
Sakskart til møte 3/2021 i fakultetsstyret

Tid og stad: 11. okt. 2021 13:00–16:00, Rom 8113, DJ
Legg til i kalender

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. juni

Arkivsaksnummer: 2021/3148

Vedlegg (pdf):

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 17. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 17. juni godkjennes.

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.8.2021

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen

2. Oppsummerende styrepresentasjon

Det juridiske fakultet
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Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til orientering.

D-SAK 1 Årsplan 2022-2024

Arkivsaksnummer: 2021/5698

Vedlegg (pdf):

1. Utkast til årsplan 2022-2024

O-SAK 1 Orienteringer fra fakultetsledelsen

Status korona■

Studiestart■

Ny fakultetsdirektør■

O-SAK 2 Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026

Arkivsaksnummer: 2021/5710

Vedlegg (pdf):

1. Orientering om forsinkelser og justert prosess

O-SAK 3 Publikasjoner ved Det juridiske fakultet

Presentasjon av publikasjonspoeng og -trender.
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O-SAK 4 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

1. Referat fra IDF-møtet 27. august

2. Referat fra IDF-møtet 1. oktober

O-SAK 5 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden juni til september 2021 fattet følgende

ansettelsesvedtak:

Kaufmann og Lohne får tilbud om stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kriminologi ved

IKRS. Hvis begge takker nei til tilbudet om stilling går tilbudet videre til Andersen (arkivsaksnr.

2020/5967).

■

Anders Mikelsen får tilbud om stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap (SKO 1011),

fagområde skatte- og avgiftsrett, ved Institutt for privatrett (arkivsaksnr. 2020/10570).

■

Anne Beth Engan får tilbud om stilling som stipendiat SKO1017 ved det juridiske fakultet. Om

hun takker nei til stillingen, går saken tilbake til bedømmelseskomitéen for rangering av de to

siste søkerne (arkivsaksnr. 2020/12373).

■

Johannes Hygen Meyer får tilbud stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet.

Dersom Meyer takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Rosa Manzo (arkivsaksnr.

2020/12434).

■

Morten Nadim gis tilbud om ansettelse som forsker med doktorgrad (SKO 1109) i 20%

midlertidig bistilling i 3 år ved IOR (arkivsaksnr. 2021/12981).

■

Dan Uehara gis tilbud om ansettelse som stipendiat i pedagogikk/rettsvitenskap (SKO 1017)

ved Det juridiske fakultet, CELL (arkivsaksnr. 2020/9868).

■

Natalia Torres Zuniga gis tilbud om stilling som postdoktor (SKO1352) for perioden

01.10.21-30.09.24 ved Norsk senter for menneskerettigheter under forutsetning av at endelig

NFR-kontrakt er inngått (arkivsaksnr. 2015/9814).

■
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O-SAK 6 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

O-SAK 7 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

Det juridiske fakultet, 4. oktober 2021
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Protokoll fra møte 2/2021 i fakultetsstyret  

Tid og sted: 17. juni 2021 13:00–16:00, Digitalt møte  

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

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

Bror Formo Nissen. 

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

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

Arkivsaksnummer: 2021/3148 

Styret hadde to kommentarer til protokollen fra 1. mars: 

• Presentasjonen av PluriCourts, O-SAK 1, burde ha vært fyldigere referert, særlig at 

PluriCourts er forlenget med 6 måneder 

• Det burde også ha vært et mer detaljert referat fra O-SAK 3, Status for arbeidsgruppe for 

organisering av forskningen. Arbeidsgrupper oppnevnt av styret bør få tilbakemelding om 

styrets kommentarer via protokollen. 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 1. mars godkjennes med kommentarene over. 

 (Enstemmig vedtatt) 

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.4.2021 

Arkivsaksnummer: 2017/1402 

Lars Botten presenterte regnskapet. 

Et styremedlem stilte spørsmål ved regnskapsføringen av koronakompensasjonen på kr. 7000 som 

alle ansatte har fått, og særlig hvorfor dette er belastet instituttene og ikke fakultetet. Dette har 

medført et dramatisk overforbruk på et av instituttene. Styremedlemmet kommenterte videre at 

regnskapssaken fremstår som upresis når dette fremstilles som fakultetets regnskap. 

Dekanen presiserte at regnskapet er for hele fakultetet, også instituttene. Kompensasjonen og 

hvordan utbetalingene skulle håndteres, ble besluttet av rektor/universitetsdirektør. Hvis 

instituttene hadde ment at håndteringen av kompensasjonen var urimelig, burde de ha sagt fra til 

fakultetsledelsen i møtene for regnskapsgjennomgang, eller gitt tilbakemelding om dette i den 

månedlige lønnskontrollen. 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til orientering. 

(Enstemmig vedtatt) 
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V-SAK 3 Strategi 2030 for Det juridiske fakultet 

Arkivsaksnummer: 2018/13920 

Dekanen redegjorde for arbeidet i strategigruppen og hvordan gruppen hadde tatt hensyn til 

høringsinnspillene i det endelig forslaget til strategi. Fakultetsledelsen mener det er god 

sammenheng mellom UiOs overordnede strategi og forslaget til fakultetets strategi. Noen av målene 

er imidlertid kostnads- og/eller arbeidskrevende, og alt kan ikke gjennomføres samtidig. 

Styret stilte spørsmål om hvorfor det ikke er en ambisjon om internasjonalt høyt nivå på forskningen, 

samt hvorfor det ikke er overordnet strategi med hensyn til hvilke eller hva slags prosjekter forskere 

bør søke på. 

Målene underveis i strategien må leses i sammenheng med introduksjonen om at fakultetet skal 

medvirke til at UiO forblir et ledende europeisk forskningsbasert universitet. Fakultetets holdning er 

videre at forskningsprosjektene skal være drevet frem av forskernes interesser. Flere finansiører 

ønsker å styre temaer det forskes på, men fakultetet ønsker ikke å tvinge frem interesse for disse. 

Faste vitenskapelige har stor frihet til å søke om eksterne midler, herunder finansieringskilde og tema 

for prosjektene. Foreløpig har det heller ikke vært nødvendig å prioritere internt mellom prosjekter 

forskerne ønsker å søke finansiering for fordi det ikke er tilstrekkelige administrative ressurser til å 

håndtere søknadene. 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar Strategi 2030 for Det juridisk fakultet. 

 (Enstemmig vedtatt) 

  

V-SAK 4 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi (IKRS) 

Arkivsaksnummer: 2020/12833 

Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved IKRS: 

• Professor May-Len Skilbrei 

• Postdoktor David Rodríguez Goyes 

• Kontorsjef Eivind Roll 

• Student Anna Paris 

(Enstemmig vedtatt) 

 

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

Arkivsaksnummer: 2020/12833 

Vedtak: 
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Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved NIFS: 

• Professor Trine-Lise Wilhelmsen 

• Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge 

• Seniorkonsulent Camilla Arnøy 

• Student Terje Horpestad 

(Enstemmig vedtatt) 

 

V-SAK 6 Oppnevning av valgkomité ved Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) 

Arkivsaksnummer: 2020/12833 

Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for valg av senterleder ved SMR: 

• Professor Stener Ekern 

• Stipendiat Elsabe Boshoff 

• Prosjektleder Knut Asplund  

• Student Lise Endregard 

(Enstemmig vedtatt) 

 

D-SAK 1 Årsplan 2022-2024 

Arkivsaksnummer: 2021/5698 

Dekanen redegjorde prosessen med årsplanen, og at formålet i dette møtet var å se på hvilke mål 

som bør tas inn i kommende årsplan. Trond Skjeie presenterte deretter skissen til årsplan. 

Fakultetsstyret pekte på flere konkrete punkter under tre av oversiktene i strategien. Disse er gjengitt 

under. 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning av høy kvalitet: 

• gjennomgang av vitenskapeliges stillingsinnhold 

• kompetanseheving for administrative for å sikre god forskningsstøtte 

• evaluere innholdet i forskerutdanningen 

Utdanne studenter med samfunnsrelevante kunnskaper og ferdigheter: 

• legge til rette for en kultur som fremmer samarbeid og deling  

• utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag  

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

• arbeidsmiljøundersøkelse 

• oppfølging av midlertidig vitenskapelige 
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• mottak av nye vitenskapelige og utrede mentorordning 

Fakultetsstyret kommenterte videre at det var stor variasjon i resultatmålene i skissen til årsplan, og 

foreslo at fakultetet først bør sette opp mål og så utarbeide tiltakene. 

Fakultetets ledelse og administrasjon jobber videre med årsplanen ut fra styrets signaler og legger 

fram et nytt forslag for styret til møtet i oktober. 

 

D-SAK 2 Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026 

Arkivsaksnummer: 2021/5710 

Trond Skjeie presenterte saken. 

Fakultetsstyret diskuterte særlig fire forhold i årsplanen: digitalisering, såkornmidler, stillinger og 

biblioteket. 

Med hensyn til digitalisering forventer fakultetet at mer vil foregå digitalt en ny normalsituasjon, og 

vi vil trenge godt utstyr i lokalene for å nyttiggjøre oss nye muligheter. IT ved fakultetet bekrefter at 

det er potensial for mer digitalisering, og styret påpekte at dette også er i tråd med strategien. 

Såkornmidler er foreløpig ikke diskutert nærmere ved fakultetet. Forskergruppene får i dag en 

grunnfinansiering og kan også søke om midler til noen bestemte formål, særlig knyttet til 

søknadsskriving. Det kan også være et spørsmål om forskergruppene er godt nok finansiert, men her 

bør vi avvente rapporten fra arbeidsgruppen som vurderer organiseringen av forskningen før vi 

eventuelt vurderer å øke finansieringen. 

Fakultetsstyret stilte spørsmål om forslaget til nye stillinger betyr at antall faste vitenskapelig vil øke 

til rundt 100 årsverk. Dette bør også ses i sammenheng med at frikjøp i forskningsprosjekter 

medfører en større undervisningsbyrde for andre. Jf. saken om årsplan vil fakultetet i 2022 begynne 

en gjennomgang av vitenskapeliges arbeidsforhold, og undervisningsregnskapet må inngå i dette. 

Antall stillinger må vurderes i arbeidet med langtidsbudsjett hvert år, men det ligger ikke inne noen 

vesentlig økning fra dagens nivå. Hovedregelen for faste vitenskapelige vil være fortsatt være delte 

stillinger, og antallet lektorer holdes på dagens nivå. Det er ikke planlagt ytterligere i 

administrasjonen. 

Styret kommenterte at biblioteket ikke kan finansierer digitale abonnementer for viktig litteratur. 

Fakultetsledelsen tar med dette innspillet i samtaler med biblioteket. 

 

O-SAK 1 Presentasjon av resultatindikatorer 

Presentasjonen av resultatindikatorene var den del av presentasjonen til budsjett 2022 og 

langtidsbudsjett 2022-2026. 

 

O-SAK 2 Orienteringer fra fakultetsledelsen 

Fakultetsdirektør: Dagens direktør går av med pensjon 1. juli etter 22 år i stillingen.  
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Gradsforskriften: Noen av lærestedene som i dag tilbyr bachelor, vil utvide til mastergrad fra høsten 

2022. Det er flere uavklarte spørsmål, blant annet har ikke Stortinget tatt stilling til antall 

studieplasser. Endringene i gradsforskriften vil imidlertid på sikt føre til en ny konkurransesituasjon. 

Status korona og studie: All undervisning og alle eksamener dette semesteret har vært digital. Neste 

semester planlegger vi bare med hjemmeeksamen, noe som også er mer fleksibelt siden vi kan 

bestemme datoer selv. Videre planlegges det med fysisk kursundervisning og i utgangspunktet 

digitale forelesninger i alle fag. Det er imidlertid mer fleksibelt for valgemner med mulighet for 

hybridundervisning. 

Avtale med NAV: Fakultetet har inngått avtale med NAV om styrking av fagområdet velferdsrett. 

 

O-SAK 3 Fakultetets oppfølging av studentorganisasjonene 

Oddrun Rangsæter informerte om oppfølgingen med utgangspunkt i notatet som fulgte med 

innkallingen. Selv om fakultetet forholder seg mest til Juridisk studentutvalg, har vi også kontakt med 

flere andre organisasjoner, men da som ofte om mer praktiske spørsmål som kontor-/arbeidsplasser. 

 

O-SAK 4 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF) 

Referatene fra IDF-møtene ble ikke gjennomgått, men dekanen pekte på at de tillitsvalgte var 

positive til Strategi 2030 som ble drøftet 8. juni. 

Et styremedlem kommenterte at fakultetet bør unngå forkortelser i referatene. 

   

O-SAK 5 Ansettelsessaker 

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

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

(arkivsaksnr. 2020/11155). 

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

Institutt for offentlig rett, PluriCourts (arkivsaksnr. 2020/3931) 

• Sigrid Stokstad ansettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap ved 

IOR, dersom Stokstad takker nei til stillingen, går tilbudet om stillingen til Olav Haugen Moen 

(arkivsaksnr. 2020/3931). 

• Mari Linn Riis ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet forsikringsrett ved 

NIFS (arkivsaksnr. 2020/6238). 

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

rettsvitenskap – Planlegging, konsesjon og ekspropriasjon. Sterri tilknyttes 

forskningsprosjektets hovedområde (i) Planlegging og ekspropriasjon ved 

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

forskningsprosjektets hovedområde (ii) Konsesjonsprosesser og ekspropriasjon – rettslige 

problemer og løsninger (arkivsaksnr. 2020/11495). 
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• Ayoub Tailoussane ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet prosjektet 

SFI Autoship ved NIFS. Dersom Tailoussane takker nei til stillingen gis tilbudet videre i 

følgende rekkefølge: først til Luci Carey og deretter Mayank Suri (arkivsaksnr. 2020/11101). 

• Nils Skretting og Jo Ørjasæter ansettes i stillingene som universitetslektor (SKO 1009) ved Det 

juridiske fakultet. Dersom en av de to takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte 

kandidat nr. 3 -Baardseth (arkivsaksnr. 2020/12460). 

Styret kommenterte at det også ville være interessant med oversikter over ansatte som slutter, ikke 

bare ansettelsesvedtak. 

 

O-SAK 7 Dekanvedtak 

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside. 

  

O-SAK 8 Eventuelt 

  

  

Det juridiske fakultet, 23. juni 2021 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/
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D-SAK 1 

 
Møtedato: 11.10.2021 
Møtenr: 3/2021 
Dato: 01.10.2021  

 Saksnr..: 2021/5698  TRONSK 

Årsplan 2022-2024  

Saken handler om fakultetets årsplan for perioden 2022 til 2024. Arbeidet med 

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

Fakultetet valgte å følge denne prosessendringen slik at fakultetets årsplan for 

2021-2023 ble vedtatt først 1. mars 2021. I juni ble første skisse til årsplan 

2022 diskutert i styret. Dokumentet som skal behandles nå skal gjelde for 

perioden 2022 til 2024. Det vil følgelig være mange av tiltakene i gjeldende 

årsplan som videreføres, i tillegg til mange nye tiltak. 

Videre er fakultetets nye strategiplan en ny overordnet forutsetning, slik at 

årsplanen kan tilpasses til denne. 

Struktur i plandokumenter  
Sammenhengen mellom styringsdokumenter kan illustreres slik:  

Strategi UiO 

Strategi JUS 

Årsplan JUS 

Årsplan UiO 

Utviklingsplan  

Langtidsbudsjett  

Figur 1 Styringsdokumenter 
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Årsplan er 3-årige rullerende dokumenter med årlig justering innenfor strategiperioden 

som ligger fast over 10 år. Langtidsbudsjett er 5-årig rullerende med årlig justering 

innenfor strategiperioden. Årsplan og langtidsbudsjett gir gjensidige føringer. 

 

Strategi 2030 og Årsplan 

Årsplanen skal operasjonalisere den 10-årige strategiplanen, og skal konkretisere hvilke 

tiltak i strategien som skal operasjonaliseres når. Tiltakene som presenteres i denne saken 

bygger i tillegg på diskusjonen fra fakultetsstyret i juni og innspill fra institutter i høst. 

For å svare ut strategi og tidligere vedtatt årsplan bygges årsplandokumentet opp rundt 

hovedområdene fra strategidokumentet og resultatmålene fra nåværende årsplan 2021-

23.   

Overskriftene som fremgår nedenfor er hentet fra strategidokumentet og resultatmålene 

under hver av disse er hentet fra nåværende årsplan 2021-23, samt fra UiOs strategimål. 

Resultatmålene gjelder for hele perioden 2022-2024. Under hvert av disse foreslås det 

tiltak – spesifisert i vedlegg 1. 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

Resultatmål: 

o Oppfylle måltall for NFR, EU og BOA i budsjettperioden 

o Tilslag på minst ett forskningsprosjekt innen sentrale kjernefag 

o Videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid og lede an i utviklingen 
mot et bærekraftig samfunn 

o Gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle 
forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv. 

 

Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og ferdigheter  

Resultatmål:  

o Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets studieprogrammer 
o Økning i antall studenter på MIR som gjennomfører på normert tid + 1 år fra 

45% - 55%. 

o Sikre at studentenes ferdigheter utvikles progressivt gjennom studiet 
o Gi forskningsbasert undervisning på høyt internasjonalt nivå 
o Øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes 

bevissthet om egen kompetanse 
o Legge til rette for at studentene tar del i utforskende og nyskapende læring som 

motiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre 
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Være synlig og i dialog med omverdenen 

Resultatmål: 

o Fakultetet skal utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud som svarer på 
samfunnets behov 

o Synliggjøre og bruke egne formidlingsarenaer aktivt 

 

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i 

samfunnet 

Resultatmål: 

o Skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø, større mangfold og en 
inkluderende kultur for studenter og ansatte 

o Implementering av revidert organisering av forskningen 

o Ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer med effektiv 
utnyttelse av digitale ressurser 

 

 

Vedlegg: 

1. Utkast til Årsplan 2022-2024 Juridisk fakultet 

 

 



Årsplan 2022-2024 
 
Tiltakene i årsplanen struktureres inn i de 4 hovedområdene fra fakultetets 
strategi 2030. Under hver av hovedområdene foreslås resultatmål og tiltak, 
både tiltak som videreføres fra fakultetets årsplan for 2021-2023 og nye tiltak.  
 
Strukturen blir dermed Hovedområde – Mål - Tiltak 
 
De 4 hovedområder er: 

• 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 mangfoldet i 
samfunnet 

 

Hovedområde: Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

 

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

• Tilslag på minst ett forskningsprosjekt innen sentrale kjernefag 

• Videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid og lede an i utviklingen 
mot et bærekraftig samfunn 

• Gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle 
forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv. 

 

Tiltak: 
1. Utvikle nyskapende forskning som møter samfunnets behov  

2. Jobbe opp mot politiske aktører for økt ekstern finansiering 

3. Strategisk forskningsledelse for å øke kvaliteten på ekstern finansierte søknader 

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

5. Gjennomgang av forskningsorganisering og implementering av eventuell ny 
struktur 

6. Sikre gode administrative løsninger som understøtter internasjonal 
prosjektvirksomhet  

7. Gjennomgang av vitenskapeliges stillingsinnhold 
8. Evaluere innholdet i forskerutdanningen 

 
 

 

Hovedområde: Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og 

ferdigheter 

 

Resultatmål: 
• Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets studieprogrammer 

• Økning i antall studenter på MIR som gjennomfører på normert tid + 1 år fra 45% 
- 55%. 

• Sikre at studentenes ferdigheter utvikles progressivt gjennom studiet 



• Gi forskningsbasert undervisning på høyt internasjonalt nivå 

• Øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes 
bevissthet om egen kompetanse 

• Legge til rette for at studentene tar del i utforskende og nyskapende læring som 
motiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre 

 

Tiltak: 

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

har utfordringer i studiet. 

10. Innføring av erfaringsbaserte, digitale og studentnære undervisnings- 

og vurderingsformer i samarbeid med CELL.   

11. Vurdere videreføring av midlertidige, obligatoriske elementer i 

undervisningen for økt kvalitet i studiet. 

12. Integrasjon og samarbeid om utvikling av fakultetets studieprogram i og 

innføring av ferdighetsstigen i samarbeid med CELL 

13. Legge til rette for en kultur som fremmer samarbeid og deling  
14. Utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag  
15. Videreutvikle gode digitale undervisningstilbud i samarbeid med 

utvalgte fagmiljøer, og utvide bruken av studioet 

16. Utvikling av hjemmeeksamen som vurderingsform og vurdere om 

hjemmeeksamen er egnet som vurderingsform på noen emner i 

samarbeid med CELL.  

17. Videreutvikling av fagene i profesjonsutdanningen  

 

Hovedområde: Være synlig og i dialog med omverdenen 

 

Resultatmål: 
• Fakultetet skal utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud som svarer på 

samfunnets behov 

• Synliggjøre og bruke egne formidlingsarenaer aktivt 

 

Tiltak:  

18. Starte opp et arbeid med å tilby etter- og videreutdanning 

19. Fortsette et samarbeid med Oslo kommune og bidra til aktiv bruk av 

formidlings-arene i sentrum 

20. Utrede mulig opprettelse av alumni innen enkelte programmer og fagområder – 
særlig innenfor områder hvor man vurderer EVU-tilbud    

21. Aktivt bruke arbeidslivspanelet 
 
 

 

 

 

 



Hovedområde: Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer 

mangfoldet i samfunnet 

  

 Resultatmål: 
• Skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø, større mangfold og en 

inkluderende kultur for studenter og ansatte 

• Implementering av revidert organisering av forskningen. 

• Ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer med effektiv 
utnyttelse av digitale ressurser. 

 

Tiltak: 
22.  Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 
23. Følge opp arbeidet mot trakassering 
24.  Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrativ forbedring og 

digitalisering 
25. Legge til rette for gode fysiske møteplasser på tvers 
26.  Implementering av ny handlingsplan for likestilling og mangfold 
27.  Bedre læringsmiljøet for studenter via evalueringer i CELL og nye 

erfaringsbaserte undervisnings- og vurderingsformer  
28. Bedre oppfølging av stipendiater og midlertidig vitenskapelige tilsatte 

29. Bedre mottak av nye vitenskapelige tilsatte 
30. Utrede mentorordning for flere yngre vitenskapelige tilsatte 
31. Videreutvikle en helhetlig rekrutteringspraksis for vitenskapelige stillinger 
 

 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 

Økonomiseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret 

 

O-SAK 2 

 
Møtedato: 11.10.2021 
Møtenr: 3/2021 
Dato: 30.09.2021  

 Saksnr..: 2021/5710 TRONSK 

Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026 – orientering om status og prosess 

 

Styret hadde budsjett som diskusjonssak i møtet i juni.  
Det ble her lagt opp til at prosessen videre involverer enheter på fakultetet; institutter, studenter, 

administrasjon, med en grundig behandling i denne prosessen. Videre ble det lagt opp til at styret 

får budsjett til behandling for vedtak først i oktober, og deretter desember 2021. 

Denne prosessen er forskjøvet på grunn av skifte av systemer og økonomimodell i løpet av året: 

• Regnskap etter 2. tertial ble forsinket 

• Det er usikkerhet knyttet til regnskapsresultatet 

• Budsjettprosessen på enhetene er forsinket 

• Det er ikke åpnet for budsjettering av 2022 og senere år i universitetets systemer. 

• Det foreligger ikke rapporter i systemene som gir gode nok data for beslutningsgrunnlag 

På bakgrunn av ovennevnte forhold foreligger det pr i dag ikke et godt nok grunnlag til at styret kan 

fatte beslutninger om budsjett 2022 og langtidsbudsjettet. Som følge av dette legges det nå opp til 

en prosess med budsjett til vedtak i styret i desember. 

I saken som legges frem i desember vil det inngå en analyse av økonomien i et langtidsperspektiv. 

Det viktigste elementene i denne vil være: 

• Stillingsplan 
o Faste stillinger 

o Rekrutteringsstillinger 

• Prosjektbidrag 

• Prognose for bevilgningsinntekter i langtidsperspektiv 

Sammen med resultatet av budsjettprosessen internt på fakultetet med enhetene vil dette utgjøre 

beslutningsgrunnlaget for saken som legges frem til vedtak i desember. 

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

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 
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Referat fra IDF-møte 27. august 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), Gørill 

Arnesen (Forskerforbundet), Mattias Solbakken (Akademikerne), Kari Hegerstrøm (Parat), Elisabeth 

Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til informasjon 

Sak 1 Status studiestart 
Ragnhild orienterte om generelt en god start på semesteret. Tre av våre studenter har imidlertid 

testet positivt for Korona, men i samråd med smittesporingen har det ikke vært nødvendig med 

tiltak. Undervisningen i høstsemesteret er planlagt med digitale forelesninger og fysiske kurs. 

Sak 2 Status korona 
Ragnhild og Oddrun informerte om at det ikke er registrert smitte blant ansatte ved fakultetet, og at 

alle kan hente selvtester i foajeen i DJ. Enmetersregelen gjelder alle andre steder enn i 

undervisningen. 

Ansatte er i ferd med å vende tilbake til arbeidsplassene. Universitetet skal igjen være det normale 

arbeidsstedet, men vi skal ha stor fleksibilitet i en overgangsperiode, og hjemmekontor kan avtales 

med nærmeste leder. Fakultetet ønsker at alle er til stede i hvert fall deler av tiden, men tar høyde 

for at alle ennå ikke er fullvaksinert. Hvis det det blir for stort press på lokalene, kan vi innføre en 

rulleringsordning for tilstedeværelse og hjemmekontor. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om UiO har gjort noen endringer i rutinen og avtalen for 

hjemmekontor som ble laget vinteren 2020. 

Fakultetet har ikke fått beskjed om noen endringer, og det er ikke gitt andre føringer enn at ansatte 

skal tilbake til arbeidsplassen. Vi gjør dette rolig og fleksibelt, og hver enkelt avtaler hjemmekontor 

med nærmeste leder etter behov.  

Hovedverneombudet stilte videre spørsmål om det var noen spesielt utsatte grupper ansatte ved 

fakultet, eksempelvis noen som har direkte kontakt med studenter. 

Det er ansatte i førstelinjen som primært har studentkontakt, men disse er kun ansatt i 20 prosent 

stillinger og er selv studenter resten av tiden. Denne gruppen har ikke meldt inn noen bekymringer. 

Fulltidsansatte sitter ikke i frontdesk, men fakultetet vil ta hensyn eventuelle bekymringer og 

underliggende sykdommer i denne gruppe. IT har gjennom hele koronaperioden hatt tilstedeværelse 

på grunn av brukerstøtte, men for dem er det laget egne regler og de har fått utstyr som munnbind 

og hansker. 

NTL kommenterte at avtale om fjernarbeid skal være frivillig for den ansatte. Enkelte steder ved UiO 

legger arbeidsgiver opp til at ansatte må jobbe deler av tiden hjemmefra på grunn av plassmangel, 

men NTL presiserte også at dette ikke gjelder Det juridiske fakultet. 

Oddrun understreket at vi har god plass og ønsker alle ansatte tilbake igjen. 

Sak 3 Saker til IDF høsten 2021 
De tillitsvalgte hadde ingen innspill til saker ut over de vi vet at kommer, som organisasjonsendringer 

og saker til fakultetsstyret. Saker kan uansett meldes inn fortløpende til Eirik. 
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Sak 4 Personalendringer 
Eirik gikk gjennom endringene i administrativ bemanning siden juni-møtet. 

Hovedverneombudet kommenterte at tre av stillingene i Studieseksjonen virket ustabile, og stilte 

spørsmål hvordan det er med arbeidsbelastning i denne seksjonen. 

Oddrun orienterte om at Studie- og Eksamensseksjonen jobber mer på tvers enn tidligere og avlaster 

hverandre. Samtidig er det en større belastning på de gjenværende når oppgaver fra ubesatte 

stillinger skal fordeles. Fakultetet er imidlertid i ferd med å ansette en vikar ut juni 2022 for å sikre 

noe mer langsiktighet. 

Sak 5 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

Det juridiske fakultet, 31. august 2021 
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Referat fra IDF-møte 1. oktober 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), 

Karianne Stang (NTL), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Gørill Arnesen 

(Forskerforbundet), Erik Winge (Akademikerne), Kari Hegerstrøm (Parat), Elisabeth Wenger-Hagene 

(lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til drøfting 

Sak 1 Tids- og prosessplan for omorganiseringen av Studie- og Eksamensseksjonen 
Oddrun informerte om at arbeidet med omorganisering av dagens studie- og eksamensseksjon 

starter opp igjen, og at målet er ferdigstillelse innen 1. juni 2022. Oddrun presenterte også tids- og 

prosessplanen, som blant annet legger opp til tre drøftinger og informasjon på de mellomliggende 

IDF-møtene. Studie- og Eksamensseksjonsseksjonen har blitt informert om oppstart av prosessen i 

møter de siste to ukene. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hva som ligger i fasen med individuell innplassering. 

Forskerforbundet fulgte opp spørsmålet med å presisere at tanker om hvem som skal fylle de ulike 

stillingene, bør være en del av arbeidet med bemanningsplanen. 

Fasene i tids- og prosessplanen er ikke strengt atskilt slik det kan se ut på papiret, men den formelle 

innplasseringen skjer først etter at bemanningsplanen er drøftet. Arbeidet er imidlertid en dynamisk 

prosess, og for mange vil de nye stillingene være tilnærmet like dagens stillinger. Det er viktig at 

stillingene settes sammen på best mulig måte, og det er medarbeiderne selv som best kjenner 

oppgavene og vet hvilke oppgaver som passer sammen. 

NTL påpekte at ifølge tids- og prosessplanen skal modellen for nye organisering kun presenteres for 

seksjonene, ikke for organisasjonene. Oddrun understreket at dette er en uteglemmelse i planen, og 

at vi vil informere i IDF-møtene om både modellen, status i arbeidet og hva som diskuteres 

prosessen. 

NTL kommenterte at tidsplanen ser ok ut, men presiserte at den må kunne justeres ved behov. 

Akademikerne stilte spørsmål om seksjonene er samlokalisert i dag. Oddrun bekreftet at de to 

seksjonene allerede sitter i samme landskap i Domus Juridica. 

Det kom ingen flere innspill i møtet. 

Saker til informasjon 

Sak 1 Saker til fakultetsstyremøtet 11. oktober 
Lars Botten gjennomgikk regnskapstallene. Dette er første tertialrapportering i nytt system, og det er 

noe usikkerhet knyttet til tallene, særlig til avsetningene. 

Forskerforbundet kommenterte at Internasjonal avdeling har problemer med utbetalinger til 

utlandet, noe som også påvirker størrelsen på overskuddet på prosjektporteføljen. 

Trond Skjeie presenterte det foreløpige utkastet til årsplan 2022-2024. Årsplanen skal vedtas av 

fakultetsstyret i desember, og IDF-møtet vil få den til drøfting i møtet 26. november. Det kom ingen 

innspill det foreløpige utkastet. 



 

2 
 

Sak 2 UiO IT 
Informasjonsskriv fra IT-direktøren ble sendt ut sammen med innkallingen til møtet. Fakultetet 

jobber for å beholde fysisk tilstedeværelse i sentrum for blant annet å sikre best mulig brukerstøtte. 

Vi venter på en plan som tydeligere beskriver organiseringen. 

NTL kommenterte at dette er et stort prosjekt med en omfattende mengde saksdokumenter, og at 

organisasjonene lokalt kunne ha trengt mer målrettet informasjon for å se konsekvensene for 

fakultetet. NTL mente videre, med støtte fra Forskerforbundet, at organisasjonene lokalt kommer for 

sent inn i prosessene, og foreslo at fakultetets innspill til sentrale planer drøftes lokalt før innspillene 

sendes. 

Fakultetet mener at dette er et godt forslag og vil løfte spørsmålet om tidligere lokale drøftinger til 

UiO sentralt. For fakultetet er det helt fint å drøfte våre innspill før vi sender høringssvar. 

NTL etterlyste videre et høringssvar fra fakultetet tidlig i prosessen der vi ga tilbakemelding på at vi 

ønsker den løsningen med minst endringer sammenlignet med dagens organisering. 

Hverken Ragnhild, Oddrun eller Eirik husket om denne ble sendt skriftlig eller om vi bare ga 

tilbakemelding i et møte med IT-direktør og prosjektleder, men vi sjekker det. 

Sak 3 Status korona 
Ragnhild og Oddrun informerte om undervisningen. Hovedregelen for ansatte er igjen 

tilstedeværelse på jobb, men fakultetet har en fleksibilitet tilnærming og ansatte kan avtale 

hjemmekontor med nærmeste leder. Hjemmekontor er imidlertid et gode, og vi krever at ansatte er 

fleksible og kommer på jobb på hjemmekontordager om det er behov. 

Forskerforbundet kommenterte at det fortsatt er mange digitale møter samtidig som mange ansatte 

sitter i landskap. Ordningen bør være fleksibel nok til at ansatte da kan gjennomføre digitale møter, 

kurs etc. hjemmefra. 

Oddrun understreket at det er mange tilgjengelige rom Domus Juridica, men at vi skal være fleksible 

med hjemmekontor om dette er mest hensiktsmessig når det snakk om eksempelvis tettpakkede 

dager med digitale møter, lengre seminarer og tidsforskjeller.  

Hovedverneombudet etterlyse informasjon fra fakultetet om hvordan vi ønsker å praktisere bruken 

av hjemmekontor. Verneombudene ved UiO opplever til dels store forskjeller mellom enhetene. 

Oddrun påpekte at budskapet fra UiO sentralt er at fysisk tilstedeværelse er normalen og at 

arbeidsgiver også kan kreve tilstedeværelse. Fakultetet ønsker en fleksibel tilnærming, samtidig som 

det også internt på fakultetet er forskjeller mellom enhetenes behov for tilstedeværelse, og at en 

vurderingene derfor må gjøres av hver enkelt leder. Vi kan imidlertid gi mer overordnede føringer. 

Sak 4 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved fakultetet 
Oddrun informerte om vi planlegger å gjennomføre ARK for andre gang våren 2022. Marianne 

Gjerstad blir fakultetets prosjektleder for ARK, og det vil også bli nedsatt en arbeidsgruppe ved hver 

enhet (instituttene og fakultetsadministrasjonen) som forbereder, gjennomfører og følger opp ARK. I 

tillegg vil Elisabeth Wenger-Hagene som hovedverneombud følge hele prosessen og være bindeledd 

til de lokale verneombudene. 

Sak 5 Endringer i administrativ bemanning siden møtet i august 
Eirik gikk gjennom endringene i møtet. 
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Sak 6 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

 

Det juridiske fakultet, 1. oktober 2021 
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