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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 
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