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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) 
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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:   

Commented [OM1]: Jålete språkbruk 
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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.  



3 
 

 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 
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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
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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
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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? 
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