttet til e-post 

fra universitetsdirektøren om testing av studenter på Blindern, og det ble stilt spørsmål om 

slik testing også ville tilbys i sentrum.  



 

 

Fakultetsdirektøren orienterte om at denne testingen er en forsøksordning i regi av SiO, og at 

dette foreløpig kun vil gjøres på Blindern. Det er imidlertid ingen direkte kobling mellom 

testingen og åpning av byggene. 

 

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). 

  

O-SAK 7 Dekanvedtak 

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside. 

  

O-SAK 8 Eventuelt 

 Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

  

Det juridiske fakultet, 5. mars 2021 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/
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Til: Fakultetsstyret  
 
Sak i møtet: V-SAK 3 
 
Møtenr: 2/2021 
Møtedato: 17.6.2021 
 
Dato: 10.6.2021 

 Saksnr..: 2018/13920 EIRIHAAK 

Strategi 2030 for Det juridiske fakultet 
Strategi 2030 har blitt behandlet en rekke ganger av fakultetsstyret. I møtet 03.09.20 vedtok 
fakultetsstyret å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslaget til strategi. I møtet 
19.10.20 ble det klart at arbeidsgruppen skulle bestå av følgende medlemmer: 

• Dekan Ragnhild Hennum 
• Professor Ole Kristian Fauchald 
• Stipendiat Runar Hilleren Lie 
• Senioringeniør Odd Erik Pedersen 
• Direktør Bjørn Erik Thon 
• Student Aksel Kolstad 
• Instituttleder May-Len Skilbrei 

Arbeidsgruppen har i perioden november 2020 til mai 2021 hatt fem digitale møter, og gruppen 
har også diskutert utkast til strategi underveis på e-post. 

Forslaget som legges fram for vedtak (vedlegg 1) er omforent i arbeidsgruppen. Et tidligere utkast 
(vedlegg 2) ble sendt på høring fakultetets enheter, forskergrupper, ansatte og studenter med 
høringsfrist 20. april. Det kom inn 20 høringsinnspill (vedlegg 3). Med utgangspunkt i 
høringsinnspillene reviderte arbeidsgruppen høringsversjonen av strategien til det endelige 
forslaget. 

Forslaget til Strategi 2030 ble 8. juni drøftet med fagforeningene og fakultetets hovedverneombud. 
Tilbakemeldingene i dette møtet var gjennomgående positive, selv om de tillitsvalgte hadde noen få 
spørsmål til konkrete punkter. Disse fremgår av referatet som er lagt ved O-SAK 5. 

Forslaget fikk også tilslutning fra instituttlederne i instituttledermøtet 9. juni. 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret vedtar Strategi 2030 for Det juridiske fakultet. 
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Vedlegg: 

1. Forslag til Strategi 2030 for Det juridiske fakultet 
2. Høringsversjonen av strategien (utkast fra februar 2021) 
3. Høringsinnspillene til strategien 

 

Saksbehandler: 
Eirik Haakstad,  eirik.haakstad@jus.uio.no  
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Strategi 2030 – Det juridiske fakultet 
Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo skal medvirke til å styrke universitetets posisjon som et 
ledende europeisk forskningsbasert universitet gjennom et nært samspill mellom forskning, 
utdanning og formidling. Fakultetet skal være et internasjonalt ledende fakultet, samtidig som 
fakultetet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for forskning, utdanning og formidling. Vi skal ha et godt 
læringsmiljø og utdanne høyt kvalifiserte kandidater, ha høy vitenskapelig kvalitet og akademisk 
frihet. Sammen med resten av UiO skal vi hegne om institusjonell autonomi. 
 
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det største og eldste juridiske fakultetet i Norge. 
Fakultetet har levert kunnskap og kandidater med ferdigheter som har vært viktig for utviklingen av 
det norske samfunn. Ved inngangen til strategiperioden har fakultetet et godt utgangspunkt. Vi har 
svært dyktige studenter. De vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og undervisning av 
høy kvalitet og deltar aktivt i samfunnsdebatter. Vi har en velfungerende administrasjon, god teknisk 
støtte og en balansert økonomi.  
 
Samfunnsutviklingen utfordrer rettsvitenskapelige fag og undervisning på måter som har vært 
styrende for denne strategien. Blant disse er rettens internasjonalisering, rettens bidrag til 
forebygging og håndtering av konflikter, rettens betydning for demokrati og velferdsstat, reform og 
gjennomføring av menneskerettigheter og rettens bidrag til omstilling til et bærekraftig 
lavutslippssamfunn. Ny teknologi vil påvirke hva vi forsker på, og innholdet i studiene. 
 
Studentenes læring og læringsmiljø er et sentralt element i strategien. Tiltak må tilpasses både 
norske og internasjonale studenter. Strategien skal ivareta behovene til ulike studentgrupper. Helse- 
og trivselsundersøkelser blant studentene (SHOT-undersøkelsene) viser blant annet at mange 
studenter opplever utfordringer som følge av konkurranse med medstudenter, karakterpress, mye 
selvstudium og lite lærerkontakt. Et annet sentralt element i strategien er utfordringer knyttet til 
ansattes arbeidsbelastning og -miljø, særlig knyttet til det høye antallet studenter per ansatt, økte 
krav om forskningsfinansiering og endringer i fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og administrative 
systemer. 
 
Denne strategien har fire overskrifter som også representerer overordnede mål:   
- Fremme uavhengig og nyskapende forskning av høy kvalitet 
- Utdanne studenter med samfunnsrelevante kunnskaper og ferdigheter 
- Være synlig og i dialog med omverdenen 
- Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i samfunnet 

 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning av høy kvalitet 
 Juridisk fakultet skal vedlikeholde og utvikle forskningsmiljøer med høy vitenskapelig kvalitet 

innen juridiske fag, kriminologi, rettssosiologi og menneskerettigheter.  

 Juridisk fakultet skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig forskning. 

 Tverrfaglighet og ny teknologi utfordrer hva vi forsker på og hvordan forskningen utføres. Vi 

skal sikre at ansatte som ønsker det skal ha mulighet til å utvikle sin teknologikunnskap og til 

å drive tverrfaglig forskning.    

 Juridisk fakultet skal ha fleksibilitet og langsiktighet i forskningen slik at den svarer på 

samfunnets behov for rettsutvikling og kunnskap på både kort og lang sikt.  

 Fakultetet skal rekruttere vitenskapelige ansatte bredt. Variasjon i erfaringsbakgrunn, kjønn 

og sosial bakgrunn gir mulighet for meningsbrytninger, noe som er sentralt for å sikre kvalitet 

i forskning og utdanning.  
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 Juridisk fakultet skal leve opp til de høyeste standarder for forskningsetikk og 

forskningsintegritet. 

 Juridisk fakultet skal ha en stillingsstruktur som gjenspeiler at vi er et forskningsuniversitet. 

Kombinerte stillinger - der de ansatte både forsker og underviser – skal være hovedregelen. 

Forskerstillinger skal være unntakene. Fakultetet skal også fremover ha noen lektorstillinger. 

Lektorene utgjør en stor ressurs i undervisningen, og de skal gis rom til faglig utvikling. 

 Juridisk fakultet skal fordele arbeidsoppgaver slik at alle vitenskapelig ansatte får mulighet til 

å forske og utføre forskningsbasert undervisning. I løpet av strategiperioden skal det 

gjennomføres en kartlegging av de vitenskapeliges arbeidsoppgaver for å bedre fordelingen 

mellom forskning, undervisning og administrasjon. 

 Stipendiater gir svært viktige bidrag til fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene 

og sikres god faglig oppfølging og veiledning. Normalordningen skal være at stipendiater 

ansettes i fire år med 25% undervisning.   

 Innholdet i forskerutdanningen skal evalueres jevnlig og resultatene skal følges opp. 

 Juridisk fakultet har som mål, og skal tilrettelegge for, at alle stipendiater får levert og 

godkjent sine avhandlinger, fortrinnsvis innen normert tid. 

 Fakultetet skal sikre at postdoktorstillingene fungerer som kvalifiseringsstillinger. 

Postdoktorene skal sikres faglig utvikling både i forskning og undervisning – slik at stillingene 

er med å kvalifisere til faste vitenskapelige stillinger. Normalordningen skal være at 

postdoktorer ansettes i fire år med 25% undervisning. 

 Masteroppgaver er også viktige bidrag til fakultetets forskning. Mastergradsskrivende skal 

sikres god veiledning og oppfordres til å delta mer på fakultetets vitenskapelige 

arrangementer.  

 Juridisk fakultet skal øke sin andel av ekstern finansiering fra Norges forskningsråd, EU og 

andre aktuelle finansieringskilder. Hvilke eksterne prosjekter som fakultetets ansatte søker 

på skal være styrt av de vitenskapelig ansattes forskningsinteresser. 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at Norges forskningsråd og andre finansieringskilder i 

større grad bevisstgjøres behovet for og egenskaper ved juridisk forskning. Det skal arbeides 

for utlysninger som finansierer juridisk forskning. 

 Fakultetet skal sikre god forskningsstøtte til de ansattes forskningsprosjekter (prosjekter med 

intern og ekstern finansiering). De administrativt ansatte er viktige for planlegging og 

gjennomføringen av forskningsprosjekter, og de skal gis rom til faglig utvikling slik at de best 

mulig kan støtte opp om fakultetets forskning.  

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å beskytte den akademiske friheten til egne ansatte og 

akademikere i inn- og utland. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for forskningssamarbeid med fagmiljøer i andre deler av 

verden og bidra til utvikling av fagmiljøer der det er særlig stort behov. 

 

Utdanne studenter med samfunnsrelevante kunnskaper og ferdigheter  
 Juridisk fakultet skal utdanne studenter med ferdigheter og kunnskap som kan bidra til å løse 

vår tids store utfordringer, som for eksempel omstilling til bærekraft. Fakultetet skal tilby 

utdanninger som møter studentenes samfunnsengasjement. 

 Juridisk fakultet skal utvikle og fornye alle studieprogrammer og svare på samfunnets behov 

for kompetanse.  
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 Juridisk fakultet skal tilby arbeidslivsrelevant forskningsbasert undervisning i alle sine 

studieprogram. Ved ansettelser av vitenskapelig ansatte skal det i tråd med de nasjonale 

reglene legges vekt både på forsknings- og undervisningskompetanse.  

 Juridisk fakultet skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som utdanner studenter 

som har dyp forståelse for rettsreglene og rettens funksjon i samfunnet. Studentene skal 

gjennom studiene gis både faglig dybde, forståelse av andre relevante fag og evne til 

tverrfaglighet.  

 Ny teknologi er i ferd med å forandre juristrollen. Fakultetet skal tilby en utdanning i 

rettsvitenskap som gir studentene den teknologiske kunnskapen og de ferdighetene som 

kreves.  

 Fakultetet skal arbeide aktivt med gode internasjonale samarbeidsuniversitet og legge til 

rette for at studentene kan reise på utveksling som en del av studieprogrammene. 

 I denne tiårsplanen vil Fakultetets senter for fremragende utdanning (CELL) være sentral i å 

introdusere ny teknologi og prøve ut undervisningsformer som oppøver teknologiske 

ferdigheter. 

 Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som videreutvikler studentenes 

kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i samfunnet, og evne til å utvikle og anvende 

rettsregler. Fakultetets senter for fremragende utdanning (CELL) er et viktig redskap i 

arbeidet med å gjøre studiene ved fakultetet mer studentaktive.  

 Fakultetet har gjennom JURK og Jussbuss lang tradisjon med å ha studentaktive og 

praksisnære elementer i studiet. JURK og Jussbuss vil være viktige praksisnære elementer i 

studiet også i den kommende tiårsperioden. I tillegg vil fakultet utvikle nye arenaer for 

studentaktiv læring, som for eksempel Lovlab (lovgivningslære/regelutvikling) og LILO (Legal 

Innovation Lab Oslo – rettsteknologi). 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for en kultur som fremmer samarbeid og deling, og 

demper uheldig konkurranse og karakterpress. 

 Juridisk fakultet skal utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag, med vekt på blant 

annet kontakt mellom ansatte og studenter, fysisk studiemiljø og bedre læring. Strategien 

skal også involvere aktiv bruk av fakultetets bygninger for å skape møteplasser. Ansattes 

arbeidsbelastning må hensyntas ved utarbeidelse av strategien. Juridisk fakultet skal jobbe 

videre med en samlet pedagogisk plan for sine studier og en ferdighetsstige som beskriver 

hvilke ferdigheter studentene skal ha på hvert nivå. 

 I tråd med UiO sin Strategi 2030 skal fakultetet i den kommende 10 års perioden 

videreutvikle etter- og videreutdanningstilbudet. Vi har allerede i dag en rekke valgemner 

som er etterspurte etterutdanningstilbud, og fakultetet vil bygge videre på disse. 

 Studiene skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet til å gjennomføre på 

normert tid. 

 Juridisk fakultet skal ta imot nye studenter godt og bidra til at de inkluderes i et studiemiljø 

som reflekterer mangfoldet i samfunnet. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for at forholdstallet mellom ansatte og studenter bedres.  

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at studentene høres i alle saker som angår dem. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at studentorganisasjonene skal kunne arbeide for et 

godt sosialt miljø på studiet. 
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Være synlig og i dialog med omverdenen 
 De ansatte ved juridisk fakultet gir viktige bidrag ved å formidle kunnskap om rettslige tema 

til samfunnet. Juridisk fakultet skal støtte denne formidlingen og sikre at den opprettholdes. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at ansatte deltar i kunnskapsbaserte offentlige 

samtaler og er aktivt til stede der viktige diskusjoner og beslutningsprosesser foregår. 

 Ytringsfriheten er en grunnleggende rett i akademia og samfunnet for øvrig. Fakultetet skal 

verne om de ansattes rett til å ytre seg.   

 Juridisk fakultet skal arbeide for å gjøre de ansattes forskning og undervisning offentlig 

tilgjengelig og ha åpenhet og allmenn tilgjengelighet som førende prinsipper. 

 Juridisk fakultet skal fremme god debattkultur, og respekt for andres ytringer. 

 Juridisk fakultet skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og 

tilgjengelige. 

 Juridisk fakultet skal tilby ansatte som ønsker det opplæring i ulike typer formidling. 

Studentene skal gjennom studiet få trening i ulike typer formidling slik at de kan formidle 

kunnskap til ulike grupper i samfunnet. 

 Juridisk fakultet skal bidra til å utvikle UiO sin tilstedeværelse i byen og i utviklingen av 

«Campus sentrum». 

 De ansattes rett til å ytre seg skal vernes om, og fakultetet skal støtte ansatte som opplever 

den offentlige debatt som belastende. 

 

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 
 Fakultetet skal ha et godt arbeidsmiljø for alle grupper av ansatte og studenter. Alle ansatte 

skal ha mulighet til faglig utvikling - både vitenskapelig og administrativt ansatte, så vel som 

faste og midlertidig ansatte.  

 Fakultetet skal bygge en kultur der det skapes forståelse for at alle grupper av ansatte er 

viktige for fakultetet, både faglige og administrativt ansatte er viktige for at vi skal kunne 

forske og undervise på høyt faglig nivå. 

 Det er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø at vi har gode møteplasser der ansatte kan 

møtes på tvers av stillingskategorier. Juridisk fakultet skal sikre at alle ansatte har gode felles 

møteplasser. Fakultetet skal fremme tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter.  

 Juridisk fakultet skal fremme kollegialitet og samarbeid mellom alle ansatte på tvers av 

stillingskategorier. Fakultetet skal evaluere mentorordningen og vurdere behovet for en 

utvidet og styrket mentorordning.   

 Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes utvikling innen forskning og 

undervisning og bidra til deres karrierevalg og -muligheter.  

 For å styrke de kvinnelige ansattes karriereutvikling og deltakelse i forskningsledelse skal 

fakultetet sammen med Likestillings og mangfoldsutvalget vurdere behovet for å lage et 

nettverk for kvinnelig ansatte. 

 Juridisk fakultet skal jevnlig gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser og sikre at det avholdes 

årlige medarbeidersamtaler, og resultatene av disse skal følges opp.  

 Juridisk fakultet skal følge opp studiemiljøet basert på resultatene fra undersøkelser av 

studenters studiemiljø, helse og trivsel følges opp (SHOT-undersøkelsene), og sammen med 

studentorganisasjonene sette i verk tiltak for å sikre et inkluderende og utviklende 

studiemiljø for alle. 
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 Juridisk fakultet skal ha åpne og transparente beslutningsprosesser, som sikrer mulighet for 

innflytelse og universitetsdemokrati. Fagorganisasjoner og verneombudene er sentrale for å 

sikre medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø.     

 Juridisk fakultet skal arbeide for å ivareta og styrke mangfoldet blant ansatte og studenter 

slik at det best mulig reflekterer samfunnets mangfold med hensyn til blant annet kjønn, 

alder, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. 

 Juridisk fakultet skal sikre god opplæring i digitale arbeidsverktøy for alle grupper av ansatte. 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å oppnå UiO sin målsetting om et redusert 

klimafotavtrykk, og legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg. 

 Juridisk fakultet skal ha et godt og sikkert fysisk arbeidsmiljø for alle studenter og ansatte.  
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Det juridiske fakultet skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos posisjon 

som et ledende europeisk forskningsbasert universitet gjennom et nært samspill 

mellom forskning, utdanning og formidling. Fakultetet skal samtidig ivareta sitt 

nasjonale ansvar for juridisk forskning, utdanning og formidling.  

 

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det største og eldste juridiske 

fakultetet i Norge. Fakultetet har levert kunnskap og kandidater som har vært 

viktig for utviklingen av det norske samfunn. Ved inngangen til strategiperioden 

har fakultetet et godt utgangspunkt. Vi har svært dyktige studenter. De 

vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og undervisning av høy 

kvalitet. Vi har en velfungerende administrasjon, god teknisk støtte og en 

balansert økonomi.  

 

Samfunnsutviklingen stiller fakultetet overfor utfordringer som har vært 

styrende for denne strategien. Blant disse er rettens internasjonalisering samt 

rettens funksjon for politiske mål om forebygging og håndtering av konflikter, 

realisering av grunnleggende menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. 

Videre har studentenes læring og læringsmiljø vært styrende for strategien. 

Helse- og trivselsundersøkelser blant studentene (SHOT undersøkelsene) viser 

blant annet at mange studenter opplever utfordringer som følge av konkurranse 

med medstudenter, karakterpress, mye selvstudium og lite lærerkontakt.  En 

tredje hovedutfordring har vært ansattes arbeidsbelastning og -miljø, særlig 

knyttet til det høye antallet studenter per ansatt, økte krav om 

forskningsfinansiering og overgang til ny bygningsinfrastruktur. 

 

Denne strategien har som mål at fakultetet skal:   

- Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

- Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

- Være synlig og i dialog med omverdenen 
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- Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

 Juridisk fakultet skal utvikle fremragende forskningsmiljøer innen juridiske 

fag, kriminologi, rettssosiologi og menneskerettigheter.  

 Juridisk fakultet skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig forskning  

 Juridisk fakultet skal ha fleksibilitet og langsiktighet i forskningen slik at den 

responderer på samfunnets behov for rettsutvikling på både kort og lang 

siktforskningsområder.  

 Juridisk fakultet skal leve opp til de høyeste standarder for forskningsetikk 

og forskningsintegritet. 

 Juridisk fakultet skal fordele arbeidsoppgaver slik at alle vitenskapelig 

ansatte får mulighet til å forske og utføre forskningsbasert undervisning. I 

løpet av strategiperioden skal det gjennomføres en kartlegging av de 

vitenskapeliges arbeidsoppgaver for å bedre fordelingen mellom forskning, 

undervisning og administrasjon. 

 Stipendiater og andre midlertidig ansatte gir svært viktige bidrag til 

fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene og sikres god faglig 

oppfølging. 

 Masteravhandlinger er viktige bidrag til fakultetets forskning. 

Mastergradsskrivende skal sikres god veiledning og oppfordres til å delta på 

fakultetets faglige arrangementer.  

 Juridisk fakultet skal øke sin andel av ekstern finansiering - også fra EU.  

Hvilke eksterne prosjekter som fakultetets ansatte søker på skal være styrt av 

de vitenskapelig ansattes forskningsinteresser. 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at Norges forskningsråd og andre 

finansiører i større grad bevisstgjøres behovet for og egenskaper ved juridisk 
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forskning. Det skal arbeides for utlysninger som finansierer juridisk 

grunnforskning. 

 Fakultetet skal sikre god forskningsstøtte til de ansattes forskningsprosjekter 

(prosjekter både med intern og ekstern finansiering). 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å beskytte den akademiske friheten til 

egne ansatte og akademikere i inn- og utland. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for forskningssamarbeid med juridiske 

fagmiljøer i andre deler av verden og bidra til utvikling av juridiske 

fagmiljøer der det er særlig stort behov. 

 

Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

 Juridisk fakultet skal utvikle og fornye studiene for alle studieprogrammer 

og svare på samfunnets behov for juridisk kompetanse.  

 Juridisk fakultet skal tilby forskningsbasert undervisning i alle sine 

studieprogram. Ved ansettelser av vitenskapelig ansatte skal det i tråd 

med de nasjonale reglene legges vekt både på forsknings- og 

undervisningskompetanse.  

 Juridisk fakultet skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som  

Utdanner studenter som har dyp forståelse av rettsreglene og rettens 

funksjon i samfunnet. Studentene skal gjennom studiet gis både faglig 

dybde, forståelse av andre fag og evne til tverrfaglighet.   

 Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som 

videreutvikler studentenes kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i 

samfunnet, og evne til å utvikle og anvende rettsregler. Fakultetets senter 

for fremragende utdanning (CELL) er et viktig redskap i arbeidet med å 

gjøre studiene ved juridisk fakultet mer studentaktive.   

 Juridisk fakultet skal legge til rette for arbeidsformer som fremmer 

samarbeid og deling, og demper konkurranse og karakterpress. 
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 Juridisk fakultet skal utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag, 

med vekt på blant annet kontakt mellom lærer og student, fysisk 

studiemiljø og bedre læring. Strategien skal også involvere aktiv bruk av 

fakultetets bygninger for å skape møteplasser. Lærernes arbeidsbelastning 

må hensyntas ved utarbeidelse av strategien. Juridisk fakultet skal jobbe 

videre med en samlet pedagogisk plan for sine studier og en 

ferdighetsstige som beskriver hvilke ferdigheter studentene skal ha på 

hvert nivå. 

 Studiet skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet 

til å gjennomføre på normert tid. 

 Juridisk fakultet skal ta imot våre nye studenter godt og bidra til at 

de inkluderes i et studiemiljø som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for at forholdstallet mellom lærer og 

student bedres. 

 

Være synlig og i dialog med omverdenen 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at våre ansatte deltar i 

kunnskapsbaserte offentlige samtaler og er aktivt til stede der viktige 

diskusjoner foregår. 

 Juridisk fakultet skal verne om den enkelte ansattes rett til å ytre seg og 

støtte ansatte som opplever den offentlige debatt som belastende. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for å gjøre de ansattes forskning og 

undervisning offentlig tilgjengelig. 

 Juridisk fakultet skal fremme god debattkultur, og respekt for andres 

ytringer. 

 Juridisk fakultet skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer 

som er synlige og tilgjengelige. 
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 De ansatte ved juridisk fakultet gir et viktig bidrag til å formidle 

rettsstoff til samfunnet. Juridisk fakultet skal bidra til at denne 

formidlingen opprettholdes. 

 Juridisk fakultet skal bidra til å utvikle UiO sin tilstedeværelse i 

byen og i utviklingen av «Campus sentrum». 

 

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at alle ansatte har gode 

arbeidsforhold som gir mulighet til faglig utvikling. Dette gjelder både 

vitenskapelig og administrativt ansatte, så vel som faste og midlertidig 

ansatte. 

 Det er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø at vi har gode møteplasser 

der alle ansatte kan møtes på tvers av stillingskategorier. Juridisk fakultet 

skal sikre at alle ansatte har gode felles møteplasser. Fakultetet skal 

fremme tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter.  

 Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes faglige og 

undervisningsmessige utvikling og bidra til deres karrierevalg.  

 Juridisk fakultet skal fremme kollegialitet og samarbeid mellom alle 

ansatte på tvers av stillingskategorier, blant annet gjennom en styrket 

mentorordning.  

 Juridisk fakultet skal jevnlig gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser og 

sikre at det avholdes årlige medarbeidersamtaler, og resultatene av disse 

skal følges opp.  

 Juridisk fakultet skal følge opp studiemiljøet basert på resultatene fra 

undersøkelser av studenters studiemiljø, helse og trivsel følges opp 

(SHOT undersøkelsene), og sammen med studentorganisasjonene sette i 

verk tiltak for å sikre et inkluderende og utviklende studiemiljø for alle. 
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 Juridisk fakultet skal arbeide for å ivareta og videreutvikle mangfoldet 

blant ansatte og studenter slik at det best mulig reflekterer samfunnets 

mangfold med hensyn til blant annet kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne 

og seksuell orientering. 

 Juridisk fakultet skal sikre god opplæring i digitale arbeidsverktøy for alle 

grupper av ansatte. 

 Juridisk fakultet skal ha et godt og sikkert fysisk arbeidsmiljø for alle 

studenter og ansatte.  

 

 

 

 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 

Institutt for privatrett 
Besøksadr.: Karl Johans gt. 47  
0162 OSLO 
Postadr.: Pb 6706, St. Olavs plass 
0130 OSLO 

Telefon: 22 85 96 40  
Telefaks: 22 85 96 20/22 85 97 20  
E-post: info-ifp@jus.uio.no 
Webadr.: www.jus.uio.no/ifp/ 

 

 

 

 

 

Dato: 20.04.21 
   

Høringssvar – Strategi 2030 

 

Institutt for privatrett har hatt samtaler med enkelte ansatte på instituttet og med instituttrådet. Vi 

slutter oss på bakgrunn av disse til fakultetets utkast til strategisk plan med følgende 

bemerkninger: 

 

1) Teknologi og personvern i jussen bør vektlegges i større grad, se eget innspill fra Lee 

Bygrave 

2) Vi foreslår nytt tredje avsnitt: «Det juridiske fakultet anser at akademisk frihet og 

institusjonell autonomi er grunnleggende forutsetninger for å oppfylle fakultetets 

samfunnsoppdrag» 

3) Vi foreslår at igangsatte forbedringer vektlegges i større grad. Som eksempler nevnes 

satsningen på CELL og utviklingen av digitale undervisningsopplegg, forskningen på 

demokrati og domstolenes uavhengighet (JUS), forskning på digital identifikasjon og 

sikkerhet for forbrukere (SODI) og samarbeidsprosjektene mellom universitetet og statlige 

og private bransjeaktører (skatterettsprosjektet, forsikringsrettsprosjektet og 

ekspropriasjons- og konsesjonsrettsprosjektet). 

 

 

Med hilsen 

 

John Asland 

instituttleder 

Eli Knotten 

kontorsjef 
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Høringsuttalelse fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi til Strategi 2030, Det 

juridiske fakultet 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) har oppfordret staben til å sette seg inn i og 

kommentere utkastet til strategi, og har diskutert det i ledergruppa og i Instituttrådet. IKRS 

har noen overordnede kommentarer, samt noen konkrete forslag til tillegg.  

IKRS setter pris på at studentenes behov løftes tydelig fram i strategien. Fakultetet setter opp 

som mål å bedre studiehverdagen, inkludert kontakt mellom lærer og student, og skape 

møteplasser. I lys av dette, mener IKRS at det bør reflekteres at dette kan sikres best på ulike 

måter for ulike studentgrupper. Studentene ved IKRS’ studieprogrammer er i mindretall ved 

fakultetet og har særlige behov for kontakt med hverandre for å styrke kvaliteten i studiene. 

De har i liten grad, langt mindre enn studenter med Master i rettsvitenskap, møter med lærere 

og plattformer for møter med hverandre, siden deres undervisning nesten utelukkende foregår 

i form av forelesninger. Samtidig skal de skrive egne oppgaver på både bachelor- og 

masternivå, på henholdsvis 20 og 60 studiepoeng, og i den forbindelse gjennomfører de ofte 

egen datainnsamling. De har ikke like mye veiledning på disse oppgavene som det som er 

vanlig i sammenlignbare fag, for eksempel tilbyr Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

50 prosentpoeng mer veiledning, og andre studenter blir derfor en viktig kilde til faglig støtte 

og utveksling av erfaringer. Studentene trenger rett og slett kontakt med hverandre fordi 

fakultetet tilbyr dem lite tid med lærerne. Studentene ved IKRS er heller ikke inkludert i 

aktivitetene som organiseres av de store studentorganisasjonene ved fakultetet. Dette betyr at 

IKRS’ studenter er mye alene, noe som svekker både det sosiale og faglige utbyttet. Dette har 

endret seg mye de siste årene. Mens instituttet holdt til i DN, hadde studentene ved IKRS’ 

programmer tett kontakt med hverandre og med instituttets ansatte. De hadde egne 

lesesalsplasser hvor de satt sammen med studenter på samme program som seg selv, og de 

holdt til i samme etasjer som instituttets ansatte. Dette mistet studentene da fakultetet flyttet til 

DJ. IKRS ønsker derfor at fakultetet for å nå de målene de setter seg om å bedre 

studiehverdagen og skape møteplasser innfører faste lesesalsplasser for studenter ved de 

mindre programmene på fakultetet, i det minste i de semestrene de jobber med bachelor- og 

masteroppgavene sine.  

Det er fint at strategien adresserer behovene midlertidig ansatte har særskilt. Vi mener det er 

formålstjenlig å skille mellom kategorier av midlertidige vitenskapelige ansatte. PhD-

stipendiater er i dag ivaretatt gjennom flere kanaler, mens postdoktorene og eventuelle 

forskere er mer eller mindre overlatt til seg selv eller avhengig av prosjektleder. Vi mener det 



bør stadfestes hva Fakultetet ønsker med hver av stillingskategoriene og hva det vil gjøre for å 

nå de målene.  

Både de midlertidige og faste vitenskapelige ansatte ved fakultetet opplever et sterkt press på 

tiden sin. Flere administrative oppgaver tillegges dem, samtidig som dette ikke synliggjøres i 

timeregnskapet. I tillegg er det vanskelig å sørge for balanse i timeregnskapet for 

undervisningen slik at forskere også får ivaretatt sin forpliktelse til å forske og formidle. Det 

kreves ressurser for å bygge ned de overskuddene som er bygd opp over tid. Forskerne 

opplever ikke bare et krysspress innad på fakultetet mellom forskning, undervisning, 

formidling og administrasjon, men også et press om å bidra til det nasjonale og internasjonale 

forskerfellesskapet, gjennom å fagfellevurdere artikler, bokmanus og forskningssøknader, 

gjennom å delta i ansettelses- og opprykkskomiteer ved institusjoner i Norge og utland, og 

ved å redigere temanumre og antologier utgitt på norske og internasjonale forlag. Dette er 

oppgaver som i liten grad inkluderes på folks cv-er og som ikke inngår i ‘tellekantsystemet’, 

og det er bare i noen tilfeller de mottar honorar for slike oppgaver, altså at det kan regnes som 

en ekstrajobb. Dette er oppgaver som forskerfellesskapet er avhengig av, og som de 

vitenskapelige ansatte i dag må gjøre i stedet for egen forskning eller i fritiden. IKRS ønsker 

at Fakultetet tar med i betraktning at dette er oppgaver som påhviler vitenskapelige ansatte og 

som hele forskningssystemet, inkludert Juridiske fakultet, er avhengig av. En bevissthet om at 

dette også inngår i arbeidsbyrden, og at vitenskapelige ansatte ikke får overtidsbetaling når de 

utfører obligatoriske oppgaver som er nødvendige for fakultetet, må inngå i planleggingen av 

oppgavefordeling på fakultetet framover. Dette skaper både belastninger for den enkelte og 

for fagmiljøene, men kan også danne grunnlag for dårlig samarbeid mellom 

stillingskategorier. Det er ikke uvanlig at vitenskapelige får beskjed om at de må overta 

administrative oppgaver fordi administrative ansatte ikke har tid, og det skaper misnøye når 

det slik forutsettes at forskeres fritid er en ubegrenset ressurs for fakultetet. Det er heller ikke 

uvanlig at administrative ansatte opplever negativ respons når de har kontakt med 

vitenskapelige ansatte om oppgaver. Dette må motarbeidet gjennom en transparent og 

rettferdig arbeidsfordeling og gjensidig respekt for hverandres arbeid og utfordringer. Relatert 

til dette, savner vi at de teknisk-administratives rolle i å sikre undervisningen, forskningen og 

formidlingen framheves eksplisitt. Vi mener det å sikre teknisk-administrativt ansattes 

kompetanse i det arbeidet, men også at de verdsettes, bør inn i strategien. Det er uheldig av 

denne stillingskategorien nesten utelukkende dukker opp under punktet om fakultetet som 

arbeidssted. Det er viktig både for den enkelte, arbeidsmiljøet og arbeidsfordelingen at 



teknisk-administrative ansatte ikke framstår som noen som ‘hjelper’ de vitenskapelige ansatte; 

de har også æren for at hjulene går rundt, men de deler også ansvaret. 

IKRS støtter forslaget om å gjøre en gjennomgang av dagens system for timeregnskap. Vår 

erfaring er at mange oppgaver er kraftig undervurdert (særlig emneansvar, og det å utvikle 

nye forelesningsrekker), mens andre er overvurdert (seminar- og kursledelse). En eventuell 

justering mener vi bør ta høyde for hvor selvstendig faglæreren må være, altså om 

vedkommende har ‘årsansvarlige’ og ‘masteransvarlige’ over seg, siden dette medfører at 

emneansvar gir mindre arbeid. Vi har alle en interesse i at alle ansatte får en rimelig uttelling 

for arbeidet sitt og at systemet er rettferdig og oppleves legitimt. 

Som et ledd i arbeidet med å fremme disiplinær dybde og tverrfaglig forskning, mener IKRS 

det er behov for at fakultetet styrker sin kompetanse i og mekanismer for kvalitetssikring av 

tverrfaglig samfunnsvitenskapelig metode, inkludert ivaretakelse av forskningsetikk og 

personvern. Flere og flere, både blant studenter og vitenskapelige ansatte, jobber i dag 

empirisk med samfunnsvitenskapelig metoder, og det er viktig at det etableres en forståelse 

for at dette et særskilt kunnskapsområde og at fakultetet tilbyr assistanse som hjelper 

stunderter og ansatte med å sikre kvaliteten når slike metoder anvendes. Dette handler både 

om å sikre kvaliteten på den forskningen studenter og ansatte ved fakultetet utøver, samt at 

det ansvaret personvernforordningen og forskningsetikkloven gir forskningsinstitusjonene 

overholdes. 

 

Vennlig hilsen 

May-Len Skilbrei, instituttleder IKRS 
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JDet juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal medvirke arbeide for til å 

styrke uUniversitetets i Oslos posisjon som et ledende europeisk 

forskningsbasert universitet av høy faglig kvalitet gjennom et nært samspill 

mellom forskning, utdanning og nasjonal og internasjonal formidling. I tråd med 

UiO: Strategi 2030 skal Fakultetet utvikle kunnskap av ‘verdi for hele verden’, 

og utvikle programmer og prosjekter for at slik kunnskap formidles gjennom 

ulike kanaler, deriblant ved internasjonal publisering og ved internasjonalt 

programsamarbeid med akademiske og andre relevante institusjoner. Slikt 

samarbeid skal forankres i den rettsvitenskapelige og tverrfaglige forsknings- og 

kunnskapsutviklingen ved Fakultetet. Fakultetet  skal samtidig ivareta sitt 

nasjonale ansvar for juridisk forskning, utdanning og formidling.   

  

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det største og eldste juridiske 

fakultetet i Norge. Fakultetet har levert kunnskap og kandidater som har vært 

viktig for utviklingen av det norske samfunn. Ved inngangen til strategiperioden 

har fakultetet et godt utgangspunkt. Vi har svært dyktige studenter. De 

vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og undervisning av høy 

kvalitet. Vi har en velfungerende administrasjon, god teknisk støtte og en 

balansert økonomi.   

  

Samfunnsutviklingen stiller fakultetet overfor utfordringer som har vært 

styrende for denne strategien. Blant disse er rettens internasjonalisering;  samt 

rettens funksjon for politiske mål om forebygging og håndtering av konflikter;, 

realisering av grunnleggende menneskerettigheter og rettens bidrag til 

bærekraftig utvikling.  

 

SVidere har studentenes læring og læringsmiljø vært styrende forer et sentralt 

element i strategien, .og må tilpasses både norsk og internasjonale studenter, og 

hensynta eventuelle ulike behov hos disse to gruppene.  Helse- og 
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trivselsundersøkelser blant studentene (SHOT undersøkelsene) viser blant annet 

at mange studenter opplever utfordringer læringsmessige problemer som følge 

av konkurranse med medstudenter, karakterpress, mye selvstudium og lite 

lærerkontakt.  En tredje hovedutfordring har vært Det er også utfordringer 

knyttet til ansattes arbeidsmiljø, blant annet arbeidsbelastninger og -miljø, særlig 

knyttet til et det høyt e antallet studenter per ansatt, og økte krav om å skaffe 

ekstern forskningsfinansiering og overgang til ny bygningsinfrastruktur.  

  

Denne strategien har som mål at fakultetet skal:    

- Fremme uavhengig og nyskapende forskning  

- Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter   

- Være synlig og i dialog med omverdenen  

- Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer gjenspeiler 

mangfoldet i samfunnet  
  

Fremme uavhengig og nyskapende forskning  

• Juridisk fakultet skal utvikle fremragende forskningsmiljøer innen 

juridiske fag, kriminologi, rettssosiologi og menneskerettigheter.   

• Juridisk fakultet skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig 

forskning.   

• Juridisk fakultet skal ha fleksibilitet og langsiktighet i forskningen slik at 

den responderer påsvarer på samfunnets behov for kunnskap om 

rettsutvikling på både kort og lang  sikt.siktforskningsområder.   

• Juridisk fakultet skal leve opp til de høyeste standarder for 

forskningsetikk og forskningsintegritet. 

• Juridisk fakultet skal fordele arbeidsoppgaver slik at alle vitenskapelig 

ansatte får mulighet til å forske og utføre forskningsbasert undervisning. I 

løpet av strategiperioden skal det gjennomføres en kartlegging av de 

vitenskapeliges arbeidsoppgaver for å bedre fordelingen mellom 

forskning, undervisning og administrasjon.  
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• Stipendiater og andre midlertidig ansatte gir svært viktige bidrag til 

fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene og sikres god 

faglig oppfølging.  

• Masteravhandlinger Masteroppgaver er viktige bidrag til fakultetets 

forskning. I arbeidet med oppgaven skal studentene   

• Mastergradsskrivende skal sikres god veiledning og oppfordres til å delta 

på fakultetets faglige arrangementer.   

• Juridisk fakultet skal øke sin andel av ekstern finansiering fra NRF,  - 

også fra EU og andre kilder som ivaretar søkernes faglige integritet.  

Hvilke eksterne prosjekter som fakultetets ansatte søker på skal være styrt 

av de vitenskapelig ansattes forskningsinteresser.  

• Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at Norges forskningsråd og andre 

finansiæører i større grad bevisstgjøres behovet for og egenskaper ved 

juridisk forskning. Det skal arbeides for utlysninger som finansierer 

juridisk grunnforskning.  

• Fakultetet skal sikre god forskningsstøtte til de ansattes 

forskningsprosjekter (prosjekter både med intern og ekstern finansiering).  

• Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å beskytte den akademiske friheten 

til egne ansatte og akademikere i inn- og utland.  

• Juridisk fakultet skal legge til rette for forskningssamarbeid med juridiske 

fagmiljøer i andre deler av verden og bidra til utvikling av juridiske 

fagmiljøer der det er særlig storet behov.  

  

Utdanne studenter med samfunnsrelevante  kunnskaper og ferdigheter   

• Juridisk fakultet skal utvikle og fornye studiene for alle studieprogrammer 

og svare på samfunnets behov for juridisk kompetanse.   

• Juridisk fakultet skal tilby forskningsbasert undervisning i alle sine 

studieprogram. Ved ansettelser av vitenskapelig ansatte skal det i tråd med 

de nasjonale reglene legges vekt både på forsknings- og 
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undervisningskompetanse. I tråd med UiOs vektlegging av tverrfaglighet 

skal tverrfaglige miljøer ved fakultetet sikres en god balanse av ansatte fra  

ulike disipliner.   

• Juridisk fakultet skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som  

uUtdanner studenter som har dyp forståelse av rettsreglene og rettens 

funksjon i samfunnet. Studentene skal gjennom studiet gis både faglig 

dybde, forståelse av andre fag og evne til tverrfaglighet.   

• Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som 

videreutvikler studentenes kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i 

samfunnet, og evne til å utvikle og anvende rettsregler. Fakultetets senter 

for fremragende utdanning (CELL) er et viktig redskap i arbeidet med å 

gjøre studiene ved juridisk fakultetet mer studentaktive.    

• Juridisk fakultet skal legge til rette for arbeidsformer som fremmer 

samarbeid og deling, og demper konkurranse og karakterpress.  

• Juridisk fakultet skal utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag, med 

vekt på blant annet kontakt mellom lærer og student, fysisk studiemiljø og 

bedre læring. Strategien skal også involvere aktiv bruk av fakultetets 

bygninger for å skape møteplasser. Lærernes arbeidsbelastning må 

hensyntas ved utarbeidelse av strategien. Juridisk fakultet skal jobbe 

videre med en samlet pedagogisk plan for sine studier og en 

ferdighetsstige som beskriver hvilke ferdigheter studentene skal ha på 

hvert nivå.  

• Studiet skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet til å 

gjennomføre på normert tid.  

• I tråd med UiO Strategi 2030 skal Juridisk fakultet utvikle 

forskningsbasert og fleksibel etter og videreutdanning. 

• Juridisk fakultet skal ta imot våre nye studenter godt og bidra til at de 

inkluderes i et studiemiljø som reflekterer mangfoldet i samfunnet.  
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• Juridisk fakultet skal arbeide for at forholdstallet mellom lærer og student 

bedres.  

• Juridisk fakultet skal arbeide for og iverksette tiltak som bedrer 

forholdstallet mellom mannlige og kvinnelige studenter i studentmassen. 

  

Være synlig og i dialog med omverdenen  

• Juridisk fakultet skal legge til rette for at våre ansatte deltar i 

kunnskapsbaserte offentlige samtaler og er aktivt til stede der viktige 

diskusjoner foregår.  

• Juridisk fakultet skal verne om den enkelte ansattes rett til å ytre seg og 

støtte ansatte som opplever den offentlige debatt som belastende.  

• Juridisk fakultet skal arbeide for å gjøre de ansattes forskning og 

undervisning offentlig tilgjengelig.  

• Juridisk fakultet skal fremme god debattkultur, og respekt for andres 

ytringer.  

• Juridisk fakultet skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er 

synlige og tilgjengelige.  

• De ansatte ved juridisk fakultet gir et viktig bidrag til å formidle rettsstoff 

kunnskap om rettslige tema til samfunnet. Juridisk fakultet skal bidra til at 

denne formidlingen opprettholdes.  

• Juridisk fakultet skal bidra til å utvikle UiO’s sin tilstedeværelse i byen og 

i utviklingen av «Campus sentrum».  

  

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet  

• Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at alle ansatte har gode 

arbeidsforhold som gir mulighet til faglig utvikling. Dette gjelder både 
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vitenskapelig og administrativt ansatte i , så vel som faste og så vel som 

midlertidig ansattestillinger.  

• Det er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø at vi har gode møteplasser 

der alle ansatte kan møtes på tvers av stillingskategorier. Juridisk fakultet 

skal sikre at alle ansatte har gode felles møteplasser. Fakultetet skal 

fremme tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter.   

• Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes faglige og 

undervisningsmessige utvikling og bidra til deres karrierevalg.   

• Juridisk fakultet skal fremme kollegialitet og samarbeid mellom alle 

ansatte på tvers av stillingskategorier, blant annet gjennom en styrket 

mentorordning for både kvinnelige og mannlige ansatte.   

• Juridisk fakultet skal jevnlig gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser og 

sikre at det avholdes årlige medarbeidersamtaler, og resultatene av disse 

skal følges opp.   

• Juridisk fakultet skal følge opptilrettelegge for et best mulig studiemiljø. 

Fakultetet skal lære av et basert på resultatene fra undersøkelser av 

studenters studiemiljø, studentenes helse og trivsel følges opp (SHOT 

undersøkelsene), og sammen med studentorganisasjonene sette i verk 

tiltak for å sikre et inkluderende og utviklende studiemiljø for alle.  

• Juridisk fakultet skal arbeide for å ivareta og videreutvikle mangfoldet 

blant ansatte og studenter slik at det best mulig reflekterer samfunnets 

mangfold med hensyn til blant annet kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, 

sosial bakgrunn og seksuell orientering.  

• Juridisk fakultet skal sikre god opplæring i digitale arbeidsverktøy for alle 

grupper av ansatte.  

• Juridisk fakultet skal ha et godt og sikkert fysisk arbeidsmiljø for alle 

studenter og ansatte.   
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From:   Teis Daniel Kjelling
Sent:   tirsdag 13. april 2021 11:14
To:     Eirik Haakstad
Subject:        struktur for strateginotatet

Hei Eirik,

Innspill til strukturering av strategidokumentet: Om du ser på TFs struktur for organisering 
hovedkapitlene så fungerer det veldig bra.
https://www.tf.uio.no/om/strategi/strategi-2030.html
Under hvert hovedkapittel (forskning, utdanning osv) bør det stå underkapitler for "visjon, mål, strategi". 
Dels gjør det utviklingen av strategien mer presis; dels blir kommunikasjonsarbeidet lettere etterpå; og 
dels blir det lettere å formulere en årlig tiltaksplan etterpå. 

Bård Anders arbeider med å skrive ut konkrete tekstinnspill fra nå og så kommer det et samlet dokument 
fra SMR til fristen. Vi har oppfordret ansatte til å sende individuelle innspill både til senterledelsen og 
direkte til JUS om de ønsker det.

Daniel

Med vennlig hilsen
Teis Daniel Kjelling
Kontorsjef
Norsk senter for menneskerettigheter
Tlf: 22 84 20 12, mobil: 900 85 116, epost: t.d.kjelling@nchr.uio.no
Nettsted: www.jus.uio.no/smr 
Besøksadresse: Kristian Augustsgate 17, 7. etasje, rom 7120, kontorplass 1.
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Det juridiske fakultet skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos posisjon 

som et ledende europeisk forskningsbasert universitet gjennom et nært samspill 

mellom forskning, utdanning og formidling. Fakultetet skal samtidig ivareta sitt 

nasjonale ansvar for juridisk forskning, utdanning og formidling.  

 

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det største og eldste juridiske 

fakultetet i Norge. Fakultetet har levert kunnskap og kandidater med ferdigheter 

som har vært viktig for utviklingen av det norske samfunn. Ved inngangen til 

strategiperioden har fakultetet et godt utgangspunkt. Vi har svært dyktige 

studenter. De vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og 

undervisning av høy kvalitet, og deltar til dels svært aktivt i samfunnsdebatter. 

Vi har en velfungerende administrasjon, god teknisk støtte og en balansert 

økonomi.  

 

Samfunnsutviklingen utfordrerstiller fakultetet rettsvitenskapen og våre andre 

fag på måteroverfor utfordringer som har vært styrende for denne strategien. 

Blant disse er rettens internasjonalisering samt rettens funksjon for politiske mål 

om forebygging og håndtering av konflikter, realisering av grunnleggende 

menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Videre har studentenes læring og 

læringsmiljø vært styrende for strategien. Helse- og trivselsundersøkelser blant 

studentene (SHOT undersøkelsene) viser blant annet at relativt mange studenter 

opplever utfordringer som følge av konkurranse med medstudenter, 

karakterpress, mye selvstudium og lite lærerkontakt.  En tredje hovedutfordring 

har vært ansattes arbeidsbelastning og -miljø, særlig knyttet til det høye antallet 

studenter per ansatt, økte krav om ekstern forskningsfinansiering og innflytting i 

nye bygninger med uvant arealfordeling. overgang til ny bygningsinfrastruktur. 

 

Denne strategien har som mål at fakultetet skal:   
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- Fremme uavhengig og nyskapende forskning og forvalte de 

grunnleggende innsikter som rettsutviklingen har gitt våre samfunn 

- Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

- Være synlig og i dialog med omverdenen 

- Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning og forvalte innsikt 

 Juridisk fakultet skal vedlikeholde og utvikle videre fremragende 

forskningsmiljøer innen juridiske fag, kriminologi, rettssosiologi og 

menneskerettigheter.  

 Juridisk fakultet skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig forskning.  

 Juridisk fakultet skal ha fleksibilitet og langsiktighet i forskningen slik at den 

responderer på samfunnets behov for rettsutvikling på både kort og lang 

siktforskningsområder.  

 Juridisk fakultet skal leve opp til de høyeste standarder for forskningsetikk 

og forskningsintegritet. 

 Juridisk fakultet skal fordele arbeidsoppgaver slik at alle vitenskapelig 

ansatte får mulighet til å forske og utføre forskningsbasert undervisning. I 

løpet av strategiperioden skal det gjennomføres en kartlegging av de 

vitenskapeliges arbeidsoppgaver for å bedre fordelingen mellom forskning, 

undervisning og administrasjon. 

 Stipendiater og andre midlertidig ansatte gir svært viktige bidrag til 

fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene og sikres god faglig 

oppfølging. 

 Masteravhandlinger er også viktige bidrag til fakultetets forskning. 

Mastergradsskrivende skal sikres god veiledning og oppfordres til å delta 

mer på fakultetets vitenskapeligefaglige arrangementer.  
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 Juridisk fakultet skal øke sin andel av ekstern finansiering - også fra EU.  

Hvilke eksterne prosjekter som fakultetets ansatte søker på skal være styrt av 

de vitenskapelig ansattes forskningsinteresser. 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at Norges forskningsråd og andre 

finansiører finansieringskilder i større grad bevisstgjøres behovet for og 

egenskaper ved juridisk forskning. Det skal arbeides for utlysninger som 

finansierer juridisk grunnforskning. 

 Fakultetet skal sikre god forskningsstøtte til de ansattes forskningsprosjekter 

(prosjekter både med intern og ekstern finansiering). 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å beskytte den akademiske friheten til 

egne ansatte og akademikere i inn- og utland. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for forskningssamarbeid med juridiske 

fagmiljøer i andre deler av verden og bidra til utvikling av juridiske 

fagmiljøer der det er særlig stort behov. 

 

Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

 Juridisk fakultet skal utvikle og fornye studiene for alle studieprogrammer 

og svare på samfunnets behov for juridisk og annen kompetanse.  

 Juridisk fakultet skal tilby profesjonsorientert og forskningsbasert 

undervisning i alle sine studieprogram. Ved ansettelser av vitenskapelig 

ansatte skal det i tråd med de nasjonale reglene legges vekt både på 

forsknings- og undervisningskompetanse.  

 Juridisk fakultet skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som  

Uutdanner studenter som har dyp forståelse av rettsreglene og rettens 

funksjon i samfunnet. Studentene skal gjennom studiet gis både faglig 

dybde, forståelse av andre relevante fag og evne til tverrfaglighet.   

 Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som 

videreutvikler studentenes kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i 

samfunnet, og evne til å utvikle og anvende rettsregler. Fakultetets senter 

Commented [OM2]: Det er eit paradoks at vi i CELL og 
elles skal ha meir praksistilnærming samstundes som det 
kan sjå ut som om vi berre skal ha forskingsbasert 
undervisning. 
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for fremragende utdanning (CELL) er et viktig redskap i arbeidet med å 

gjøre studiene ved juridisk fakultet mer studentaktive.   

 Juridisk fakultet skal legge til rette for arbeidsformer som fremmer 

samarbeid og deling, og demper uheldig konkurranse og karakterpress. 

 Juridisk fakultet skal utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag, 

med vekt på blant annet kontakt mellom lærer og student, fysisk 

studiemiljø og bedre læring. Strategien skal også involvere aktiv bruk av 

fakultetets bygninger for å skape møteplasser. Lærernes arbeidsbelastning 

må hensyntas ved utarbeidelse av strategien. Juridisk fakultet skal jobbe 

videre med en samlet pedagogisk plan for sine studier og en 

ferdighetsstige som beskriver hvilke ferdigheter studentene skal ha på 

hvert nivå. 

 Studiet skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet 

til å gjennomføre på normert tid. 

 Juridisk fakultet skal ta imot våre nye studenter godt og bidra til at 

de inkluderes i et studiemiljø som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for at forholdstallet mellom lærer og 

student bedres. 

 

Være synlig og i dialog med omverdenen 

 De ansatte ved juridisk fakultet gir et viktig bidrag til å formidle 

rettsstoff til samfunnet. Juridisk fakultet skal bidra til at denne 

formidlingen opprettholdes. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at våre ansatte deltar i 

kunnskapsbaserte offentlige samtaler og er aktivt til stede der viktige 

diskusjoner foregår. 

 Juridisk fakultet skal verne om den enkelte ansattes rett til å ytre seg og 

støtte ansatte som opplever den offentlige debatt som belastende. 

Commented [OM3]: Vi må ikkje vere for pysete heller. 
Litt konkurranse er også stimulerande 

Commented [OM4]: Slik er studiet i dag. Litt merkeleg 
målsetting 
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 Juridisk fakultet skal arbeide for å gjøre de ansattes forskning og 

undervisning offentlig tilgjengelig. 

 Juridisk fakultet skal fremme god debattkultur, og respekt for andres 

ytringer. 

 Juridisk fakultet skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer 

som er synlige og tilgjengelige. 

 De ansatte ved juridisk fakultet gir et viktig bidrag til å formidle 

rettsstoff til samfunnet. Juridisk fakultet skal bidra til at denne 

formidlingen opprettholdes. 

 

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at alle ansatte har gode 

arbeidsforhold som gir mulighet til faglig utvikling. Dette gjelder både 

vitenskapelig og administrativt ansatte, så vel som faste og midlertidig 

ansatte. 

 Det er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø at vi har gode møteplasser 

der alle ansatte kan møtes på tvers av stillingskategorier. Juridisk fakultet 

skal sikre at alle ansatte har gode felles møteplasser. Fakultetet skal 

fremme tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter.  

 Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes faglige og 

undervisningsmessige utvikling og bidra til deres karrierevalg.  

 Juridisk fakultet skal fremme kollegialitet og samarbeid mellom alle 

ansatte på tvers av stillingskategorier, blant annet gjennom en styrket 

mentorordning.  

 Juridisk fakultet skal jevnlig gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser og 

sikre at det avholdes årlige medarbeidersamtaler, og resultatene av disse 

skal følges opp.  
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 Juridisk fakultet skal følge opp studiemiljøet basert på resultatene fra 

undersøkelser av studenters studiemiljø, helse og trivsel følges opp 

(SHOT undersøkelsene), og sammen med studentorganisasjonene sette i 

verk tiltak for å sikre et inkluderende og utviklende studiemiljø for alle. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for å ivareta og videreutvikle mangfoldet 

blant ansatte og studenter slik at det best mulig reflekterer samfunnets 

mangfold med hensyn til blant annet kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne 

og seksuell orientering. 

 Juridisk fakultet skal sikre god opplæring i digitale arbeidsverktøy for alle 

grupper av ansatte. 

 Juridisk fakultet skal ha et godt og sikkert fysisk arbeidsmiljø for alle 

studenter og ansatte.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Høringstilsvar til Strategi 2030 
 

Juridisk Studentutvalg (JSU) inngir med dette tilsvar i høring knyttet til Strategi 2030, 

strategiplanen for Juridisk Fakultet, UiO.  

 

JSU er godt fornøyd med helheten i utkastet til Strategiplanen. Arbeidsgruppen har 

tatt hensyn til studentenes overordnede interesser, og disse kommer godt til uttrykk i 

planen. JSU har likevel enkelte kommentarer til utkastet, som vi mener er 

nødvendige for å fremme studentenes interesser i videreutviklingen av Fakultetet de 

kommende årene.  

 

Arbeidsformer, konkurranse og karakterpress  
I tilknytning til punktet:  

«Juridisk fakultet skal legge til rette for arbeidsformer som fremmer samarbeid 

og deling, og demper konkurranse og karakterpress.»  

 

JSU mener fakultetet burde legge til rette for arbeidsformer som fremmer samarbeid 

og deling, men at den treffende overordnede målsetningen burde være å utvikle 

en kultur på studiet som fremmer dette. Etter vårt syn vil en slik kulturendring også 

kunne motvirke konkurranse og karakterpress. Det er positivt at arbeidsgruppen har 

tatt til orde for å fremme samarbeid og deling, og dempe konkurranse og 

karakterpress, men etter vårt syn er det behov for utvikling av en kultur for dette på 

studiet for at en slik målsetning skal kunne nås. Å bare legge til rette for 

arbeidsformer som fremmer dette, er etter utvalgets syn ikke tilstrekkelig for å nå de 

ønskede målene. En slik tilførsel vil også ha betydning for flere at de øvrige punktene 

i strategiplanen.    

 

JSU støtter videre å dempe konkurranse og karakterpress på studiet. JSU ønsker 

likevel å få frem at et ønske om å prestere godt på studiet er noe annet enn 

karakterpress. Det er det eksterne karakterpresset, at studentene er ikke er tilfreds 

med sine karakterer som følge av ekstern påvirkning som man ønsker 

dempet. Fakultetet må fortsette å legge til rette for faglig utvikling for studentene.   

Forslag til ny formulering:  

«Juridisk fakultet skal legge til rette for en kultur som fremmer samarbeid og 

deling, og demper konkurranse og karakterpress.»  

  

 

 



 
 

 

 
 

 

Studentmedvirkning   
 
JSU ønsker også at det tas inn et eget punkt om studentmedvirkning. Det siste året 

har vist at det er viktig å høre studentene når man skal fatte beslutninger av 

betydning for nettopp studentene, og Fakultetet burde forplikte seg til å på generelt 

grunnlag legge til rette for dette videre. JSU er godt fornøyd samarbeidet vi har med 

fakultetsledelsen, men mener det er viktig at Fakultetet forplikter seg til dette også i 

fremtiden.  

 

Forslag til formulering:  

«Juridisk fakultet skal legge til rette for at studentene høres i alle saker som 

angår dem, på det aktuelle nivå.»   

  

 
Studentorganisasjoner  
 
JSU mener det også er nødvendig at Fakultetet forplikter seg til å tilrettelegge for 

studentforeningenes videre arbeid på fakultetet. Studentforeninger utgjør en viktig del 

av den sosiale rammen rundt studiet, og er nødvendig for å skape et samhold på 

tvers av kull på jusen.  

Forslag til formulering:  

«Juridisk fakultet skal legge til rette for studentorganisasjonene skal 

kunne arbeide for et godt sosialt miljø på studiet.»  

 

 

 

Juridisk Studentutvalg 



Høringsuttalelse fra LiMU til Strategi 2030, Det juridiske fakultet 

LiMU takker fakultetet for anledningen til å gi innspill til det videre arbeidet med strategien. 

LiMU har gjennomført et møte for å diskutere mulige innspill og vårt perspektiv har vært den 

plassen likestilling- og mangfold har i strategien. Vi har noen punkter vi oppfordrer fakultetet 

til å ta stilling til.  

Overordnet vil vi si at vi synes det er fint at mangfold beskrives som en grunnleggende verdi 

for strategien, samtidig kommer verken mangfold eller likestilling av seg selv, og vi savner at 

de to prinsippene omsettes til mer konkrete arbeidsområder. LiMU overlater til fakultetet å 

fastsette hvor konkrete strategien skal være, men merker oss at mens det finnes punkter som 

stadfester hva noen av målene er og hvordan de skal oppnås, omtales likestilling og kjønn i 

veldig generelle former.  

LiMU er videre opptatt av at mangfold er et bredt begrep og korona-tiden har vist oss at nye 

undervisningsformer har gjort fakultetet mer inkluderende for noen studentgrupper. For 

studenter med ansvar for barn og studenter med funksjonsnedsettelser eller sykdommer kan 

fleksibilitet i hvor og når undervisning foregå være viktig, og sammen med punktet ‘Studiet 

skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet til å gjennomføre på normert tid’ 

mener vi fakultetet burde vise at tilrettelegging og fleksibilitet er viktige virkemidler for å 

sikre dette målet.  

Under ‘Fremme uavhengig og nyskapende forskning’ savner vi at verdien av mangfoldig 

erfaringsbakgrunn og kunnskap verdsettes og at det spesifiseres hvordan fakultetet skal sørge 

for det. At fakultetet skal reflektere mangfoldet i samfunnet, kommer senere i strategien, men 

vi savner at det framheves som en del av det å sikre forskningens kvalitet og aktualitet.  

I UiOs strategi framheves en målsetting om å møte studentenes samfunnsengasjement. Dette 

mener vi er et viktig punkt, og dette er relevant både for studienes kvalitet og som et ledd i 

synlighet og dialog med omverden. Vi foreslår derfor at dette integreres.  

Vi savner også at de teknisk-administratives rolle i å sikre både undervisningen, forskningen 

og formidlingen framheves, og mener at det å sikre deres kompetanse i det arbeidet, men også 

at de verdsettes, bør inn i strategien. 

Videre mener vi det kan være nyttig å skille mellom ulike stillingskategorier under punktet 

‘Stipendiater og andre midlertidig ansatte gir svært viktige bidrag til fakultetets forskning. De 

skal integreres i fagmiljøene og sikres god faglig oppfølging’. Vi mener sikring av relevansen 



og kvaliteten på PhD-programmet bør være et eget punkt, videre at fakultetet bør stadfeste at 

også postdoktorer bør ha institusjonell oppfølging, noe som i liten grad skjer i dag, og at i den 

grad noen ansettes i forskerstillinger, må disse ha forutsigbarhet og hjelp til 

karriereplanlegging. 

Internasjonalisering er en sentral verdi for Universitetet i Oslo og vi savner at det adresseres 

direkte i strategien. Rekrutteringen til fakultetet er i dag ganske bred, samtidig er det viktig å 

tilrettelegge for reell deltakelse. LiMU mener at målsetting om å sørge for denne 

inkluderingen, gjennom for eksempel informasjon på engelsk og plattformer for 

erfaringsutveksling og rådgivning, er viktig. 

 

Vennlig hilsen LiMU, ved May-Len Skilbrei, leder  

 

 



Høringsinnspill Strategi2030 - Det juridiske fakultet
 
Besvarelse: 13701049
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Innspill til fakultetets strategi  

I det første avsnittet bør vi ta med en setning om at fakultetet skal «fortsette å ivareta akademisk

frihet og institusjonell autonomi».  

I det andre avsnittet der vi omtaler de utfordringer samfunnsutviklingen stiller oss overfor bør vi også

ta med «den fortsatte utviklingen av demokrati og velferdsstat». Jussens rolle handler ikke bare om

håndtering av konflikter, men også om rettslig regulering og utviklingen av samfunnets institusjoner.  

Under hovedpunktet om forskning, s.2-3, bør det tas med et punkt om at «fakultetets forskere skal

delta i nordisk, europeisk og internasjonalt forskningssamarbeid». Det kan gjerne tas med flere

punkter om betydningen av internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonal deltakelse. 

Under hovedpunktet om utdanning, s.3-4, bør det tas med et punkt om «å arbeide for å utvikle et

bedre tilbud for videre- og etterutdanning i fakultetets regi».  

Under punktet om arbeids- og studiested, s.5-6, bør det stå eksplisitt at «fakultetet skal ha et godt

arbeidsmiljø for alle grupper av ansatte og studenter, mellom kolleger, og mellom ansatte og

ledelse». ‘Gode arbeidsforhold’ er litt for svakt uttrykt.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Inger Johanne Sand
 
Hva er din e-postadresse? 

ijsand@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart

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


Besvarelse: 13042660
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Jeg viser til e-post fra 16. mars 2021, der det blir bedt om innspill og tilbakemeldinger på

strategiutkastet.  

 

I Meld. St. 16 (2016–2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» blir det slått fast at

internasjonalisering og internasjonalt samarbeid er nødvendig for å sikre kvalitet i norsk høyere

utdanning.  

 

Som forskningen må også utdanningen og studietilbudene utvikles gjennom internasjonalt

samarbeid og sammenligning med faglig fremragende utdanningsinstitusjoner i utlandet. 

Strategiutkastet nevner ikke internasjonalisering av studieprogrammene eller internasjonalt

samarbeid i forbindelse med utdanningen. Fordi internasjonalisering og internasjonalt samarbeid

bidrar til å øke kvaliteten og relevansen av studieprogrammene og utdanningen, bør fakultetets

strategi ha noe større fokus på internasjonalisering og internasjonalt utdanningssamarbeid.  

 

Regjeringen slo i Meld. St. 16 (2016–2017) dessuten fast at det på lengre sikt bør være et mål at

halvparten av studentene har et utenlandsopphold i løpet av studiene. I Meld. St. 7 (2020–2021)

«En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning» blir de høye

ambisjonene i forbindelse med studentmobilitet ytterligere fremhevet. Som begrunnelse heter det

blant annet:  

«Et studieopphold i utlandet vil bidra til å øke kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning og til

den enkelte students egenutvikling, og det vil bidra til å utvikle samfunnet og øke Norges

omstillingsevne og konkurranseevne.» 

 

Både UiO sentralt og regjeringen har høye ambisjoner i forbindelse med studentmobilitet og

internasjonalisering av utdanningen, mens fakultetets strategiutkast på ingen måte gjenspeiler disse

høye ambisjonene. Fakultetets strategiutkast nevner kun internasjonalt samarbeid i forbindelse med

forskning, men ikke i forbindelse med utdanningen/studieprogrammene. Studentmobilitet er ikke

engang nevnt.  

 

På Det juridiske fakultet ble det utarbeidet et utkast til internasjonaliseringsstrategi av et eget utvalg

med representanter fra både fagmiljøet, studenter og administrasjonen ved fakultetet.

Internasjonaliseringsstrategien har, ut fra mitt kjennskap, hittil ikke blitt vedtatt på fakultetet, likevel

bør enkelte aspekter av denne bli inkludert i fakultets overordnede strategi.  

 

Fakultetets strategiutkast bør gjenspeile UiOs og regjerings høye ambisjoner i forbindelse med

 

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


studentmobilitet og internasjonalisering av utdanningen. Hittil er verken studentmobilitet,

internasjonalisering av studieprogrammene eller internasjonalt samarbeid i forbindelse med

utdanningen nevnt i strategiutkastet (det vises ikke engang til en separat

internasjonaliseringsstrategi). 

 

Tatt i betraktning at de fleste utdanningsinstitusjoner i verden har stor fokus på internasjonalisering

av studieprogrammene sine, internasjonalt samarbeid i forbindelse med utdanningen og

studentutveksling, bør strategien til Norges største juridiske fakultet vise noen høyere ambisjoner på

dette området.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Jens Peder Lomsdalen
 
Hva er din e-postadresse? 

jenspl@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart



Besvarelse: 13707163
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

På vegne av forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen) gir vi med

dette våre innspill, utarbeidet av ledelsen i Selskapsrettsgruppen. 

Akademia generelt står i en brytningstid som reflekterer samfunnets økende oppmerksomhet om og

satsing på omstilling til bærekraft. Dette fremgår klart av UiOs Strategi 2030 og vi viser også til

forslag om ny lov for universitets- og høgskolesektoren, hvor bærekraft foreslås tatt inn som en del

av akademias overordnede formål. I fakultetets strategiutkast er det derimot så vidt bare nevnt, og

det er etter vårt syn utilstrekkelig. 

Omstillingen til bærekraft krever omstilling av vår forsknings- og undervisningskompetanse, slik at

vår forskning kan bidra til å identifisere, utforske og løse de rettslige problemer omstillingen reiser og

slik at vi kan utdanne de jurister som akademia, offentlig sektor og privat sektor i økende grad vil

trenge. Ett eksempel blant mange for å vise relevansen av dette er at et av Norges ledende

advokatfirmaer har etablert «Sustainability Law» som et eget område. Vi ønsker slike initiativ

velkommen, samtidig som vi må sørge for at Det juridiske fakultet er i forskningsfronten – og tilbyr

undervisning basert på denne forskningsfronten. Vi ser dette også i sammenheng med behovet for

etter- og videreutdanning, som er et eget punkt i Utviklingsplanen UiO og vårt fakultet inngått, men

som ikke er nevnt i fakultetets strategiutkast. 

Vår erfaring gjennom SMART-prosjektet og vårt videre arbeid etter SMART viser samfunnets store

behov for tverrfaglig og tverrvitenskapelig bærekraftskompetanse. For rettsvitenskapen innebærer

det en integrert tverrvitenskapelig bærekraftsorientert rettsvitenskapelig forskning på tvers av

folkerett, EØS-rett og nasjonal rett. Dette innebærer også satsing på områder som er nye for

fakultetet. Som eksempel kan nevnes sirkulær økonomi som et nytt og viktig satsingsområde for

forskning og undervisning. Omstillingen til en bærekraftig sirkulær-økonomi reiser nye spørsmål på

en rekke forskjellige rettsområde, med vekt på produkt- og forbrukerretten som det mest sentrale.  

Den teknologiske utviklingen stiller også krav til fremtidens forskning og undervisning. Dette er

ivaretatt i noe grad på vårt fakultet, men det behov for større integrering her, og det er overraskende

at strategien ikke nevner dette. Vi kan trekke på vårt eget rettsområde som eksempel på dette, hvor

vi nå ser starten på en teknologi-drevet transformasjon av selskaps- og finansmarkedsretten.

Avansert teknologi benyttes blant annet til å overvåke og effektivt kontrollere globale

leverandørkjeder, konserninterne transaksjoner og operasjonalisering av

konsernstyringsmekanismer. Det har også åpnet for et helt nytt rettslig domene innen

blokkjedebasert token-økonomi. Samfunnet trenger forskning på disse nye områdene og utdanning

av nye juristkull som har god forståelse for hvordan teknologisk utvikling både operasjonaliserer

enkelte regelverk, slik som EUs taksonomi for bærekraftsrapportering, og hvordan teknologisk

utvikling utfordrer dagens lovgivning.  

Utvikling av fakultetet som et bidrag til UiOs utvikling som “et ledende europeisk forskningsbasert
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universitet” krever en større innsats for rekruttering av internasjonalt ledende forskere innenfor

relevante områder. Dette bør fremgå av strategien. Vi har forståelse for at fakultetet samtidig skal

ivareta sitt «nasjonale ansvar for juridisk forskning, utdanning og formidling”. I lys av vår tids store

utfordringer og megatrender trenger imidlertid fakultetet en mer fremtidsrettet strategi som tar

innover seg at det å ivareta et nasjonalt ansvar for juridisk forskning, utdanning og formidling også

stiller krav til at mer av forskningen, undervisningen og formidlingen er internasjonalt orientert,

tverrfaglig og engelsk-språklig.  

Fakultetets strategi bør også være en bærekraftstrategi. Dette bør bygge på et forskningsbasert

bærekraftskonsept og legge til rette for at bærekraft integreres i forskning og undervisning, slik at

fakultetet møter samfunnets behov for forskning som bidrar til omstillingen til bærekraft, og gir alle

fakultetets studenter grunnleggende kompetanse om hva bærekraft betyr i en rettsvitenskapelig

kontekst. Bærekraft bør også integreres i fakultetets drift, slik at fakultetet kan bidra til at UiO kan

være en drivkraft for bærekraft innkjøp og drift på alle områder.  

Det er fint at strategien nevner behovet for større mangfold blant de ansatte. Det er viktig også av

hensyn til studentene våre, slik det siste års debatter har vist. Hensynet til større mangfold ivaretas

også ved at det fakultetet har en mer internasjonal rekrutteringsstrategi både av studenter (som

forutsetter mer internasjonalisert undervisning) og ansatte (som blir lettere med mer internasjonalt

undervisning).
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Beate Kristine Sjåfjell
 
Hva er din e-postadresse? 

beatesj@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Innspillet er utarbeidet av ledelsen i Selskapsrettsgruppen, dvs. Beate Sjåfjell (leder) og Jukka

Mähönen (nestleder).



Besvarelse: 13164181
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

0.Ett mycket bra dokument, klart och relativt konkret. Men...  

1. Inledning- et europeiskt ledande universitet - samtidigt tllvarata det "nasjonale ansvar". Men

inkluderar inte det "nasjonale ansvar" den starka internationaliseringen av samhället? Det "nasjonale

ansvar" bör klart visa till internationalisering och den internationella kontexten för de stora

samhällsproblemen- ex nu upplever vi COVID19, klimatkris, migrationskris, NAV "skandal", och att

Norge är en del av FNs säkerhetsråd.... 

Senare talas om att vara "synlig og i dialog med omverdenen" - det bör klargöras att

"omveredenen", verkligen är omvärlden - slagordet borde kanske "från det lokale til det

internasjonale". Skulle vi inte kunna satsa på att vara en internationelt ledande fakultet? 

2. Inledning para.2: verkar vara tillbaka blickande - skall inte en strategi se framåt? Är denna

paragraf verkligen nödvändig? Kan den göras kortare? Sett tillsammans med det "nasjonale ansvar"

ger den ett något märkligt intryck. 

3. Kön- gender - är alltför lite poängterat. Jag kan se att "mangfoldet i samfunnet" ska inkludera

detta. Trots detta så tycker jag att det vore lämpligt att det ges större synlighet. Som et exempel i "at

det best mulig reflekterer" är alltför svagt uttryck, och detta står att läsa i tredje para. från slutet av

dokumentet.  

4. Studentaktiva studier; borde inte Jussbuss, JURK etc vara nämnt någonstans, och inte enbart

CELL? 

5. Varför är inte satsning på SFF mer framträdande? Endast CELL? Varför är inte Pluricourt

omnämnt? 

6. Post doc ger också forsknings bidrag- inte bara stipendiater.  

7. Masteravhandlingar verkar lika viktiga som phder, är det verkligen så? Jag ser att ordet "svært" är

använt, men... 

8. Varför endast arbeta för "utlysninger som finansierer juridisk  

grunnforskning", bör det inte arbetas för finansiering av juridisk forskning?
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Anna Maria C. Lundberg
 
Hva er din e-postadresse? 

marialk@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart
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Besvarelse: 13044856
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Jeg savner at det nederst på side 1 - første strekpunkt - også fremheves at fakultetet skal fremme

forskning av "høy vitenskapelig kvalitet". Uavhengighet og nyskapning er viktig, men slik det her står

- også lest i sammenheng med teksten for øvrig- ser det ut til at ambisjonsnivået går mer i

nyskapning for nyskapningens skyld, enn å fremheve samfunnets behov for at fakultetets forskning

holder høy vitenskapelig kvalitet.  

 

I forbindelse med side 2 - punktet som utdyper dette strekpunktet - savnes også den samme

betoningen på høy vitenskapelig kvalitet. Her savnes det også at forskningen blir omtalt som

"relevant" for det norske rettssamfunnet, hvilket bør være en sentral målsetting for fakultetets

virksomhet også innenfor forskningen. 

 

Når det gjelder uavhengighet, kunne det vurderes å understrekes at forskningen skal være

uavhengig av en rekke ulike samfunnsaktører og -interesser. Omverdenen kan for tiden få det

inntrykk at enkelte av fakultetets forskere primært arbeider mot offentlige myndigheter. En slik kritikk

er viktig. Men det er god grunn til å understreke at forskningen også skal foregå uavhengig av andre

- for eksempel frivillige organisasjoner og andre pressgrupper i samfunnet som også utøver makt.

På mitt eget fagområde (menneskerettigheter) er det svært begrenset oppmerksomhet rundt

forskningens behov for å være uavhengig av menneskerettighetsorganisasjoner, ulike FN-komiteer

og -ekspertorganer og lignende.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Marius Emberland
 
Hva er din e-postadresse? 

mariusem@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart
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Besvarelse: 13679994
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Jeg vil gjerne takke medlemmene i arbeidsgruppen for viktig innsats. 

 

Mine kommentarer er følgende: 

 

1. Strategien er i veldig liten grad fremtidsrettet og tar ikke inn over seg de store samfunnsmessige

endringene som er nødvendige i løpet av det neste tiåret for å skape et bærekraftig samfunn. Her er

det et stort sprik mellom JUR´s strategiutkast og UIO´s strategi for 2030 « Kunnskap – ansvar –

engasjement: For en bærekraftig verden». 

 

Dette gjelder særlig følgende hensyn: 

 

a. UiO setter seg som hovedmål å lede an i utviklingen mot et bærekraftig samfunn. JUR´s strategi

gjenspeiler denne hovedprioriteringen i veldig begrenset grad, hvis i det hele tatt. Strategiutkastet

nevner at noen utfordringer i samfunnsutviklingen har vært styrende for strategien. Blant disse er

rettens internasjonalisering samt rettens funksjon for politiske mål om forebygging og håndtering av

konflikter, realisering av grunnleggende menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Det er ingen

forklaring i resten av strategiutkastet på hvordan bærekraftig utvikling som samfunnsutfordring har

påvirket strategien. Ordet «bærekraftig utvikling» er nevnt en gang – men har tilsynelatende ingen

relevans for resten av strategien. Dette står i sterk kontrast til UiOs målsetning om å være ledende i

utvikling mot et bærekraftig samfunn. Jeg ber om at det i betydelig sterkere grad reflekteres over og

gjenspeiles i strategien hva målet om å være «ledende i utviklingen mot et bærekraftig samfunn»

betyr for det juridiske fakultet, jurisutdanningen, banebrytende og langsiktig forskning og formidling –

og gjenspeiles der det er relevant i de ulike delene av JUR´s strategi. 

 

b. UiO´s mål er videre å utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.

Igjen, i denne sammenhengen står det sentralt i UiO´s strategi at UiO skal utdanne studenter som

leder an i det grønne skiftet. Ingenting i JUR´s strategiutkast svarer til denne målsetningen. Etter

min mening er dette en forsømmelse som tar seg veldig dårlig ut i et strategidokument for det neste

tiår. Det er det neste tiår frem til 2030 hvor verden, Europe og Norge er nødt til å gjennomgå

grunnleggende samfunnsendringer for å være i stand til å takle de store samfunnsutfordringene som

klimakrisen, tap av det biologiske mangfold og forurensing – som kommer til å forsterke allerede

eksisterende konflikter, urettferdighet og kriser. Jussen og jurister spiller en uunnværlig rolle i

omleggingen av samfunnet. For å kunne ivareta denne viktige rollen, må fakultetet som helhet stille

seg bak det målet – ikke halvhjertet og i en bisetning – men som hovedmål og som en prioritering

for juristutdanningen og -forskningen! 
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Jeg ber om at arbeidsgruppen, lederne av JUR´s enheter og dekanatet vurderer JURs strategi i lys

av UIOs strategi og i lys av vitenskapen som tydelig peker på den sentrale betydningen av jussen i

den nødvendige samfunnsomstillingen i løpet av de neste ti, kritiske årene. 

 

2. I JUR´s strategiutkast mangler flere elementer som vi finner i UiOs strategi. Dette gjelder særlig: 

 

a. Fravær av målsetningen til å arbeide på høyt internasjonalt nivå. Det er innforstått at den juridiske

utdanningen i sterkere grad enn andre fakulteter er knyttet til nasjonale omstendigheter. Allikevel

kunne det forventes at det kommer klarerer frem i strategien hvordan «spagaten» mellom

internasjonal relevans og nasjonale behov kan løses. 

 

b. UiO skal arbeide systematisk for å skape et større mangfold og en inkluderende kultur for

studenter og ansatte. Dette bør mer eksplisitt gjenspeiles i JUR´s strategi og omsettes i praksis;

særlig ved å gjøre utlysninger av faste og midlertidige stillinger internasjonalt tilgjengelig.  

 

c. Det bør legges større vekt på videreutviklingen av tverrfaglig samarbeid. 

 

3. Jeg ber om at på lik linje med UiO, JUR forplikter seg til å redusere eget klimafotavtrykk og legge

til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Christina Voigt
 
Hva er din e-postadresse? 

chrisvo@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart



Besvarelse: 13707652
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Til: Fakultet  

Fra: CELL  

Dato: 20. april 2021  

 

Re: Fakultets strategi 2030 – Innspill fra CELL  

 

Takk for muligheten til å bidra til utformingen av fakultetets 2030-strategi. CELL er positive til at

strategien blant annet fokuserer på å heve undervisningens rolle, å skape et bedre læringsmiljø, å

øke fokuset på pedagogikk, samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter, samt fremhever mangfold

og studenters plass på fakultetet.  

 

Vi har i tillegg følgende innspill til utkastet:  

 

1. Rollen til strategien og evaluering av 2020 strategien  

 

I dokumentet finner vi ingen diskusjoner om hvordan strategidokumentet skal fungere, følges opp og

dets rolle. Vi kunne gjerne ha sett en refleksjon rundt hva slags resultater fakultetet hentet fra

Strategi 2020 og hvordan et 10års strategidokument fungerte i sist periode. For å sikre at den nye

strategien blir effektiv og operasjonell er det nødvendig å lære fra tidligere prosesser. Vi vil også

nevne at det er med noe bekymring noen av de sentrale elementene i 2020 strategien (f. eks.

internasjonalisering), ble underprioritert midtveis i perioden. Det betyr ikke at strategien kan ikke

endres, men en refleksjon rundt implementering av Strategi 2020 og rollen av Strategi 2030 kunne

vært nyttig.  

 

2. Manglende fokus på teknologi og digitalisering  

 

Fem samfunnsutfordringer blir nevnt på side 1, men ikke teknologi og digitalisering. Dette er en av

de største utfordringene for samfunnet i årene fremover, og berører nær sagt alle rettsområder.

Fakultetet bør fortsatt ha en rolle som pådriver i forskning, utdanning og formidling knyttet til

forholdet mellom jus og teknologi, og forholde seg aktivt til teknologiske endringer i samfunnet som

har juridiske implikasjoner. Dette bør fremkomme klart i Fakultetets strategi. Spørsmålet har vært

diskutert i tidligere rapporter og strategier for Fakultet, blant annet JUSTEK-rapporten om digital

undervisningsstrategi, og har vært et fast tema i arbeidslivpanelet.  

 

3. Innovasjon  
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Innovasjon blir ikke nevnt i dokumentet selv om det er en sentral del av universitets aktiviteter og har

sine egne finansieringskilder i Forskningsrådet for både vitenskapelige ansatte og studenter. SERI

deltok i sin tid i et arbeid som resulterte i etableringen av Lovdata, og gjennom CELL har innovasjon

blitt formalisert i prosjekter som LovLab og Innovasjonlab (Legal Innovation Lab Oslo). CELL har

også en ledende rolle i Hub for Læringanalyse (HuLAR) på UiO. Vi noterer at UV-fakultetet har

utnevnt en vise-dekan til innovasjon og digitalisering og UiO har forskjellige innovasjon-satsninger

som dekker hele universitet. Innovasjon krysser forskning, undervisning og formidling, og strategien

burde fremheve hvordan Fakultetet kan støtte arbeid med innovasjon, og nevner behov for

administrativ bistand til vitenskapelig ansatte og studenter som ønsker å organisere

innovasjonsprosjekter og søke ekstern finansiering.  

 

3. Studenter som forskere  

 

Studenter produserer cirka halvpartens av Fakultets forskning, særlig gjennom masteravhandlinger,

og det er positivt at utkastet til strategi anerkjenner studentenes rolle (s. 2). Dette burde også

inkludere publisering av studentforskning og utvikling av forskningsferdigheter gjennom studiet. Se

særlig Torkil Brekke, ‘Masteroppgavenes skjulte kunnskap’, Aftenposten, 30. aug 2015,

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/VknJ/masteroppgavenes-skjulte-kunnskap  

 

4. Utdanning  

 

I delen om utdanning har vi følgende kommentarer:  

 

i) I punkt 2 burde Fakultetet ha et mål om å skape og fremheve et fremragende pedagogisk

undervisningsmiljø hvor undervisere kan utvikle seg pedagogisk og få god pedagogisk støtte.  

 

ii) Studenters kritiske og analytiske ferdigheter, og arbeidslivs relevante kompetanser burde nevnes i

punkt 3: se Fakultetets læringsmål.  

 

iii) Ferdighetsstigen i punkt 6 inkluderer også kompetanser i Fakultetets læringsmål.  

 

iv) Inkludering av studenter i studentmiljøet burde utvides til studenters medvirkning i utvikling- og

beslutningsprosesser på Fakultetet, særlig når det gjelder undervisning og studenter som forskere

og formidlere.  

 

v) Jussbuss og JURK burde vært nevnt som et av Fakultetets studietilbud, samt ønske om å øke

muligheter for praksis, og at dette er essensielle tilbud for å fremme studentenes læring og må

beskyttes i fremtiden.  

 

Det kunne også nevnes at Fakultetet ønsker å være det beste studiestedet for fremtidige jurister og



være konkurransedyktige for de beste studentene, samtidig som fakultetet skal jobbe med andre

læresteder, særlig gjennom CELL Norge, for å heve kvaliteten til jusutdanningen i hele Norge.  

 

5. Studenter som formidlere  

 

Fakultetet bør aktivt jobbe for å bidra til at også studenter, ikke kun ansatte, ved fakultetet deltar i

den offentlige samtalen. Dette kan tas inn i punkt 1, 2 og 6. Utviklingen av formidlingsferdigheter

burde også vært en større del av dagens utdanningsløp.  

 

6. Arbeidssted  

 

Strategien burde nevne rekruttering og opplæring av læringsassistenter og utvikling av et godt

arbeidsmiljø for dem. Det var i 2020 til sammen 129 læringsassistenter på Fakultetet og det kan

økes gitt CELLs strategi og ny finansiering fra regjeringen til Fakultetet for økt brukt av

læringsassistenter.  

 

Strategidokumentet inneholder sterke og store mål om tverrfaglighet, komplekse

samfunnsutfordringer, pedagogikk og mangfold, men sier ingenting konkret om rekrutteringsstrategi,

særlig rekruttering av faste og midlertidige vitenskapelige ansatte til disse områder. Det er et stort

fokus på juridisk utdanning og forskning, men vier ikke oppmerksomhet til annen forskning og

undervisning innen sentrale fag som kriminologi, rettssosiologi og menneskerettigheter.  

 

Strategien burde ha et klart punkt om utvikling av en inkluderingsstrategi for nye ansatte som dekker

blant annet (1) forståelse for kultur, organisering, støtte og regulering av arbeidsliv (2) pedagogisk

opplæring og (3) et bedre språktilbud for internasjonale ansatte som ikke behersker norsk (se HFs

tiltak).
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Kristin Steen Slåttå
 
Hva er din e-postadresse? 

krthor@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Høringsinnspillet er sendt inn på vegne av CELL



Besvarelse: 13696156
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Takk for anledning til å komme med innspill til fakultetets 2030 strategi! Her kommer innspill fra

SERI. 

 

Strategi-utkastet lister opp (på side 1) fem samfunnsutfordringer. Teknologi-relaterte utfordringer

som eksempelvis digitalisering og automatisering er ikke inkludert i listen. Disse er imidlertid blant

de største utfordringene for samfunnet i årene som kommer, og berører nær sagt alle rettsområder. 

 

Fakultetet er i dag det ledende juridiske fakultet i Norge innen spørsmål om jus og teknologi, og

blant de ledende i Europa. Fakultetet bør fortsatt ha en rolle som spydspiss og pådriver for

forskning, utdanning og formidling knyttet til jus og teknologi. Både studenter og lærere/forskere bør

forholde seg aktivt til teknologiske endringer i samfunnet med juridiske implikasjoner. 

 

SERI har vært pioner i Norge og Europa innen det rettsinformatiske feltet. IKRS har lenge vært

tilsvarende langt fremme innen sitt fagområde. I de siste årene har det vært en gledelig utvikling ved

at også mange av fakultetets forskere utenfor SERI og IKRS har arbeidet med teknologi-relatert

forskning. Ikke minst er det bygget opp et juridisk-teknologisk miljø ved IOR. Denne utviklingen bør

støttes og stimuleres. Det bør oppfordres til samarbeid, både mellom fakultetets forskere, og med

forskere ved andre juridiske fakulteter. Målet bør være at Det juridiske fakultet ved UiO fortsatt er

det ledende juridiske fakultet innen teknologifeltet i Norge og blant de ledende i Europa, samtidig

som vi inviterer til samarbeid med andre miljøer.  

 

SERI ser det også som avgjørende at fakultetet velger å støtte og styrke teknologielementer i det

faglige innholdet av undervisningen. Dette bør ikke bare skje i form av spesialiserte emner som har

teknologi som primært tema, men bør like mye skje i form av faglige elementer i undervisningen

som sømløst integreres i emner med «tradisjonelt» innhold. En slik politikk vil bidra til å gjøre

kandidater fra fakultetet enda mer attraktive på arbeidsmarkedet. 

 

SERI ser det dessuten som ønskelig at fakultetet har som fortsatt strategi å styrke bruken av

teknologi i undervisningen, herunder arbeidet i CELL. Det er imidlertid viktig at teknologibruk innen

undervisning ikke kommer i stedet for, men i tillegg til, kontakten mellom mennesker – både mellom

studenter og mellom studenter og lærere. Vi tror også teknologi kan brukes aktivt for å etablere

kontakt med det praktiske rettslivet utenfor fakultetet. 

 

Et annet tema som ikke nevnes i strategi-utkastet er innovasjon. Temaet er viktig for UiO som

helhet, og her ved fakultetet har flere miljøer/satsinger – deriblant SERI og CELL – sterke innovative
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trekk. Fakultetets 2030-strategi bør vie betydelig oppmerksomhet til spørsmålet om hvordan

fakultetet kan støtte arbeid med innovasjon.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Lee Andrew Bygrave
 
Hva er din e-postadresse? 

lee@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ansatte tilknyttet Senter for rettsinformatikk



Besvarelse: 13675013
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Takk for muligheten til å gi innspill til Strategi2030. 

 

Strategiutkastet er en god strategi, med ambisiøse og relevante mål. Et godt arbeid fra

arbeidsgruppen! Jeg gir min fulle tilslutning til CELLs høringsinnspill, men har likevel noen øvrige

kommentarer: 

- Ett av hovedmålene er å "utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter".

Dette er et viktig mål, men jeg savner noe mer ambisiøst enn "samfunnsrelevant". Til tross for at

dette er et overordnet mål, som utfylles av mer konkrete punkter, håper jeg at målet kan spisses noe

og være noe mer ambisiøst. 

- Det er et mål at "forholdstallet mellom lærer og 

student bedres". Det er ikke nødvendigvis intuitivt hva en bedring er på dette området, og det kan

være ulike synspunkter på hva som er en forbedring. Jeg håper derfor dette tydeliggjøres. 

- Jeg savner et mål for interndemokrati på fakultetet. Det bør etter min mening være et mål å ha

inkluderende endrings- og beslutningsprosesser, som ivaretar synspunktene til både vitenskapelige

ansatte, administrative ansatte og studenter. Dette målet egner seg plassert under hovedmålet om

"attraktivt arbeids- og studiested".
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Øystein Kolstad Kvalø
 
Hva er din e-postadresse? 

oysteikk@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart
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Besvarelse: 13159037
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Ikke besvart
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Øyvind Henden
 
Hva er din e-postadresse? 

oyvindhe@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart

 

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


Besvarelse: 13062594
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Takk for fint strategiutkast, og for invitasjon til å komme med innspill. Dette innspillet gjelder vårt

formidlingsoppdrag.  

Formidlingsdelen av strategien fremgår under overskriften «Være synlig og i dialog med

omverdenen».  

At vårt formidlingsoppdrag er behandlet på linje med vårt forsknings- og undervisningsoppdrag er på

en måte selvsagt, men likevel en klar forbedring fra strategi 2010-2020. Den inneholdt ingen

konkrete mål for formidlingsaktivitet. 

Slik jeg leser strategiutkastet, fremstår imidlertid formidlingsdelen noe mindre ambisiøs og konkret

enn det strategiens øvrige deler gjør.  

Til tittelen: For å ta det beste først: At den dialogiske delen av vårt formidlingsoppdrag fremheves

både her og i kulepunktene, er etter mitt syn bra og viktig. Forsknings- og fagformidling, særlig i

breddeoffentlighetene, får ofte et monologisk preg, der «vi fagfolk» forklarer faglige spørsmål. De

breddeoffentlighetene som dominerer deler av ordskiftet i dag, herunder de sosialmediale, er

imidlertid utpreget interaktive. Dialog, utdypninger, oppfølging av motargumenter og påstander er

avgjørende for god formidling i disse offentlighetene. Slik interaksjon kreves også for å motvirke

falske nyheter, konspirasjonsteorier o.l. I møte med slik aktiv uviten, kan den monologiske formidling

tidvis virke mot sin hensikt, ved å forsterke, snarere enn å motvirke allerede festnede syn (se f.eks.

Lewandowsky S., Ecker U.K.H., Seifert C.M., Schwarz N., Cook J. Misinformation and its correction:

Continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest.

2012;13:106–131. doi: 10.1177/1529100612451018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26173286/)  

Jeg er mer usikker på om første delen av tittelen bør stå slik den gjør. Er det slik at synlighet bør

være et mål i seg selv? Eller er dette snarere en konsekvens av at vi oppfyller andre mål? Jeg

tenker at synligheten kommer av seg selv, dersom vi ivaretar vårt formidlingsansvar på en god

måte. (Og for så vidt: Også hvis vi gjør det på en dårlig måte. Det er altså ikke gitt at synlighet er

noe udelt positivt.) Det vi ønsker oss er vel å være (synlige som) formidlere av kvalitetsbevisst

fagkunnskap?  

Til ambisjonsnivået: Jeg vil foreslå at dere ser en gang til på bruken av signalord i de ulike delene av

strategien. Der forsknings-, undervisnings- og arbeidsmiljødelene er preget av aktive og ambisiøse

ord som «utvikle», «videreutvikle», «arbeide aktivt», «være», «tilby», er inntrykket fra

formidlingsdelen mer preget av et ønske om å «bidra» og «legge til rette for». Særlig for jurister (og

politikere) gir den siste formuleringen et lite forpliktende inntrykk.  

Til de konkrete kulepunkter: Her er det mye bra! Punktene kunne likevel kanskje i noe større grad

gjenspeilet anbefalingene fra fakultetets formidlingsrapport fra 2017 (https://www.uio.no/for-

ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/aktuelle-saker/pdf/formidlingsutvalget_rapport-og-

anbefalinger.pdf ) 
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- Punkt en kunne kanskje utvides fra «diskusjoner» til også å nevne «beslutningsprosesser»: Mye

av vår viktige fagformidling skjer jo opp mot slike. 

- Punkt to om ytringsfrihet og støtte til ansatte som blir utsatt for belastende offentlighet er viktig.

Dere kan jo vurdere om det mest naturlig bør stå her, flyttes til arbeidsmiljødelen eller deles opp, slik

at ytringsfrihetsbiten knyttes til formidling, mens støtten knyttes til miljø.  

- Ellers savner jeg:  

- En tydeliggjøring av at det er et ledelsesansvar å påse på at formidlingsstrategien etterleves.  

- At målgruppen for formidlingsoppdraget utvides fra vitenskapelig ansatte til også å omfatte

studenter. Vi bør ha ambisjoner om å utdanne studenter som kan formidle rettsstoff til andre enn

sensor, arbeidsgivere og klienter – og som anser slik samfunnsopplysning som en del av sitt

samfunnsoppdrag.  

- Innta et punkt om opplæring i de typene formidling fakultetet anser viktig. Jurister har en del

skrivetrening, men ingen formell trening i kommunikasjon og breddeformidling. Denne

formidlingsformen er i de senere år blitt en del av PhD-utdannelsen (etikkdelen), og det er positivt.

Det finnes imidlertid både nåværende og fremtidige ansatte som ikke har fått slik trening, og det bør

tilbys. Avhengig av hvilke målgrupper man søker å nå ut til med sin kunnskap, fordrer bred

fagformidling i dag god genreforståelse av ulike medietyper – fra Aftenpostenkronikker til tik-tok-

videoer. Dette bør reflekteres i formidlingsopplæringen.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Anine Kierulf
 
Hva er din e-postadresse? 

anineki@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart



Besvarelse: 13040769
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

The Strategy document would benefit from the adoption of more inspiring language, see

https://jura.ku.dk/pdf/om_fakultetet/Strategy-2018-2023.pdf  

 

It should discuss the historic contribution of JUSS BUSS and JURK to addressing the access to

justice needs of marginalized groups within society. Both groups should be strengthened. 

 

It should articulate the need to build a network for women academics to support them throughout

their whole career, not just in the beginning. 

 

It should commit to the principle of transparency in hiring and personnel management. 

 

It should embrace a policy of inclusion and diversity through concrete programs addressing

communication. 

 

Regarding the concept of independence in the context of human rights research- it should be noted

that the field of human rights is based on the orientation of correcting abuse of power by the State

and non-state actors against vulnerable persons and groups as well as articulating obligations of the

State to uphold a standard of basic human dignity. Human rights civil society and international

organizations serve the function of giving voice to the voiceless and identifying protection issues. A

Human Rights researcher is expected to explain contradictions between state obligations under

international and national law and practice which negatively impacts vulnerable persons or groups.

Academic critique provides an important social function to advocate improvement and correction of

state policy/practice in order to prevent non-repetition of violations. The pursuit of polarizing

narratives- International v. National, Civil Society v. State is detrimental to the evolution of an

academic tradition of debate in pursuit of a harmonized approach to improvement of both the state

and society.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Cecilia Marcela Bailliet
 
Hva er din e-postadresse? 

ceciliab@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Ikke besvart
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Besvarelse: 13678767
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Naturressursgruppen viser til at Fakultetsdirektørens skisse våren 2019 fremhevet ”Naturressurs,

energi, klima og bærekraft” som et naturlig temafelt å prioritere. Gruppen foreslår at dette tas inn

som prioritert tema i fakultetets strateginotat, sammen med målsettingene menneskrettigheter og

bærekraft, jf også den overordnede UiO-strategien. For en mulig utdyping og spissing av dette siste,

vises til medlemmet Christina Voigts egne uttalelser.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Endre Stavang
 
Hva er din e-postadresse? 

endres@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Leder av Forskergruppe i naturressursrett
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Besvarelse: 13704903
 
Her kan du levere dine innspill til utkastet til fakultetets strategi for 2030.
Informasjon om strategiprosessen finner du på fakultetets nettsider for strategiprosessen.
Høringsfristen er 20. april 2021.
 
Ditt innspill 

Stipendiatrådet takker for invitasjon til å gi innspill til strategien. Vi mener den berører mange viktige

tema, men synes den gjerne kunne vært mer ambisiøs gitt fakultetets potensiale, og vi savner

konkrete målsettinger. Dette gjelder eksempelvis på s. 2, hvor det står: “Stipendiater og andre

midlertidig ansatte gir svært viktige bidrag til fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene

og sikres god faglig oppfølging.” Inkludering og oppfølging av stipendiater bør være en selvfølge, og

det kan settes mer konkrete og målbare mål for hvordan det skal skje. Det samme gjelder dette

punktet på s. 5: “Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at alle ansatte har gode arbeidsforhold som

gir mulighet til faglig utvikling. Dette gjelder både vitenskapelig og administrativt ansatte, så vel som

faste og midlertidig ansatte.”  

 

Videre fremstår virkelighetsbeskrivelsen i introduksjonen (andre avsnitt, s. 1) unødig

skjønnmalende. I den grad strategien skal inneholde en nåtidsbeskrivelse, burde det blant annet

fremgå at juridisk fakultet har svak økonomi og få vitenskapelig ansatte sammenholdt med antallet

studenter, og fikk noen svake resultater i SHOT-2018. Det bør også opplyses innledningsvis om at

fakultetet ligger under måltallet for rekrutteringsstillinger. 

 

Målene som listes opp på s. 1-2 ser ut til å være en omformulering av målene inntatt i UiOs strategi.

Det er likevel noen viktige og pussige forskjeller. Der UiOs strategi søker utvikling og forbedring,

med formuleringer som at universitetet skal “styrke dialogen med omverdenen…”, og utstyre

studentene med evner til å “skape en bedre verden”, er ikke målene i fakultetsstrategien formulert

som mål om forbedring. Dette går også igjen i alle de fleste konkrete målene som er satt opp i

resten av strategien. Målet om å skape en bedre verden er også utelatt fra fakultetets strategi, noe

som virker merkelig. Det bør være et viktig mål for enhver utdannings- og forskningsinstitusjon. Vi

mener derfor at også juridisk fakultet bør ha som formål å “utdanne studenter med kunnskap, vilje

og evner til å skape en bedre verden”, ikke bare “samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter”, slik

det er formulert nå. Det er et kjent problem med karakterpress på jusstudiet. En bevisstgjøring på at

det finnes andre formål med å studere juss enn å skape en bedre snittkarakter på vitnemålet kan

kanskje også bidra til å gjøre noe med dette. 

 

Strategien bør også anerkjenne styrken ved at juridisk fakultet er et tverrfagelig fakultet. Per nå

ekskluderer derimot noen formuleringer og punkter blant annet den kriminologiske og

rettssosiologiske forskningen og studieprogrammene på IKRS og SMR. Dette gjelder særlig

følgende formulering på s. 1, første avsnitt: “Fakultetet skal samtidig ivareta sitt nasjonale ansvar for

juridisk forskning, utdanning og formidling”. Følgende formuleringer på s. 3 gir også inntrykk av at

fakultetet kun utdanner studenter innen rettsvitenskap: “Juridisk fakultet skal være en fremragende
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utdanningsinstitusjon som utdanner studenter som har dyp forståelse av rettsreglene og rettens

funksjon i samfunnet. (…)” og “Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som

videreutvikler studentenes kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i samfunnet, og evne til å

utvikle og anvende rettsregler. (...)”. Disse formuleringene bør omformuleres da de ikke dekker alle

fakultetets studieprogram, ei heller den fulle forskningsporteføljen. Eksempelvis er formålet med

kriminologistudiet ikke å forstå og anvende rettsregler, men andre viktige og samfunnsnyttige evner. 

 

Det er fint at strategiutkastet berører mangfold flere steder, blant annet på s. 5 og 6. Det er imidlertid

få konkrete målsettinger om dette. Mer konkrete målsettinger kan være at mangfold vektlegges i de

foreslåtte arbeidsmiljøundersøkelsene og medarbeidersamtaler der dette er relevant.

Undersøkelsene bør blant annet søke å avdekke ulikheter mellom faste og midlertidig ansatte, og

mellom instituttene (og sentrene) ved fakultetet. Vi mener også at kategoriene som skal ivaretas

under mangfold og inkludering bør ta hensyn til andre forskjeller i livssituasjon blant ansatte og

studenter som krever tilrettelegging og støtte i større grad enn det som tilbys i dag. Fakultetet har

som mål å være attraktivt arbeids- og studiested som gjenspeiler mangfoldet i samfunn. Det vil si at

ansatte og studenter med ulik sosioøkonomisk og akademisk bakgrunn og med ulike livs- og

familiesituasjoner skal inkluderes og støttes på lik linje med sine kollegaer og medstudenter.

Minoritetsbakgrunn, morsmål utenom norsk, nedsatt funksjonsevne, omsorgsansvar, kjønn, legning

eller andre faktorer skal ikke sette unødige begrensninger for aktiv og full deltakelse i studie- og

arbeidsmiljøet.  

 

Fakultetet bør også forplikte seg til å publisere informasjon til studenter og ansatte på engelsk,

inkludert styringsdokumenter som i dag kun er tilgjengelige på bokmål. Per nå er internasjonale

studenter og ansatte også ekskludert fra de fleste av fakultets styringsorganer dersom de ikke

snakker norsk, det gjelder eksempelvis PFF og Fakultetsstyret, og man bør vurdere om disse skal

legge mer til rette for å speile mangfoldet blant studenter og ansatte. Flere av arrangementene ved

fakultetet bør også foregå på engelsk, slik at internasjonale studenter og ansatte får mulighet til å

delta og bygge nettverk med medstudenter og kollegaer på lik linje med norsktalende. Slik kan målet

om “felles møteplasser”, “tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter”, s. 5, oppnås for flere

ansatte. Vi støtter også en kontinuerlig oppfølging av studentene og videre målsetting på bakgrunn

SHOT-resultater sammen med SiO, men gitt at SHOT-deltakelse krever norsk statsborgerskap bør

forholdene og opplevelsene til internasjonale studenter også undersøkes systematisk. 

 

Så noen innspill til de konkrete punktene, med forslag til omformuleringer og tillegg: 

Vi foreslår at følgende punkt legges til under “Fremme uavhengig og nyskapende forskning”, s. 2 :

"Innholdet i forskerutdanningen skal evalueres jevnlig og resultatene følges opp." Per nå berører

ikke strategien opplæringsdelen av PhD-programmet overhodet. Under samme overskrift foreslår vi

også å legge til følgende: “Juridisk fakultet har som mål, og skal tilrettelegge for, at alle stipendiater

får levert og godkjent sine avhandlinger, fortrinnsvis innen normert tid.” 

 

Under overskriften “Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter”, s. 3, bør



følgende punkt legges til: “Alle ansatte med ansvar for undervisning skal få mulighet til å ta

universitetspedagogisk utdanning og videreutdanning i arbeidstiden.” Slik det er nå får ikke

stipendiater denne muligheten, men må eventuelt ta disse kursene på fritiden, i motsetning til andre

vitenskapelig ansatte. Stipendiatene står for en betraktelig del av undervisningen ved fakultetet, og

undervisningen vil derfor løftes om flere stipendiater får pedagogisk basiskompetanse. I tillegg vil

det styrke stipendiatenes videre karrieremuligheter innen akademia. Dette kan derfor også inntas i

tredje punkt under overskriften “Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet

i samfunnet”. 

 

Her kan det også vises til forbedringsbehovene tydeliggjort i SHOT-2018 (som utkastet nevner

spesifikt som et tiltak som må følges opp). Sammenlignet med andre fakulteter var studenter ved

Det juridiske fakultetet lite fornøyd med undervisningen, strukturering av studieprogram og svært lite

fornøyd med faglig veiledning og oppfølging og det fysiske læringsmiljøet. Dette reflekterer behovet

for økt antall undervisningsstillinger og økt undervisningskompetanse blant både fast og midlertidige

ansatte. 

 

Vi vil derfor uttrykke støtte til følgende punkt på s. 4: “Juridisk fakultet skal arbeide for at

forholdstallet mellom lærer og student bedres.” Dette vil være positivt både for studenter og ansatte.

Vi mener imidlertid punktet kan formuleres mer konkret: “Juridisk fakultet vil øke antallet

undervisningsstillinger og stillinger med undervisningsplikt for at forholdstallet mellom lærer og

student bedres. 

 

Det er fint med et mål om styrket mentorordning, som på s. 5, men det bør konkretiseres hva dette

skal innebære. Vi foreslår å legge til følgende: “... blant annet gjennom en styrket mentorordning

som tilbys alle stipendiater og postdoktorer,” ettersom alle i slike stillinger kan ha behov for en

mentor. Videre er det i samme punkt også inntatt et mål om samarbeid på tvers av

stillingskategorier. Ettersom mentorordningen ikke dreier seg om dette, bør det også legges til noen

konkrete forslag til tiltak for dette. 

 

Under overskriften «Være synlig og i dialog med omverdenen», s. 4, står det i første punkt at

«Juridisk fakultet skal legge til rette for at våre ansatte deltar i kunnskapsbaserte offentlige samtaler

og er aktivt tilstede der viktige diskusjoner foregår». I dette bør det inkluderes at ansatte skal

oppfordres til og få hjelp til å drive formidling, slik at en større andel av de ansatte formidler

forskningen sin og lykkes med formidlingen. Vi foreslår derfor følgende tillegg til punktet: «Juridisk

fakultet skal legge til rette for og oppfordre til at våre ansatte deltar i den kunnskapsbaserte

offentlige samtalen og er aktivt tilstede der viktige diskusjoner foregår. Ansatte skal også få hjelp og

trening i slik formidling.» 

 

Punktet “Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes faglige og undervisningsmessige

utvikling og bidra til deres karrierevalg” under overskriften “Være et attraktivt arbeids- og studiested

som reflekterer mangfoldet i samfunnet“, s.5, er også inne på noe svært viktig, men vagt. Her bør



det tas inn noen mer konkret, eksempelvis det foreslåtte punktet over om tilgang til

universitetspedagogisk basisutdannelse. Et mål med den faglige oppfølgingen bør være at den er så

god at situasjonen med stipendiater som ikke fullfører på normert tid blir et ikke-problem. Også

angående karrierevalg bør det sies noe mer spesifikt om hvordan man mener fakultetet skal bidra.

Til sist kan et ambisiøst mål under denne overskriften formuleres slik: “Juridisk fakultet har som mål

å være en foretrukket arbeidsgiver for alle som har avlevert doktorgrad ved fakultetet”.
 
Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Martine Synnøve Bergersen Lie
 
Hva er din e-postadresse? 

martisli@uio.no
 
Dersom du gir innspill på vegne av flere, oppgi gjerne navn på de øvrige som står
bak innspillet. 

Innspillet er gitt på vegne av Stipendiatrådet. Rådet består av Rose Elisabeth Boyle, Emma Hynes

Brandon, Trygve Harlem Losnedahl, Hanna Vik Furuseth og undertegnede (leder).

Generert: 2021-04-23 12:39:40.
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Det juridiske fakultet skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos posisjon 

som et ledende europeisk forskningsbasert universitet gjennom et nært samspill 

mellom forskning, utdanning og formidling. Fakultetet skal samtidig ivareta sitt 

nasjonale ansvar for juridisk forskning, utdanning og formidling.  

 

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det største og eldste juridiske 

fakultetet i Norge. Fakultetet har levert kunnskap og kandidater som har vært 

viktig for utviklingen av det norske samfunn. Ved inngangen til strategiperioden 

har fakultetet et godt utgangspunkt. Vi har svært dyktige studenter. De 

vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og undervisning av høy 

kvalitet. Vi har en velfungerende administrasjon, god teknisk støtte og en 

balansert økonomi.  

 

Samfunnsutviklingen stiller fakultetet overfor utfordringer som har vært 

styrende for denne strategien. Blant disse er rettens internasjonalisering samt 

rettens funksjon for politiske mål om forebygging og håndtering av konflikter, 

realisering av grunnleggende menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. 

Videre har studentenes læring og læringsmiljø vært styrende for strategien. 

Helse- og trivselsundersøkelser blant studentene (SHOT undersøkelsene) viser 

blant annet at mange studenter opplever utfordringer som følge av konkurranse 

med medstudenter, karakterpress, mye selvstudium og lite lærerkontakt.  En 

tredje hovedutfordring har vært ansattes arbeidsbelastning og -miljø, særlig 

knyttet til det høye antallet studenter per ansatt, økte krav om 

forskningsfinansiering og overgang til ny bygningsinfrastruktur. 

 

Denne strategien har som mål at fakultetet skal:   

- Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

- Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

- Være synlig og i dialog med omverdenen 
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- Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

 Juridisk fakultet skal utvikle fremragende forskningsmiljøer innen juridiske 

fag, kriminologi, rettssosiologi og menneskerettigheter.  

 Juridisk fakultet skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig forskning  

 Juridisk fakultet skal ha fleksibilitet og langsiktighet i forskningen slik at den 

responderer på samfunnets behov for rettsutvikling på både kort og lang 

siktforskningsområder.  

 Juridisk fakultet skal leve opp til de høyeste standarder for forskningsetikk 

og forskningsintegritet. 

 Juridisk fakultet skal fordele arbeidsoppgaver slik at alle vitenskapelig 

ansatte får mulighet til å forske og utføre forskningsbasert undervisning. I 

løpet av strategiperioden skal det gjennomføres en kartlegging av de 

vitenskapeliges arbeidsoppgaver for å bedre fordelingen mellom forskning, 

undervisning og administrasjon. 

 Stipendiater og andre midlertidig ansatte gir svært viktige bidrag til 

fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene og sikres god faglig 

oppfølging. 

 Masteravhandlinger er viktige bidrag til fakultetets forskning. 

Mastergradsskrivende skal sikres god veiledning og oppfordres til å delta på 

fakultetets faglige arrangementer.  

 Juridisk fakultet skal øke sin andel av ekstern finansiering - også fra EU.  

Hvilke eksterne prosjekter som fakultetets ansatte søker på skal være styrt av 

de vitenskapelig ansattes forskningsinteresser. 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at Norges forskningsråd og andre 

finansiører i større grad bevisstgjøres behovet for og egenskaper ved juridisk 

"Uavhengig" og "nyskapende" er bra, men sier ikke i seg selv noe om kvalitet (det finnes dårlig forskning som er uavhengig og også i og for seg nyskapende). Fremragende?  

Bra! Det er viktig at denne kartleggingen ikke bare tar for seg UiO-interne oppgaver, men også ser på det reelle arbeidstrykket, dvs inkluderer de mange 'dugnadspregede' oppgavene mange tar på seg for andre institusjoner/forlag/tidsskrifter osv, som ikke har noe med UiO å gjøre. 

Dette bør sees i forhold til punktet over om ansattes totale arbeidsbelastning. 
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forskning. Det skal arbeides for utlysninger som finansierer juridisk 

grunnforskning. 

 Fakultetet skal sikre god forskningsstøtte til de ansattes forskningsprosjekter 

(prosjekter både med intern og ekstern finansiering). 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å beskytte den akademiske friheten til 

egne ansatte og akademikere i inn- og utland. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for forskningssamarbeid med juridiske 

fagmiljøer i andre deler av verden og bidra til utvikling av juridiske 

fagmiljøer der det er særlig stort behov. 

 

Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

 Juridisk fakultet skal utvikle og fornye studiene for alle studieprogrammer 

og svare på samfunnets behov for juridisk kompetanse.  

 Juridisk fakultet skal tilby forskningsbasert undervisning i alle sine 

studieprogram. Ved ansettelser av vitenskapelig ansatte skal det i tråd 

med de nasjonale reglene legges vekt både på forsknings- og 

undervisningskompetanse.  

 Juridisk fakultet skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som  

Utdanner studenter som har dyp forståelse av rettsreglene og rettens 

funksjon i samfunnet. Studentene skal gjennom studiet gis både faglig 

dybde, forståelse av andre fag og evne til tverrfaglighet.   

 Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som 

videreutvikler studentenes kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i 

samfunnet, og evne til å utvikle og anvende rettsregler. Fakultetets senter 

for fremragende utdanning (CELL) er et viktig redskap i arbeidet med å 

gjøre studiene ved juridisk fakultet mer studentaktive.   

 Juridisk fakultet skal legge til rette for arbeidsformer som fremmer 

samarbeid og deling, og demper konkurranse og karakterpress. 

Fint - jeg tror at begrepet 'juridisk grunnforskning' er smart her, i dialogen med NFR. Samtidig kan vi godt understreke at vi også skal jobbe med oss selv - fakultetet skal jobbe for å levere bedre og mer relevante søknader osv. 

For snevert, jf målet om tverrfaglighet. Endre til "andre fagmiljøer". 

Ekskluderende; endre til "kompetansebehov". 

Endre til "våre studieløp"
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 Juridisk fakultet skal utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag, 

med vekt på blant annet kontakt mellom lærer og student, fysisk 

studiemiljø og bedre læring. Strategien skal også involvere aktiv bruk av 

fakultetets bygninger for å skape møteplasser. Lærernes arbeidsbelastning 

må hensyntas ved utarbeidelse av strategien. Juridisk fakultet skal jobbe 

videre med en samlet pedagogisk plan for sine studier og en 

ferdighetsstige som beskriver hvilke ferdigheter studentene skal ha på 

hvert nivå. 

 Studiet skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet 

til å gjennomføre på normert tid. 

 Juridisk fakultet skal ta imot våre nye studenter godt og bidra til at 

de inkluderes i et studiemiljø som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for at forholdstallet mellom lærer og 

student bedres. 

 

Være synlig og i dialog med omverdenen 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at våre ansatte deltar i 

kunnskapsbaserte offentlige samtaler og er aktivt til stede der viktige 

diskusjoner foregår. 

 Juridisk fakultet skal verne om den enkelte ansattes rett til å ytre seg og 

støtte ansatte som opplever den offentlige debatt som belastende. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for å gjøre de ansattes forskning og 

undervisning offentlig tilgjengelig. 

 Juridisk fakultet skal fremme god debattkultur, og respekt for andres 

ytringer. 

 Juridisk fakultet skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer 

som er synlige og tilgjengelige. 
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 De ansatte ved juridisk fakultet gir et viktig bidrag til å formidle 

rettsstoff til samfunnet. Juridisk fakultet skal bidra til at denne 

formidlingen opprettholdes. 

 Juridisk fakultet skal bidra til å utvikle UiO sin tilstedeværelse i 

byen og i utviklingen av «Campus sentrum». 

 

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at alle ansatte har gode 

arbeidsforhold som gir mulighet til faglig utvikling. Dette gjelder både 

vitenskapelig og administrativt ansatte, så vel som faste og midlertidig 

ansatte. 

 Det er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø at vi har gode møteplasser 

der alle ansatte kan møtes på tvers av stillingskategorier. Juridisk fakultet 

skal sikre at alle ansatte har gode felles møteplasser. Fakultetet skal 

fremme tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter.  

 Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes faglige og 

undervisningsmessige utvikling og bidra til deres karrierevalg.  

 Juridisk fakultet skal fremme kollegialitet og samarbeid mellom alle 

ansatte på tvers av stillingskategorier, blant annet gjennom en styrket 

mentorordning.  

 Juridisk fakultet skal jevnlig gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser og 

sikre at det avholdes årlige medarbeidersamtaler, og resultatene av disse 

skal følges opp.  

 Juridisk fakultet skal følge opp studiemiljøet basert på resultatene fra 

undersøkelser av studenters studiemiljø, helse og trivsel følges opp 

(SHOT undersøkelsene), og sammen med studentorganisasjonene sette i 

verk tiltak for å sikre et inkluderende og utviklende studiemiljø for alle. 

En videre formulering? "Rettsvitenskapelig fagstoff" el?
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 Juridisk fakultet skal arbeide for å ivareta og videreutvikle mangfoldet 

blant ansatte og studenter slik at det best mulig reflekterer samfunnets 

mangfold med hensyn til blant annet kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne 

og seksuell orientering. 

 Juridisk fakultet skal sikre god opplæring i digitale arbeidsverktøy for alle 

grupper av ansatte. 

 Juridisk fakultet skal ha et godt og sikkert fysisk arbeidsmiljø for alle 

studenter og ansatte.  

 

 

 

 

"Ìvareta" er selvsagt bra, men "videreutvikle" høres vel aktivt ut? Hvordan kan juridisk fakultet aktivt videreutvikle mangfoldet blant studentene mtp seksuell orientering? I praksis? 



Det juridiske fakultet Notat 
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Administrasjonsseksjonen 
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Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret  

 

Sak i møtet: V-SAK 4 

 

Møtenr: 2/2021 

Møtedato: 17.6.2021 

 

Dato: 10.6.2021 

 Saksnr..: 2020/12833 EIRIHAAK 

Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) 

IKRS skal i 2021 velge instituttleder med stedfortreder for perioden 01.01.22-31.12.25, og har i den 

forbindelse bedt fakultetet oppnevne valgkomité for instituttet. Valgreglement for UiO § 22 

(vedlegg 1) fastsetter valgkomiteers oppgaver og sammensetning, samt at valgkomiteer ved 

instituttene skal oppnevnes av fakultetsstyret. 

Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 

for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteer skal normalt bestå av to vitenskapelige, én teknisk-administrativ og én student. IKRS 

har foreslått følgende valgkomité: 

 Professor May-Len Skilbrei 

 Postdoktor David Rodríguez Goyes 

 Kontorsjef Eivind Roll 

 Student Anna Paris 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget IKRS: 

 Professor May-Len Skilbrei 

 Postdoktor David Rodríguez Goyes 

 Kontorsjef Eivind Roll 

 Student Anna Paris 

 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad,  eirik.haakstad@jus.uio.no  

mailto:eirik.haakstad@jus.uio.no
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VEDLEGG 1 

 

Valgreglement for Universitetet i Oslo 

Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med 
endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017. 

Valgreglement for Universitetet i Oslo - Universitetet i Oslo (uio.no) 

 

§ 22 Valgkomité 

1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det 
oppnevnes en valgkomité. 

2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle 
kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 
for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede 
kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. 

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ ansatt og to vitenskapelig 
ansatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets ansettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av 
dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av 
instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret  

 

Sak i møtet: V-SAK 5 

 

Møtenr: 2/2021 

Møtedato: 17.6.2021 

 

Dato: 10.6.2021 

 Saksnr..: 2020/12833 EIRIHAAK 

Oppnevning av valgkomité ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS) 

NIFS skal i 2021 velge instituttleder med stedfortreder for perioden 01.01.22-31.12.25, og har i den 

forbindelse bedt fakultetet oppnevne valgkomité for instituttet. Valgreglement for UiO § 22 

(vedlegg 1) fastsetter valgkomiteers oppgaver og sammensetning, samt at valgkomiteer ved 

instituttene skal oppnevnes av fakultetsstyret. 

Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 

for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteer skal normalt bestå av to vitenskapelige, én teknisk-administrativ og én student. NIFS 

har foreslått følgende valgkomité: 

 Professor Trine-Lise Wilhelmsen 

 Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge 

 Seniorkonsulent Camilla Arnøy 

 Student Terje Horpestad 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget NIFS: 

 Professor Trine-Lise Wilhelmsen 

 Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge 

 Seniorkonsulent Camilla Arnøy 

 Student Terje Horpestad 

 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad,  eirik.haakstad@jus.uio.no  

mailto:eirik.haakstad@jus.uio.no
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VEDLEGG 1 

 

Valgreglement for Universitetet i Oslo 

Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med 
endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017. 

Valgreglement for Universitetet i Oslo - Universitetet i Oslo (uio.no) 

 

§ 22 Valgkomité 

1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det 
oppnevnes en valgkomité. 

2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle 
kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 
for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede 
kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. 

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ ansatt og to vitenskapelig 
ansatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets ansettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av 
dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av 
instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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Møtenr: 2/2021 

Møtedato: 17.6.2021 

 

Dato: 10.6.2021 

 Saksnr..: 2020/12833 EIRIHAAK 

Oppnevning av valgkomité ved Senter for menneskerettigheter (SMR) 

SMR skal i 2021 velge instituttleder med stedfortreder for perioden 01.01.22-31.12.25, og har i den 

forbindelse bedt fakultetet oppnevne valgkomité for instituttet. Valgreglement for UiO § 22 

(vedlegg 1) fastsetter valgkomiteers oppgaver og sammensetning, samt at valgkomiteer ved 

instituttene skal oppnevnes av fakultetsstyret. 

Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 

for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 

Valgkomiteer skal normalt bestå av to vitenskapelige, én teknisk-administrativ og én student. 

Ansatte ved SMR og studenter ved Theory and Practice of Human Rights (HUMR) har valgt 

følgende medlemmer til valgkomitéen og senterets ledelse:  

 Professor Stener Ekern (leder). 

 Stipendiat Elsabe Boshoff. 

 Prosjektleder Knut Asplund.  

 Student Lise Endregard 

 

Valgkomiteen får sekretærtjenester av kontorsjef ved SMR.  

 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget SMR: 

 Professor Stener Ekern (leder). 

 Stipendiat Elsabe Boshoff. 

 Prosjektleder Knut Asplund.  

 Student Lise Endregard 
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VEDLEGG 1 

 

Valgreglement for Universitetet i Oslo 

Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med 
endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017. 

Valgreglement for Universitetet i Oslo - Universitetet i Oslo (uio.no) 

 

§ 22 Valgkomité 

1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør det 
oppnevnes en valgkomité. 

2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle 
kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 
for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede 
kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. 

3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ ansatt og to vitenskapelig 
ansatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. 

4. Universitetsstyrets ansettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av 
dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for valg av 
instituttleder/stedfortreder for instituttleder. 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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Økonomiseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Fakultetsstyret  

 

Møtenr: 2/2021 

Møtedato: 17.6.2021 

Sak i møtet: D-SAK  1 

 

Dato: 21.05.2021 

 Saksnr..: 2021/5698 TRONSK 

Årsplan 2022-2024  

Saken handler om fakultetets årsplan for perioden 2022 til 2024. Arbeidet med 

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

Fakultetet valgte å følge denne prosessendringen slik at fakultetets årsplan for 

2021-2023 ble vedtatt først 1. mars 2021. Dokumentet som skal behandles nå 

skal gjelde for perioden 2022 til 2024. Det vil følgelig være mange av tiltakene i 

gjeldende årsplan som videreføres.  

I tillegg kommer forslag til fakultetets nye strategiplan inn som en ny 

overordnet forutsetning, slik at årsplanen kan tilpasses til denne. 

Struktur i plandokumenter  

Sammenhengen mellom styringsdokumenter kan illustreres slik:  

Strategi UiO 

Strategi JUS 

Årsplan JUS 

Årsplan UiO 

Utviklingsplan  

Langtidsbudsjett  

Figur 1 Styringsdokumenter 
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Årsplan er 3-årige rullerende dokumenter med årlig justering innenfor strategiperioden 

som ligger fast over 10 år. Langtidsbudsjett er 5-årig rullerende med årlig justering 

innenfor strategiperioden. Årsplan og langtidsbudsjett gir gjensidige føringer. 

 

Strategi 2030 og Årsplan 

Årsplanen skal operasjonalisere den 10-årige strategiplanen, og skal konkretisere hvilke 

tiltak i strategien som skal operasjonaliseres når. I denne omgang (juni-møtet) bes styret 

om å diskutere hvilke tiltak fra strategidokumentet som skal prioriteres i perioden 2022-

2024. Årsplanen vil så bearbeides ut fra dagens diskusjon og legges fram for vedtak i 

oktober/desember. 

For å svare ut strategi og tidligere vedtatt årsplan bygges årsplandokumentet opp rundt 

hovedområdene fra strategidokumentet og resultatmålene fra nåværende årsplan 2021-

23.  Noen av resultatmålene som ble vedtatt i mars vil selvsagt kunne justeres eller endres i 

det videre arbeidet, og nye resultatmål vil komme til: 

Overskriftene som fremgår nedenfor er hentet fra strategidokumentet og resultatmålene 

under hver av disse er hentet fra nåværende årsplan 2021-23.  

Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

Resultatmål 2022: 

o Oppfylle måltall for NFR, EU og BOA i budsjettperioden 

o Tilslag på minst ett forskningsprosjekt innen sentrale kjernefag 

o Forholdstall administrative pr vitenskapelig tilsatt redusert 

 

Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

Resultatmål 2023:  

o Økning i antall studenter på MIR som gjennomfører på normert tid + 1 år fra 

45% - 55%. 

o Fakultetets netto inntekter er større etter innføring av EVU enn sp-inntekter for 

enkeltemnestudenter. Eksterne kandidater gis et annet og bedre tilbud enn 

ledige plasser på enkeltemner. 

 

Være synlig og i dialog med omverdenen 

Resultatmål 2022: 

o Flere samarbeidsavtaler med finansiering av aktivitet er inngått 
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Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

Resultatmål 2022: 

o Implementering av revidert organisering av forskningen 

o Nytt sak og arkivsystem innført 

 

Videre prosess 

På bakgrunn av styrets diskusjon konkretiseres forslag til tiltak og aktiviteter innenfor de 4 

hovedområdene. Forslaget legges frem for vedtak høsten 2021. 

 

Vedlegg: 

1. Årsplan 2021-2023 Juridisk fakultet 

2. Forslag til strategi 2030 for Juridisk fakultet 

 

 



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 
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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. 
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Strategi 2030 – Det juridiske fakultet 
Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo skal medvirke til å styrke universitetets posisjon som et 
ledende europeisk forskningsbasert universitet gjennom et nært samspill mellom forskning, 
utdanning og formidling. Fakultetet skal være et internasjonalt ledende fakultet, samtidig som 
fakultetet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for forskning, utdanning og formidling. Vi skal ha et godt 
læringsmiljø og utdanne høyt kvalifiserte kandidater, ha høy vitenskapelig kvalitet og akademisk 
frihet. Sammen med resten av UiO skal vi hegne om institusjonell autonomi. 
 
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det største og eldste juridiske fakultetet i Norge. 
Fakultetet har levert kunnskap og kandidater med ferdigheter som har vært viktig for utviklingen av 
det norske samfunn. Ved inngangen til strategiperioden har fakultetet et godt utgangspunkt. Vi har 
svært dyktige studenter. De vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og undervisning av 
høy kvalitet og deltar aktivt i samfunnsdebatter. Vi har en velfungerende administrasjon, god teknisk 
støtte og en balansert økonomi.  
 
Samfunnsutviklingen utfordrer rettsvitenskapelige fag og undervisning på måter som har vært 
styrende for denne strategien. Blant disse er rettens internasjonalisering, rettens bidrag til 
forebygging og håndtering av konflikter, rettens betydning for demokrati og velferdsstat, reform og 
gjennomføring av menneskerettigheter og rettens bidrag til omstilling til et bærekraftig 
lavutslippssamfunn. Ny teknologi vil påvirke hva vi forsker på, og innholdet i studiene. 
 
Studentenes læring og læringsmiljø er et sentralt element i strategien. Tiltak må tilpasses både 
norske og internasjonale studenter. Strategien skal ivareta behovene til ulike studentgrupper. Helse- 
og trivselsundersøkelser blant studentene (SHOT-undersøkelsene) viser blant annet at mange 
studenter opplever utfordringer som følge av konkurranse med medstudenter, karakterpress, mye 
selvstudium og lite lærerkontakt. Et annet sentralt element i strategien er utfordringer knyttet til 
ansattes arbeidsbelastning og -miljø, særlig knyttet til det høye antallet studenter per ansatt, økte 
krav om forskningsfinansiering og endringer i fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og administrative 
systemer. 
 
Denne strategien har fire overskrifter som også representerer overordnede mål:   
- Fremme uavhengig og nyskapende forskning av høy kvalitet 
- Utdanne studenter med samfunnsrelevante kunnskaper og ferdigheter 
- Være synlig og i dialog med omverdenen 
- Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i samfunnet 

 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning av høy kvalitet 
 Juridisk fakultet skal vedlikeholde og utvikle forskningsmiljøer med høy vitenskapelig kvalitet 

innen juridiske fag, kriminologi, rettssosiologi og menneskerettigheter.  

 Juridisk fakultet skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig forskning. 

 Tverrfaglighet og ny teknologi utfordrer hva vi forsker på og hvordan forskningen utføres. Vi 

skal sikre at ansatte som ønsker det skal ha mulighet til å utvikle sin teknologikunnskap og til 

å drive tverrfaglig forskning.    

 Juridisk fakultet skal ha fleksibilitet og langsiktighet i forskningen slik at den svarer på 

samfunnets behov for rettsutvikling og kunnskap på både kort og lang sikt.  

 Fakultetet skal rekruttere vitenskapelige ansatte bredt. Variasjon i erfaringsbakgrunn, kjønn 

og sosial bakgrunn gir mulighet for meningsbrytninger, noe som er sentralt for å sikre kvalitet 

i forskning og utdanning.  
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 Juridisk fakultet skal leve opp til de høyeste standarder for forskningsetikk og 

forskningsintegritet. 

 Juridisk fakultet skal ha en stillingsstruktur som gjenspeiler at vi er et forskningsuniversitet. 

Kombinerte stillinger - der de ansatte både forsker og underviser – skal være hovedregelen. 

Forskerstillinger skal være unntakene. Fakultetet skal også fremover ha noen lektorstillinger. 

Lektorene utgjør en stor ressurs i undervisningen, og de skal gis rom til faglig utvikling. 

 Juridisk fakultet skal fordele arbeidsoppgaver slik at alle vitenskapelig ansatte får mulighet til 

å forske og utføre forskningsbasert undervisning. I løpet av strategiperioden skal det 

gjennomføres en kartlegging av de vitenskapeliges arbeidsoppgaver for å bedre fordelingen 

mellom forskning, undervisning og administrasjon. 

 Stipendiater gir svært viktige bidrag til fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene 

og sikres god faglig oppfølging og veiledning. Normalordningen skal være at stipendiater 

ansettes i fire år med 25% undervisning.   

 Innholdet i forskerutdanningen skal evalueres jevnlig og resultatene skal følges opp. 

 Juridisk fakultet har som mål, og skal tilrettelegge for, at alle stipendiater får levert og 

godkjent sine avhandlinger, fortrinnsvis innen normert tid. 

 Fakultetet skal sikre at postdoktorstillingene fungerer som kvalifiseringsstillinger. 

Postdoktorene skal sikres faglig utvikling både i forskning og undervisning – slik at stillingene 

er med å kvalifisere til faste vitenskapelige stillinger. Normalordningen skal være at 

postdoktorer ansettes i fire år med 25% undervisning. 

 Masteroppgaver er også viktige bidrag til fakultetets forskning. Mastergradsskrivende skal 

sikres god veiledning og oppfordres til å delta mer på fakultetets vitenskapelige 

arrangementer.  

 Juridisk fakultet skal øke sin andel av ekstern finansiering fra Norges forskningsråd, EU og 

andre aktuelle finansieringskilder. Hvilke eksterne prosjekter som fakultetets ansatte søker 

på skal være styrt av de vitenskapelig ansattes forskningsinteresser. 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at Norges forskningsråd og andre finansieringskilder i 

større grad bevisstgjøres behovet for og egenskaper ved juridisk forskning. Det skal arbeides 

for utlysninger som finansierer juridisk forskning. 

 Fakultetet skal sikre god forskningsstøtte til de ansattes forskningsprosjekter (prosjekter med 

intern og ekstern finansiering). De administrativt ansatte er viktige for planlegging og 

gjennomføringen av forskningsprosjekter, og de skal gis rom til faglig utvikling slik at de best 

mulig kan støtte opp om fakultetets forskning.  

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å beskytte den akademiske friheten til egne ansatte og 

akademikere i inn- og utland. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for forskningssamarbeid med fagmiljøer i andre deler av 

verden og bidra til utvikling av fagmiljøer der det er særlig stort behov. 

 

Utdanne studenter med samfunnsrelevante kunnskaper og ferdigheter  
 Juridisk fakultet skal utdanne studenter med ferdigheter og kunnskap som kan bidra til å løse 

vår tids store utfordringer, som for eksempel omstilling til bærekraft. Fakultetet skal tilby 

utdanninger som møter studentenes samfunnsengasjement. 

 Juridisk fakultet skal utvikle og fornye alle studieprogrammer og svare på samfunnets behov 

for kompetanse.  
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 Juridisk fakultet skal tilby arbeidslivsrelevant forskningsbasert undervisning i alle sine 

studieprogram. Ved ansettelser av vitenskapelig ansatte skal det i tråd med de nasjonale 

reglene legges vekt både på forsknings- og undervisningskompetanse.  

 Juridisk fakultet skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som utdanner studenter 

som har dyp forståelse for rettsreglene og rettens funksjon i samfunnet. Studentene skal 

gjennom studiene gis både faglig dybde, forståelse av andre relevante fag og evne til 

tverrfaglighet.  

 Ny teknologi er i ferd med å forandre juristrollen. Fakultetet skal tilby en utdanning i 

rettsvitenskap som gir studentene den teknologiske kunnskapen og de ferdighetene som 

kreves.  

 Fakultetet skal arbeide aktivt med gode internasjonale samarbeidsuniversitet og legge til 

rette for at studentene kan reise på utveksling som en del av studieprogrammene. 

 I denne tiårsplanen vil Fakultetets senter for fremragende utdanning (CELL) være sentral i å 

introdusere ny teknologi og prøve ut undervisningsformer som oppøver teknologiske 

ferdigheter. 

 Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som videreutvikler studentenes 

kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i samfunnet, og evne til å utvikle og anvende 

rettsregler. Fakultetets senter for fremragende utdanning (CELL) er et viktig redskap i 

arbeidet med å gjøre studiene ved fakultetet mer studentaktive.  

 Fakultetet har gjennom JURK og Jussbuss lang tradisjon med å ha studentaktive og 

praksisnære elementer i studiet. JURK og Jussbuss vil være viktige praksisnære elementer i 

studiet også i den kommende tiårsperioden. I tillegg vil fakultet utvikle nye arenaer for 

studentaktiv læring, som for eksempel Lovlab (lovgivningslære/regelutvikling) og LILO (Legal 

Innovation Lab Oslo – rettsteknologi). 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for en kultur som fremmer samarbeid og deling, og 

demper uheldig konkurranse og karakterpress. 

 Juridisk fakultet skal utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag, med vekt på blant 

annet kontakt mellom ansatte og studenter, fysisk studiemiljø og bedre læring. Strategien 

skal også involvere aktiv bruk av fakultetets bygninger for å skape møteplasser. Ansattes 

arbeidsbelastning må hensyntas ved utarbeidelse av strategien. Juridisk fakultet skal jobbe 

videre med en samlet pedagogisk plan for sine studier og en ferdighetsstige som beskriver 

hvilke ferdigheter studentene skal ha på hvert nivå. 

 I tråd med UiO sin Strategi 2030 skal fakultetet i den kommende 10 års perioden 

videreutvikle etter- og videreutdanningstilbudet. Vi har allerede i dag en rekke valgemner 

som er etterspurte etterutdanningstilbud, og fakultetet vil bygge videre på disse. 

 Studiene skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet til å gjennomføre på 

normert tid. 

 Juridisk fakultet skal ta imot nye studenter godt og bidra til at de inkluderes i et studiemiljø 

som reflekterer mangfoldet i samfunnet. 

 Juridisk fakultet skal arbeide for at forholdstallet mellom ansatte og studenter bedres.  

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at studentene høres i alle saker som angår dem. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at studentorganisasjonene skal kunne arbeide for et 

godt sosialt miljø på studiet. 
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Være synlig og i dialog med omverdenen 
 De ansatte ved juridisk fakultet gir viktige bidrag ved å formidle kunnskap om rettslige tema 

til samfunnet. Juridisk fakultet skal støtte denne formidlingen og sikre at den opprettholdes. 

 Juridisk fakultet skal legge til rette for at ansatte deltar i kunnskapsbaserte offentlige 

samtaler og er aktivt til stede der viktige diskusjoner og beslutningsprosesser foregår. 

 Ytringsfriheten er en grunnleggende rett i akademia og samfunnet for øvrig. Fakultetet skal 

verne om de ansattes rett til å ytre seg.   

 Juridisk fakultet skal arbeide for å gjøre de ansattes forskning og undervisning offentlig 

tilgjengelig og ha åpenhet og allmenn tilgjengelighet som førende prinsipper. 

 Juridisk fakultet skal fremme god debattkultur, og respekt for andres ytringer. 

 Juridisk fakultet skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og 

tilgjengelige. 

 Juridisk fakultet skal tilby ansatte som ønsker det opplæring i ulike typer formidling. 

Studentene skal gjennom studiet få trening i ulike typer formidling slik at de kan formidle 

kunnskap til ulike grupper i samfunnet. 

 Juridisk fakultet skal bidra til å utvikle UiO sin tilstedeværelse i byen og i utviklingen av 

«Campus sentrum». 

 De ansattes rett til å ytre seg skal vernes om, og fakultetet skal støtte ansatte som opplever 

den offentlige debatt som belastende. 

 

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 
 Fakultetet skal ha et godt arbeidsmiljø for alle grupper av ansatte og studenter. Alle ansatte 

skal ha mulighet til faglig utvikling - både vitenskapelig og administrativt ansatte, så vel som 

faste og midlertidig ansatte.  

 Fakultetet skal bygge en kultur der det skapes forståelse for at alle grupper av ansatte er 

viktige for fakultetet, både faglige og administrativt ansatte er viktige for at vi skal kunne 

forske og undervise på høyt faglig nivå. 

 Det er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø at vi har gode møteplasser der ansatte kan 

møtes på tvers av stillingskategorier. Juridisk fakultet skal sikre at alle ansatte har gode felles 

møteplasser. Fakultetet skal fremme tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter.  

 Juridisk fakultet skal fremme kollegialitet og samarbeid mellom alle ansatte på tvers av 

stillingskategorier. Fakultetet skal evaluere mentorordningen og vurdere behovet for en 

utvidet og styrket mentorordning.   

 Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes utvikling innen forskning og 

undervisning og bidra til deres karrierevalg og -muligheter.  

 For å styrke de kvinnelige ansattes karriereutvikling og deltakelse i forskningsledelse skal 

fakultetet sammen med Likestillings og mangfoldsutvalget vurdere behovet for å lage et 

nettverk for kvinnelig ansatte. 

 Juridisk fakultet skal jevnlig gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser og sikre at det avholdes 

årlige medarbeidersamtaler, og resultatene av disse skal følges opp.  

 Juridisk fakultet skal følge opp studiemiljøet basert på resultatene fra undersøkelser av 

studenters studiemiljø, helse og trivsel følges opp (SHOT-undersøkelsene), og sammen med 

studentorganisasjonene sette i verk tiltak for å sikre et inkluderende og utviklende 

studiemiljø for alle. 
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 Juridisk fakultet skal ha åpne og transparente beslutningsprosesser, som sikrer mulighet for 

innflytelse og universitetsdemokrati. Fagorganisasjoner og verneombudene er sentrale for å 

sikre medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø.     

 Juridisk fakultet skal arbeide for å ivareta og styrke mangfoldet blant ansatte og studenter 

slik at det best mulig reflekterer samfunnets mangfold med hensyn til blant annet kjønn, 

alder, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. 

 Juridisk fakultet skal sikre god opplæring i digitale arbeidsverktøy for alle grupper av ansatte. 

 Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å oppnå UiO sin målsetting om et redusert 

klimafotavtrykk, og legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg. 

 Juridisk fakultet skal ha et godt og sikkert fysisk arbeidsmiljø for alle studenter og ansatte.  
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Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026  

 
Bakgrunn og prosess 
Universitetet har rullerende 3-årige årsplaner og 5-årige budsjetter. Inneværende årsplan 

gjelder for perioden 2021-2023, mens inneværende langtidsbudsjett (LTB) gjelder for 

perioden 2021-2025. Årsplanen skal iverksette strategien for virksomheten, budsjettet skal 

være en ressursallokering som gir de økonomiske forutsetninger for gjennomføring av 

årsplanen. I denne sak presenteres noen sentrale rammebetingelser og forutsetninger, 

samt noen forslag til overordnede hovedprioriteringer for budsjettet i perioden 2022 til 

2026. Styret bes diskutere disse. 

 
Etter styrets første behandling vil prosessen videre involvere enheter på fakultetet; 

institutter, studenter, administrasjon, og saken vil bli behandlet i en omfattende prosess på 

fakultetet. Høsten 2021 vil styret få detaljert budsjett til behandling for vedtak. 

Forutsetninger og rammebetingelser 

 

Finansieringsmodell 
Universitetsstyrets modell for fordeling av den ordinære statsbevilgningen synliggjør 

konsekvenser av strategiske prioriteringer ved å knytte ressursfordelingen til 

aktivitetsområder og tildelingsmåter. Modellen viser dermed grunnlaget for den aktuelle 

ressursfordelingen til fakulteter, museer, sentre og øvrige enheter. 
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FIGUR 1 INTERN FINANSIERNGSMODELL VED UIO 

 

Faktiske resultater av universitetets virksomhet handler blant annet om studiepoeng, 

forskningspublikasjoner og doktorgrader. Disse resultatene gis en pris og inngår i 

grunnlaget for ressursfordelingen. Endrede resultater gir endret tildeling. De insentivene 

som finnes i den nasjonale finansieringsmodellen er videreført i den interne modellen. 

Omfanget av den resultatbaserte fordelingen er mindre i den interne modellen enn i den 

nasjonale ved at prisene er lavere internt. Andre endringer i den interne modellen i forhold 

til den nasjonale er at prisene er regelstyrte slik at hvert fakultet etc. bare sammenliknes 

med seg selv over tid (åpen ramme) og at resultatsvingninger glattes ut ved å bruke treårig 
gjennomsnitt ved utregningen. 

Det er en relativt liten del av bevilgningen som styres av resultater og som dermed kan 

påvirkes av fakultetet. Største delen av bevilgningen ligger fast. I tillegg til endringer i 

resultater endres også bevilgningen gjennom universitetsstyrets disposisjoner utenfor 

modellen. De siste årene har endring i ramme i all hovedsak kommet gjennom slike 

disposisjoner, som reduksjon i realbevilgning på grunn av ABE-reformen og interne 

rammekutt. Fra 2016 og frem til i dag er fakultetets ramme redusert med ca. 30 mill. kr, 
hovedsakelig av dette. Akkumulert effekt av disse forholdene er ca. 95 mill. kr. 

I fakultetets basisinntekt inngår også bidrag fra prosjekter som en vesentlig del. I 2021 står 

denne for ca. 10 % av rammen. Samlet kan en si at 1 av 5 årsverk på fakultetet finansieres 

av enten direkte prosjektmidler eller bidrag fra prosjekter til basisvirksomhet. Det er 

innenfor denne delen det er størst svingninger over tid. Derfor er det viktig for 

handlingsrommet at aktivitetene tilpasses inntekt fra prosjekter slik at ikke for stor del av 

bevilgningen bindes opp til faste kostnader. 
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Bevilgning 2022 

Fakultetet har nå mottatt informasjon om foreløpig tildeling fra UiO. Denne er på 303,3 

mill. kr. En økning på 2,9 mill. kr fra 2021, og en økning på 4 mill. kr fra prognose i 

gjeldende langtidsbudsjett. På utdanningssiden er det en økning knyttet til de ekstra 

studieplassene som ble tildelt med virkning fra høsten 2020. Det er også en liten netto 

økning på resultater innen utdanning. På forskningssiden er det en økning på resultatdelen 

knyttet til BOA-midler. Fakultetets tildeling 2022 fordelt på tildelingsmåter i 

finansieringsmodell: 

FIGUR 2 BEVILGNING PR TILDELINGSMÅTE 2022 

Utdanning Basis - Studieplasser        120 760  

 Resultater          83 569  

 Sum Utdanning        204 329  

Forskning 
Basis - 
rekrutteringsstillinger          45 548  

 Resultater          14 216  

 Midlertidige tiltak            1 600  

 Sum forskning          61 364  

Tilpasning Sum tilpasning          35 607  

 Sum bevilgning        301 300  

   

 Sum basis        203 515  

 Sum resultater          97 785  

 

FIGUR 3 BEVILGNING PR KOMPONENT 
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Spesifikasjon av tildeling på alle komponenter er vist i vedlegg 1 

Mål i utviklingsplan i forhold til indikatorer 

Resultatindikatorer innen utdanning er også sterkt knyttet til utviklingsplanen som 

styringsdokument. Som omtalt ovenfor er det noe forbedring i resultater for 2020 som gir 

økt uttelling i finansiering for 2022. 

Hovedtrekkene fra høsten 2020 er at det er en økning av oppmeldte kandidater og en 

økning av møtte kandidater sammenlignet med høsten 2019. På studieårene var det i 

underkant av 300 hundre flere kandidater som møtte til eksamen høsten 2020 enn høsten 

2019, og det var ca. 100 flere enn høsten 2019 som tok eksamen for første gangen (ikke 
gjentak). 

Det er påfallende høye gjentakstall for studieårsemner. Det er mange gjentak på mange 

emner, og særlig for noen emner er andelen gjentak veldig høy. Dette er ikke overraskende 

med tanke på dekanvedtaket fra våren 2020 om bestått/ikke bestått og unntak fra regelen 

om gjentakskvote.  

På valgemner på både bachelor- og masternivå var det totalt over 1000 flere studenter 
oppmeldt høsten 2020 enn høsten 2019, og ca. 500 flere som møtte til eksamen.  

Selv om det var en økning i kandidater høsten 2020 sammenlignet med høsten 2019, så 

var det en nedgang sammenlignet med våren 2020 hvor det var veldig mange som avla 

valgemner, antakeligvis på grunn av covid-19, avbrutte utenlandsopphold og 

vurderingsformen bestått/ikke bestått. 

Undervisnings- og forskningsstillinger 

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

forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger), gjennom bruk av stillingsplan for 

faste vitenskapelige stillinger, og tilsetting av et høyt antall stipendiatstillinger da det var 

handlingsrom for dette. Det har ført til en kraftig økning i antall årsverk i disse 

stillingsgruppene. Figuren under viser utviklingen i antall årsverk i faste vitenskapelige 
stillinger for perioden 2003 til 2020. 

FIGUR 4 FASTE VITENSKAPELIGE ÅRSVERK 2003-2020 
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Rekrutteringsstillinger 

En annen viktig faktor i budsjettutviklingen er antall rekrutteringsstillinger, og avvik i 

forhold til måltall for tildelt kvote. Etter flere år med overoppfyllelse og overforbruk er 

situasjonen nå snudd og fakultetet har en plan for å stabilisere antallet stillinger i 

nærheten av måltallet. Figuren under viser utviklingen for basis-stipendiatstillinger i 
perioden 2010 til 2021: 

FIGUR 5 ÅRSVERK OG MÅLTALL FOR BASISFINANSIERTE REKRUTTERINGSSTILLINGER 

 

I langtidsbudsjettet er det forutsatt en utvikling der måltallet oppnås i 2024.  

Prognose stipendiatstillinger: 

FIGUR 6 ÅRSVERK FOR STIPENDIATSTILLINGER 

 

Prognosen for basisfinansierte stipendiater bygger særlig på tre forutsetninger: 
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 at fakultetet ansetter 8 nye basisfinansierte stipendiater hvert år, 

 at 4 prosjektstipendiater flyttes fra prosjekt- til basisfinansiering hvert år, 

 at dagens stipendiater slutter omtrent på sluttdato. 

 

Prognose for regnskap 2021  

Regnskapet etter 1. tertial viser et mindreforbruk på 6,1 millioner kroner i tertialet, noe 

som gir et akkumulert overskudd på 36,1 millioner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 

økt nettobidrag fra prosjektporteføljen, reduserte kostnader som følge av Covid19, antall 

utdanningsstillinger under måltallet samt ekstraordinær bevilgning til studentassistenter. 

Ytterligere informasjon og detaljer er omtalt i egen sak om regnskap pr 1. tertial. 

Regnskapet etter 1. tertial er gjennomgått grundig i møter med alle underliggende enheter. 
På bakgrunn av denne gjennomgangen og grundig analyse av realisme i forventet aktivitet 
for resten av året mener vi at det er grunnlag for å justere prognosen for 
basisvirksomheten. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt utviklingen i 2. og 3. tertial, men 
et årsresultat på 10-14 mill. kr og et akkumulert resultat på 40-44 mill. kr anser vi for å 
være realistisk. Dette gir et økt handlingsrom på 8-12 mill. kr i forhold til gjeldende 
langtidsbudsjett, jfr. vedlegg 2. 
 
Forbedringen i resultat gir grunnlag for enkelte nye faglige satsinger. Resultateffekten er 
som nevnt oppstått av midlertidige forhold. Handlingsrommet bør derfor fortrinnsvis 
brukes til satsninger som gir midlertidige kostnadsøkninger. Samtidig kan noe brukes på 
varige faste kostnadsøkninger, gitt at man da må være forberedt på å redusere på 
midlertidige kostnader på et senere tidspunkt og dermed redusere handlingsrommet igjen 
dersom det skulle bli behov for det.  
 
Hovedsatsninger i budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026 

I budsjettsaken fra 2020 vedtok styret å avvente nye satsninger til etter resultatet av 1. 

tertial 2021. I lys av dette og på bakgrunn av forutsetninger og rammebetingelser som er 

omtalt ovenfor foreslås nå noen hovedsatsninger og enkelte tiltak innenfor 

handlingsrommet i budsjettperioden som styret bes diskutere og ta stilling til: 

1. Stillingsplan for faste vitenskapelige stillinger 

Det foreslås å opprette 5 nye stillinger utover gjeldende plan 

 En ekstra tilsetting vår 2021 

 To utlysninger øst 2021 

 En utlysning vår 2022 

 En utlysning vår 2023 

Stillingsplanen er diskutert med instituttene og forslagene til endringer er utarbeidet på 

grunnlag av diskusjonene. Dersom forslagene gjennomføres som beskrevet vil det gi en 

samlet budsjetteffekt på anslagsvis 5 til 6 mill. kr i økte kostnader i perioden. I tillegg betyr 

det at andelen av bevilgning som er bundet opp til faste kostnader øker noe, men ikke 

dramatisk. 

2. Utvidede post.doc-stillinger 

For post.doc-stillinger er hovedregelen 3 års tilsettings-periode. Det er mulig å bruke noe 

av handlingsrommet til å utvide bruken av disse stillingene gjennom å endre til 4 års 

tilsetting som norm. Dersom dette gjøres for alle stillinger innenfor kvoten av 

rekrutteringsstillinger vil det medføre en kostnadsøkning på 4-5 mill. kr årlig. 
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Budsjetteffekten vil inntreffe mot slutten av langtidsperioden siden dette vil gjelde nye 
stillinger som utlyses fra og med høsten 2021. 

 

3. Digitalisering og studietiltak 

I budsjettet for 2021 er det satt av 1,5 mill. kr i egne midler til investeringer i digitalisering. 

I tillegg er det tilsatt en ny midlertidig stilling til IT-administrasjon. For perioden 2020 til 

2023 er det satt av til sammen 3,5 mill. kr til utviklingstiltak i undervisning. Det er mulig å 
prioritere disse områdene ytterligere gjennom å øke disse avsetningene noe. 

4. Såkornmidler 

Fakultetets forskergrupper tildeles inntil 3,5 mill. kr årlig i stimuleringsmidler. Det har vist 
seg at en liten del av dette blir brukt etter intensjonen – søknad om eksterne midler. Det er 
mulig å sette av øremerkede midler til dette formål utenom forskergruppene, enten ved å 
flytte fra forskergrupper, eller å skille ut egne såkornmidler. 
 

Vedlegg: 

1. Spesifikasjon av bevilgning 2022 

2. Gjeldende langtidsbudsjett 2020-2025, vedtatt i styret desember 2020 og justert 

med effekt av endringer 



Enhet:

02. Det juridiske fakultet

Beløp i 1000 kr 2022 2021 Endring
A. Utdanning

I. Basis

01. Studieplasser 120 760 118 923 1 837

I. Basis Totalt 120 760 118 923 1 837

II. Resultater

01. Kandidater 18 925 18 611 314

02. Studiepoeng 62 577 62 306 271

03. Utvekslingsstudenter 2 067 2 457 -390

II. Resultater Totalt 83 569 83 374 195

A. Utdanning Totalt 204 329 202 297 2 032

B. Forskning

I. Basis

01. Rekrutteringsstillinger 44 813 44 813 0

04. Varige tiltak med øremerkinger 735 735 0

I. Basis Totalt 45 548 45 548 0

II. Resultater

01. Doktorgrader 3 549 3 525 24

02. NFR-midler 2 546 2 483 63

03. EU-midler 1 697 1 377 320

04. BOA-midler 1 891 1 123 768

05. Publiseringspoeng 4 533 4 630 -97

II. Resultater Totalt 14 216 13 138 1 078

III. Midlertidige tiltak 3 600 3 600 0

B. Forskning Totalt 63 364 62 286 1 078

E. Annet

I. Basis

01. Tilpasning 35 319 36 693 -1 374

02. Varige tiltak med øremerkinger 288 288 0

I. Basis Totalt 35 607 36 981 -1 374

III. Midlertidige tiltak -1 176 1 176

E. Annet Totalt 35 607 35 805 -198

Totalsum 303 300 300 388 2 912

eirihaak
Typewritten Text
VEDLEGG 1



2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gjeldende Budsjett vedtatt styre desember 

2020 Regnskap Ny prognose 2021

Overført fra i fjor -11 913 928 -29 917 944 -32 289 761 -30 798 575 -24 439 385 -17 102 680 -29 917 944

Inntekter -298 011 819 -300 788 940 -298 918 845 -296 988 441 -292 662 176 -291 170 870 -300 788 940

Personalkostnader 220 694 739 228 273 863 229 301 007 229 293 178 222 994 365 218 570 458 228 273 863

Driftskostnader 86 482 215 95 765 844 96 000 844 95 934 509 94 813 509 94 787 509 90 000 000

Investeringer 4 704 883 4 712 660 3 212 660 3 212 660 3 212 660 3 212 660 2 000 000

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -31 885 208 -30 685 244 -28 004 481 -24 992 716 -20 921 653 -19 177 016 -30 685 244

Prosjektavslutning -107 194 350 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 350 000

Årsresultat -2 371 817 1 491 186 6 359 190 7 336 705 6 122 741 -10 850 321

Akkumulert resultat -30 036 313 -32 289 761 -30 798 575 -24 439 385 -17 102 680 -10 979 939 -40 768 265

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Simulering budsjett med nye stillinger, ny 

prognose 2021 og bevilgning 2022 Regnskap

Overført fra i fjor -11 913 928 -29 917 944 -43 140 082 -44 053 073 -37 380 476 -28 652 012

Inntekter -298 011 819 -300 788 940 -303 300 000 -300 988 441 -296 662 176 -295 170 870

Personalkostnader 220 694 739 228 273 863 231 277 985 233 606 585 228 386 123 223 962 217

Driftskostnader 86 482 215 95 765 844 96 000 844 95 934 509 94 813 509 94 787 509

Investeringer 4 704 883 4 712 660 3 212 660 3 212 660 3 212 660 3 212 660

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -31 885 208 -30 685 244 -28 004 481 -24 992 716 -20 921 653 -19 177 016

Prosjektavslutning -107 194 350 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Årsresultat -10 850 321 -912 991 6 672 597 8 728 464 7 514 500

Akkumulert resultat -30 036 313 -43 140 082 -44 053 073 -37 380 476 -28 652 012 -21 137 513
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Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 

 

Sakstype:   Orienteringssak 3  

Møtedato:  17. juni 20021  

Notatdato:   27. maii 2021  

Saksbehandler:  oddrunr  

    

Fakultetets oppfølging av studentforeningene 

 

Juridisk fakultet har en aktiv studentmasse og svært mange studentforeninger som gir ulike tilbud 

til studentene av både sosial og faglig art.  

 

Fakultet prøver å bistå og følge opp og støtte opp undere foreningenes arbeid så langt det lar seg 

gjøre.   

 

Årlig økonomisk støtte gis bare til JSU, men i noen særlige tilfeller har vi også gitt støtte til de store 

studentfestivalene. Sist til HumAk som på grunn av Corona kun kunne avvikle en digital 

studentfestival. 

 

JSU har en årlig direktebevilgning på 150 000 kr – tidligere betalte også fakultetet lønn til å 

betjene JSU-kontoret i Domus Akademika – men etter at det ble slutt på salg av papirbasert 

materiale  har ikke JSU lenger behov for den type stillinger. 

JSU og studentutvalget på IKRS har ellers fått kontorer i 6. etasje i Domus Juridica. 

 

Studiedekanen har tett dialog med JSU og i tillegg inviteres de til faste møter i dekanatet.  

 

De andre studentforeningene har alle fått tilbud om kontorplasser og møtelokaler/øvingslokaler i 

kjelleren i DA, i Gymnastikkbygningen og i Kattestallen ved DB.  

 

Assisterende fakultetsdirektør er kontaktpunkt for studentforeningene og har ellers bidratt i 

arbeidet med å få på plass kontrakt med UiO og bevare Frokostkjelleren som studentpub. 

 

Fakultetet bidrar ellers med formidlingsstøtte for studentforeningene arrangementer på 

infotavlene i DJ og med booking av lokaler til manduksjoner og andre studentdrevne 

arrangementer. 

 

En gang pr semester inviterer studiedekan og fakultetets ledelse til dialogmøte med alle 

studentforeningene. Ellers har assisterende fakultetsdirektør møte med studentforeningene ved 

behov.  
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Referat fra IDF-møte 19. mars 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (assisterende fakultetsdirektør), Kari 

Hegerstrøm (Parat), Karianne Stang (NTL), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Elisabeth Perioli 

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

hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til informasjon 

Sak 1 Status BOTT 
Lars Botten orienterte om status BOTT og frister fram til overgangen til nytt system 1. mai. 

Ragnhild poengterte at det må informeres grundig og særskilt om uttak av lønnsslipper. De som 

trenger disse til refinansiering av lån, beregning av pensjon eller lignede i perioden mai-august, må ta 

ut lønnsslipper fra HR-portalen senest 30. april. 

Forskerforbundet støttet at det er mye tilgjengelig informasjon, og at det er viktig å presisere 

punktene som for ansatte er særlig viktig, eksempelvis lønnsslipper og frist for tidsregistrering i 

dagens løsning. 

Sak 2 Midlertidighet ved fakultet 
Eirik orienterte om muligheten til å komme med innspill til drøftingen av midlertidighet i april og 

refererte kort til fjorårets drøftingsmøte. De tillitsvalgte ble bedt om å komme med innspill i god tid 

før 16. april som er dokumentfristen til neste IDF-møte. 

Sak 3 Status for fakultetets strategi 2030 
Oddrun og Ragnhild informerte om at utkastet til strategi 2030 er sendt på høring til alle ansatte. 

Utkastet er innenfor UiOs rammer og skrevet at et underutvalg under fakultetsstyret. Ragnhild 

oppfordret til å komme med innspill. 

Sak 4 Status korona 
Oddrun informerte om at det har vært lite smitte ved fakultet, og at de få tilfellene har blitt håndtert 

i samråd med HMSB og etter UiOs retningslinjer. Bygget har vært stengt for studenter siden tirsdag 

kl. 1200. 

Fakultetsledelsen er ganske optimistiske med hensyn til gjenåpning av lesesalene, men tror det er 

mindre realistisk med fysisk undervisning siden gruppene på jusstudiet er for store. Hvis det åpnes 

mer for fysisk undervisning, vil førsteårsstudentene prioriteres. 

NTL presiserte at førsteårsstudenter også gjelder andre programmer som forvaltningsinformatikk og 

kriminologi hvor det er mindre grupper og enklere med fysisk undervisning. 

Sak 5 Mediesaker 
Ragnhild informerte om saker om nynorsk og tilrettelegging for studenter der fakultetet den siste 

tiden er omtalt i media. Fakultetet følger opp hver enkelt sak. 

Sak 6 Personalendringer  
Eirik gikk gjennom endringene siden IDF-møtet i februar. 

Sak 7 Eventuelt 
Parat etterspurte informasjon om eventuell kompensasjonsordningen for hjemmekontor under 

koronaperioden. Fakultetsledelsen har purret på UiO om dette flere ganger, og er enig i at det har 
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tatt tid å få en avklaring. Fakultetet forventer imidlertid at beslutningen kommer fra 

universitetsdirektør eller rektor i løpet av ganske kort tid. 

 

Det juridiske fakultet, 19. mars 2021 
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Referat fra IDF-møte 23. april 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (assisterende fakultetsdirektør), Karianne 

Stang (NTL), Axel Hjelme (NTL), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Erik Winge (Akademikerne), 

Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Forfall: Parat 

Saker til drøfting 

Sak 1 Bruken av midlertidige ansettelser 
Eirik gikk gjennom midlertidighetstallene og spørsmålene som var lagt fram for drøfting. 

Forskerforbundet kommenterte at det er positivt at fakultetet ikke har sendt varsel om oppsigelse til 

ansatte på Internasjonal avdeling selv om det foreløpig kun er finansiering ut året. Fakultetet håper 

på en snarlig avtale med Utenriksdepartementet, og bærer nå den økonomiske risikoen for dette. 

Om en slik avtale ikke kommer på plass ganske fort, kan det bli aktuelt å starte oppsigelsesprosess.  

Akademikerne var fornøyde med nedgangen i midlertidighet, men ønsket gjerne at flere både i 

kortvarige stillinger og lavere stillingsprosenter ansattes fast, og at midlertidigheten burde nærme 

seg null. Fakultetet mener at et mål om ingen midlertidighet blant vitenskapelige ikke er realistisk. 

Flere forskere har svært spesialisert kunnskap som trengs i enkelte prosjekter, og dessuten har noen 

forskere permisjon fra faste stillinger andre steder for å bidra inn i våre prosjekter. 

Hovedverneombudet påpekte at spørsmålsstillingen i drøftingsgrunnlaget ikke fanger opp det mest 

interessante å drøfte, nemlig skillet mellom ønsket og uønsket midlertidig. Tallmaterialet og 

personoversikten burde skille mellom midlertidige som egentlig ønsker faste stillinger, og ansatte 

som eksempelvis har permisjon fra andre faste stillinger. Fakultetet tar med innspillet videre og kan 

legge fram en slik oversikt i et senere møte. 

Forskerforbundet stilte spørsmål til tabell 2 i drøftingsnotatet som viser en markant nedgang i antall 

ansatte fra 2019 til 2021. Dette skyldes sannsynligvis en feil i tallgrunnlaget siden summene i denne 

linjen i tabellen ikke går opp. 

Det var enighet i møtet om at det er vanskelig å finne presise indikatorer for bruken av bilagslønn. 

Eksempelvis vet vi ikke hvilke oppdrag som faller inn i kategorien «Honorarer», og dessuten lønnes 

noe sensur med «Timelønn» selv om denne kategorien primært er for undervisning. NTL stilte 

spørsmål om hvordan lektorstillingene ved fakultetet har påvirket timelønnen. Nedgangen etter 2017 

kan skyldes ansettelsene av lektorer. For tiden har fakultetet imidlertid færre lektorer enn ønsket, 

men vi er i ferd med å ansatte to nye nå. 

NTL stilte videre spørsmål om hvordan fakultetet sikrer vikarer fra bemanningsbyrå tilsvarende vilkår 

som andre ansatte. Som oversikten viser, bruker fakultetet bemanningsbyråer i svært liten grad. Når 

det er nødvendig, sender vi en beskrivelse av stillingen med stillings- og lønnsnivå til 

bemanningsbyrået, og vi lønnsfastsetter eventuelle vikarer på samme måte som andre ansatte. 

NTL ba om at fakultetet følger spørsmålet om midlertidighetens påvirkning på arbeidsmiljøet i tråd 

med referatet fra 2020. Dette skal fakultetet gjøre når vi er tilbake i en mer ordinær situasjon. 
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Saker til informasjon 

Sak 1 Status korona 
Oddrun orienterte om at hjemmekontor fortsatt er normalen for ansatte, men at vi har en del 

studenter i byggene. Hurtigteststasjonen i Professorboligen er erstattet med utlevering av selvtester. 

Det blir heldigital undervisning ut semesteret, og eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen. For 

høstsemesteret planlegges det med digitale forelesninger og fysisk gruppeundervisning på samme 

måte som høsten 2020. Samtidig bes ansatte om å strekke undervisning til kl. 0800-1800 i tråd med 

rutinene som er fremforhandlet sentralt ved UiO, men vi prøver også å legge til rette for individuelle 

ønsker og behov. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan en utvidelse av undervisningstiden påvirker 

støttefunksjonene. Student-IT har allerede arbeidstid fram til kl. 2000 for å bistå lærere. 

 

Sak 2 Gradsforskriften 
Ragnhild informerte om den kommende oppmykningen av gradsforskriften. Hittil har kun tre 

universiteter kunnet tildele mastergrad i rettsvitenskap. Mange institusjoner har imidlertid 

bachelorgrader i rettsvitenskap, og i hvert fall fem av dem planlegger å utvide til mastergrad fra 

høsten 2022. Fakultetet/UiO har stilt spørsmål til departementet om hvordan de nye mastergradene 

skal finansieres – ved å dele dagens midler på flere, eller tilføre friske midler. 

NTL stilte spørsmål ved om en oppmykning av gradsforskriften kan påvirke fakultetets holdning til 

3+2-modell og mulighet for mobilitet mellom institusjoner? Fakultetet har foreløpig ikke tatt stilling 

til dette spørsmålet.  

 

Sak 3 Personalendringer (gjennomgås i møtet) 
Eirik gjennomgikk endringene i administrativ bemanning etter 19. mars. 

 

Sak 4 Eventuelt 
Tre saker ble tatt opp under eventuelt. 

Sak 4.1 Status organisering av studieadministrasjonen 
I forkant av møtet ba NTL om en orientering om status i arbeidet med organiseringen av 

studieadministrasjonen under eventuelt. Oddrun orienterte om at arbeidet med omorganiseringen 

av Studie- og Eksamensseksjonen er utsatt på grunn av direktørskiftet, sykmelding hos seksjonsleder 

for Studieseksjonen og vanskeligheter med gjennomføring av prosessen som følge av Korona. 

Steinar Hafto Myre presenterte arbeidet med førstelinjetjenesten. NTL etterlyste i den 

sammenhengen samtaler studieadministrasjonen også i andre bygg enn DJ. Prosessen er ikke ferdig, 

og fakultetet tar med NTLs innspill videre. 

Hovedverneombudet kommenterte at førstelinjetjenesten er kontaktpunkt for svært mange 

henvendelser, ikke bare de som gjelder DJ, og stilte spørsmål om arbeidsgruppen har kontakt med 

ledere også i de øvrige byggene. Fakultetet har foreløpig lite erfaring med førstelinjetjenesten i DJ 

under normale forhold, men arbeidsgruppen vil peke framover mot at fakultetet må jobbe med 

denne typen spørsmål senere. 
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Akademikerne stilte spørsmål ved om det også bør etableres en andrelinjetjeneste i DJ. Fakultetet ser 

videre på sammen med både nulltelinje (infoskjermer mm.), førstelinje og andrelinjetjenesten som 

allerede er i DJ, herunder også informasjonsflyten mellom første- og andrelinje. 

Sak 4.2 Organiseringsplaner for UiO IT 
NTL spilte inn som sak til et senere møte at lokale organisasjonsplaner i forbindelse UiO IT skal 

drøftes i lokale IDF-møter. Fakultetet kommer tilbake til dette. 

Sak 4.3 Kompensasjon for korona 
NTL stilte spørsmål om fakultetet vil informere ansatte om kompensasjonen for ulemper ved Korona 

og hjemmekontor som blir utbetalt i slutten av april. Fakultetet var på møtetidspunktet ikke 

informert av UiO om at kompensasjonen utbetales i april, men vil informere så snart vi får dette 

bekreftet. 

 

Det juridiske fakultet, 26. april 2021 
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Referat fra IDF-møte 8. juni 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Oddrun Rangsæter 

(assisterende fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Elisabeth 

Perioli Bjørnstøl, Kari Hegerstrøm (Parat), Erik Winge (Akademikerne), Elisabeth Wenger-Hagene 

(lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til drøfting 

Sak 1 Strategi 2030 
Ragnhild informerte om arbeidet med strategien. 

De tillitsvalgte var generelt positive til strategiutkastet, men det kom noen konkrete spørsmål til 

teksten. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan det er tenkt å gjennomføre fire års ansettelse for 

alle postdoktorer som en normalordning. I tråd med UiOs ønsker og departementets føringer vil 

fakultetet at postdoktorstillingene skal være reelle kvalifiseringsstillinger for videre akademisk 

karriere. I prosjektsøknader bør vi tilstrebe å unngå kortvarige postdoktorstillinger så langt som 

mulig. 

NTL mente at strategiforslaget er har tatt opp mange viktige punkter etter høringsrunden, og er klart 

forbedret. NTL mente dokumentet slik det ligger nå er godt, og at bredden av strategimål reflekterer 

bredden på fakultetet. 

Forskerforbundet påpekte at administrasjonen nevnes i mindre grad, og stilte spørsmål til hvordan 

ansattes arbeidsbelastning som nevnes i fjerde avsnitt i innledning, skal følges opp. Forskerforbundet 

stilte også spørsmål om når fakultetet skal gjennomføre neste arbeidsmiljøundersøkelse. 

Punktet om ansattes arbeidsbelastning i innledning dreier seg mye om teknologi, herunder 

opplæring i og bruken av nye administrative systemer. Dette gjelder for alle ansatte, og det er egne 

strategimål for dette senere i dokumentet. 

Fakultetet planlegger ny arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) neste år. Vi har startet 

planleggingen, men utsatt oppstarten som følge av Korona.  

Det var ingen ytterligere kommentarer til strategien, og den anses som ferdigdrøftet.  

 

Saker til informasjon 

Sak 1 Styremøtet 17. juni 
Lars Botten gikk gjennom regnskapet for første tertial. Det var ingen spørsmål til regnskapet. 

Trond Skjeie gjennomgikk årsplan 2022-2024.  

Hovedverneombudet stilte spørsmål til punktet om kutt i administrative stillinger. Det er kuttet 

kraftig i administrasjonen etter innføringen av ABE-reformen, og eventuelle ytterligere kutt virker lite 

forenelig med strategiens mål om høyere aktivitet og styrket forskningsadministrasjon. 

Ragnhild presiserte at fakultetet ikke har planer om ytterligere kutt i administrasjonen. Dette punktet 

i årsplanen henger igjen fra en tidligere versjon av dokumentet, og skal tas ut fra versjonen som 

legges fram for styret. Både Ragnhild og Benedicte kommenterte at forholdstallet mellom 
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vitenskapelige og administrative ikke gir et dekkende bilde av situasjonen. Eksempelvis er stillingene 

som dekan og instituttleder regnet som administrative i de offisielle tallene, og flere 

studentmedarbeidere samt alle ansatte ved Internasjonal avdeling er også ansatt i administrative 

stillingskoder. Forholdstallet administrativ – vitenskapelig sier heller ingenting om det store antallet 

studenter og eksterne lærere som de administrative stillingene skal håndtere. 

NTL og Forskerforbundet støttet hovedverneombudets innspill, og understreket at belastningen for 

administrasjonen har vært stor over tid. 

Trond Skjeie redegjorde for budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026. Det var ingen 

kommentarer til denne saken. 

 

Sak 2 UiO IT 
Tor Inge Rosvoll orienterte om UiO IT, herunder vår deltakelse i arbeidsgrupper og videre plan for 

involvering av IDF-møtet. Ragnhild informerte fra styringsgruppemøtet 7. juni, der det blant annet 

ble besluttet å utsette framdriftsplanen til etter sommeren. 

Arbeidsgruppene som er organisert ut fra ulike arbeidsområder, skulle ha levert sine forslag til ny IT-

organisering for sine områder ganske snart slik at disse kunne sendes til fakultetene før sommeren. 

Dette er nå utsatt til etter sommerferien. Denne utsettelsen skal igjen sikre enhetenes mulighet til å 

komme med innspill til ny organisering. 

NTL presiserte at det er litt uklart hva som skal sendes ut til fakultetene når og at det er viktig å få 

med enhetenes innspill gjennom lokale drøftingsmøter NTL stilte spørsmål om prosessen er lagt opp 

til lokale drøftinger og sentrale forhandlinger, og ønsker klarhet i hvilke punkter som skal drøftes 

lokalt 

Slik prosessen ser ut på presentasjonen fra UiO, er det foreløpig lagt opp til sentrale drøftinger og 

informasjon lokalt. Vi kommer imidlertid tilbake til denne saken igjen etter sommeren. 

 

Sak 3 Status korona 
Benedicte orienterte om at det begynner å bli press for mer info om når fakultetet åpner og 

eventuelle endringer til situasjonen med hjemmekontor. Det ser ut som om Oslo kommune 

viderefører dagens regler til 18. juni, og dessuten at opphør av anbefalingen om hjemmekontor ligger 

langt ute i gjenåpningsplanen. Fakultetet undersøker uansett dette med HMSB. 

Forskerforbundet stilte spørsmål om det vil bli aktuelt å skille mellom fullvaksinerte og andre 

medarbeidere. Ragnhild opplyste at UiO ikke skiller på denne måten, selv om Oslo kommune skiller 

mellom fullvaksinerte og andre ved private arrangementer. Benedicte presiserte at vi må forholde 

oss til UiOs retningslinjer. 

Forskerforbundet kommenterte at enkelte stipendiater opplever å få ulik informasjon avhengig av 

hvilket institutt de tilhører. Fakultetet tar dette opp med instituttlederne. 

 

Sak 4 Personalendringer (gjennomgås i møtet) 
Eirik gjennomgikk endringene i administrativ bemanning etter 23. april. 
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Sak 5 Eventuelt 
Ragnhild informerte om signering av en 10-årig avtale med NAV om forskning på og oppbygning av et 

miljø knyttet velferdsrett drevet av Ingunn Ikdahl og John Christian Nordrum.  

 

Det juridiske fakultet, 8. juni 2021 
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