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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 
 
For de resultatmål der det finnes resultatindikatorer er dette angitt. Disse 
følger UiOs system for resultatindikatorer som brukes i finansierings-
modellen. Utover dette er det vanskelig å fastsette målbare indikatorer. 
 
Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge under hvert område, slik at de 
tiltakene som styret ønsket å fremheve står først i prioriteringen. Rekkefølgen i 
hovedområdene følger Strategi 2030. 
 
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 
 
Årsplanen skal beskrive utviklingstiltak. Når tiltakene er gjennomført første 
gang og gjentas senere er de å anse som driftstiltak og tas da ut av planen. 
 
Videre forutsettes det at det fra og med 2022 vil være tilbake til normal drift 
med bl.a. fysiske møteplasser og undervisning som hovedregel. Samtidig vil 
fleksibilitet og digitalisering stå sentralt som utviklingstiltak. 
 
Når årsplanen er vedtatt vil det bli utarbeidet en oppfølgingsplan for 
gjennomføring av tiltakene med spesifisering av innhold i de enkelte tiltak med 
aktiviteter, fremdriftsansvarlige, tidsfrister m.m. Et eksempel på en slik 
oppfølgingsplan fra tidligere årsplan er vist i vedlegg 2. 
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Hovedområde I: Fremme uavhengig og nyskapende forskning 

Resultatmål UiO vs. Fakultets 
mål 

Indikator 

A. Oppfylle måltall for NFR, 
EU og BOA i 
budsjettperioden 

Fakultet NFR-inntekter 
EU-inntekter 

BOA-inntekter1 
B. Tilslag på minst ett 

forskningsprosjekt innen 
sentrale kjernefag 

Fakultet  

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Jobbe opp mot politiske aktører for økt ekstern 

finansiering av juridisk forskning 
2. Strategisk forskningsledelse for å øke kvaliteten 

på ekstern finansierte søknader 
3. Sikre gode administrative løsninger som 

understøtter internasjonal prosjektvirksomhet  

Videreført/nye tiltak: 
Videreført 

 

Videreført 

Ny 

 
Resultatmål UiO vs Fakultets 

mål 
Indikator 

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

UiO Finnes ikke indikator 

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

UiO Finnes ikke indikator 

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Gjennomgang av vitenskapeliges stillingsinnhold 
2. Evaluere innholdet i forskerutdanningen 
3. Gjennomgang av forskningsorganisering og 

implementering av eventuell ny struktur 
 

Videreført/nye tiltak: 
Ny 

Ny 

Videreført 

 
 

                                                           

1  
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Hovedområde II: Utdanne studenter med samfunnsrelevant kunnskap og 
ferdigheter 
 

Resultatmål UiO vs 
Fakultets mål 

Indikator 

A. Sikre at studentenes ferdigheter 
utvikles progressivt gjennom 
studiet 

Fakultet  

B. Gi forskningsbasert 
undervisning på høyt 
internasjonalt nivå 

UiO  

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Innføring av erfaringsbaserte, digitale og 

studentnære undervisnings- og vurderingsformer i 
samarbeid med CELL.   

2. Integrasjon og samarbeid om utvikling av 
fakultetets studieprogram i og innføring av 
ferdighetsstigen i samarbeid med CELL 

Videreført/nye tiltak: 
Videreført 

Videreført 

 
 

Resultatmål UiO vs Fakultets 
mål 

Indikator 

C. Sikre god gjennomstrømming i 
alle fakultetets 
studieprogrammer 

Fakultet Studiepoengproduksjon 

Kandidatproduksjon 

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

Fakultet Kandidatproduksjon 

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Proaktiv studieveiledning for å forebygge 

forsinkelser og bistå de som har utfordringer i 
studiet. 

Videreført/nye tiltak: 
Videreført 

 
 

 
Resultatmål UiO vs 

Fakultets mål 
Indikator 

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

UiO  
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Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Legge til rette for en kultur som fremmer 

samarbeid og deling gjennom nye 
undervisningsformer 

2. Utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag  
3. Innføring av erfaringsbaserte, digitale og 

studentnære undervisnings- og vurderingsformer i 
samarbeid med CELL.   

4. Integrasjon og samarbeid om utvikling av 
fakultetets studieprogram i og innføring av 
ferdighetsstigen i samarbeid med CELL 

5. Videreutvikle gode digitale 
undervisningstilbud i samarbeid med 
utvalgte fagmiljøer, og utvide bruken av 
studioet 

6. Utvikling av hjemmeeksamen som vurderingsform 
og vurdere om hjemmeeksamen er egnet som 
vurderingsform på noen emner i samarbeid med 
CELL  

Videreført/nye tiltak: 
Ny 

Ny 
Videreført 

Videreført 

Ny 

Ny 

 
 
Hovedområde III: Være synlig og i dialog med omverdenen 
 

Resultatmål UiO vs Fakultets mål Indikator 
A. Fakultetet skal utvikle nye 

etter- og 
videreutdanningstilbud som 
svarer på samfunnets behov 

Fakultet  

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Starte opp et arbeid med å tilby etter- og 

videreutdanning, med to tilbud i 2022 og ett i 2023 
 

Videreført/nye 
tiltak: 
Ny 

 

  



 5 

 

 

Resultatmål UiO vs Fakultets mål Indikator 
B. Synliggjøre og bruke egne 

formidlingsarenaer aktivt 
Fakultet  

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Fortsette et samarbeid med Oslo kommune og bidra til 

aktiv bruk av formidlings-arene i sentrum 

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

3. Aktivt bruke arbeidslivspanelet 

Videreført/nye 
tiltak: 
Videreført 

Ny 

Ny 

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

Resultatmål UiO vs Fakultets mål Indikator 
A. Skape et trygt og godt 

arbeids- og læringsmiljø, 
større mangfold og en 
inkluderende kultur for 
studenter og ansatte 

Fakultet  

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 
2. Bedre oppfølging av stipendiater og midlertidig 

vitenskapelige tilsatte 
3. Bedre mottak av nye vitenskapelige tilsatte i tråd med 

UiOs plan for mottak av nye tilsatte 
4. Følge opp arbeidet mot trakassering 
5. Implementering av ny handlingsplan for likestilling og 

mangfold 
6. Videreutvikle en helhetlig rekrutteringspraksis for 

vitenskapelige stillinger 

Videreført/nye 
tiltak: 
Videreført 

Ny 
Ny 

Videreført 
Videreført 

Ny 
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Resultatmål UiO vs Fakultets mål Indikator 
B. Implementering av revidert 

organisering av forskningen. 
Fakultet  

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Legge til rette for gode fysiske møteplasser på tvers av 

institutt- og faggrenser 
2. Utrede mentorordning for flere yngre vitenskapelige 

tilsatte 

Videreført/nye 
tiltak: 
Videreført 

Ny 
 

Resultatmål UiO vs Fakultets mål Indikator 
C. Ta i bruk nyskapende 

organisasjons-, arbeids- og 
læringsformer med effektiv 
utnyttelse av digitale ressurser. 

UiO  

Tiltak (i prioritert rekkefølge): 
1. Følge opp og implementere UiOs prosesser for 

administrativ forbedring og digitalisering 

Videreført/nye 
tiltak: 
Videreført 
 

 
 

Vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til forslag til Årsplan 2022-2024, med de endringer som 
fremkom i møtet 
 
Vedlegg: 

1. Årsplan 2021-2023 
2. Eksempel på oppfølgingsplan av årsplan (2020) 

 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Saksbehandler: 
Trond Skjeie 
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 



Årsplan 2021-2023 
 
Tiltakene i årsplanen struktureres inn i de 4 ambisjonene som inngår i UiOs 
strategi 2030 og UiOs årsplan 2021-2023. Under hver av ambisjonene 
foreslås tiltak, både tiltak som videreføres fra fakultetets årsplan for 2020-
2022 og nye tiltak. Under hver ambisjon angis også resultatmål for perioden. 
 
Strukturen blir dermed Ambisjon – Tiltak – Mål 
 
De 4 ambisjoner er: 
• UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 
• UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til a skape en 
bedre verden 
• UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap 
tas i bruk 
• UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og 
studiested 
 
Ambisjon: Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 
 

Tiltak fra Årsplan 2020-2022: 
1. Jobbe opp mot politiske aktører for økt ekstern finansiering 
2. Videreføre arbeidet med utvikling og profesjonalisering av forskerstøtten med 

hensyn til både kvalitet og robusthet. 
3. Strategisk forskningsledelse for å øke kvaliteten på ekstern finansierte søknader 
4. Følge opp arbeid med nye forskningsetiske retningslinjer og ivareta disse 
5. Styrke forskning som aktualiserer sentrale fag i profesjonsutdanningen i 

rettsvitenskap 
 
Nye tiltak: 

6. Arbeid med en eventuell andre søknadsrunde for SFF V. 
7. Gjennomgang av forskningsorganisering og implementering av eventuell ny 

struktur 
8. Utvikle nyskapende forskning som møter verdenssamfunnets behov i vår tid 

innenfor alle fakultetets fagområder 
9. Sikre gode administrative løsninger som understøtter internasjonal 

prosjektvirksomhet  
 
Resultatmål: 

• Oppfylle måltall for NFR, EU og BOA i budsjettperioden 
• Tilslag på minst ett forskningsprosjekt innen sentrale kjernefag 

 
 

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

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



11. Proaktiv studieveiledning for å forebygge forsinkelser og bistå de som 
har utfordringer i studiet. 

12. Videreutvikling og innføring av erfaringsbaserte og studentaktive 
undervisnings- og vurderingsformer i samarbeid med CELL.   

13. Vurdere videreføring av midlertidige, obligatoriske elementer i 
undervisningen for økt kvalitet i studiet. 

14. Integrasjon og samarbeid om utvikling av fakultetets studieprogram i 
samarbeid med CELL  

 
Nye tiltak: 

15. Digitalisering av undervisning gjennom å videreutvikle gode digitale 
undervisningstilbud i samarbeid med utvalgte fagmiljøer, og utvide 
bruken av studio for å videreutvikle digitale undervisningstilbud.   

16. Utvikling av hjemmeeksamen som vurderingsform gjennom å vurdere 
hjemmeeksamen for flere emner på permanent basis, og  videreutvikle 
denne eksamensformen i samarbeid med CELL.  

17. Videreutvikling av de sentrale fag i profesjonsutdanningen med sikte på 
at fagutviklingen favner rettens utvikling   

 
Resultatmål: 

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

• Et forbedret studietilbud til studentene på rettsstudiet. 
 

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

Tiltak fra Årsplan 2020-2022:  
18. Starte opp et arbeid med mål å ta ut potensiale for å tilby etter- og 

videreutdanning mot betaling. 

19. Flere UiO arrangementer legges til sentrum 

20. Fortsette et samarbeid med Oslo kommune  

 
Nytt tiltak: 

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

 
Resultatmål: 

• Fakultetets inntekter fra EVU økes mer enn reduksjon av studiepoeng-inntekter 
for enkeltemnestudenter etter innføring av tilbud. Eksterne kandidater gis et annet 
og bedre tilbud enn ledige plasser på enkeltemner. 

 
 

 



Ambisjon: 
Nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 

 
  Tiltak fra Årsplan 2020-2022: 

22. Arbeidsmiljøundersøkelse 
23. Følge opp brukermedvirkningsprosesser for ombygging og tilpasning av DB, DM 

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

digitalisering 
26. Identifisere gevinster av fellesløsninger 

 
Nye tiltak:  

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

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

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

 
Resultatmål: 

• Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen er fulgt opp 
• Implementering av revidert organisering av forskningen. 
• Alle ombygginger, tilpasninger og flyttinger er gjennomført i henhold til planer. 

 



Hovedområde
Hoved-

utfordring
Årsplan tiltak

Referanse 

til UiOs 

årsplan

Referanse til 

Utviklings-

avtalen

Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2020 Resultatmål 2022
Kommentar

Tiltak i Årsplan 2021

Videreutvikle studentaktive lærings- og 

vurderingsformer (f.eks. prosedyreøvelser, 

skrivetrening, sammensetning av valgfag) . 

Prosjekt Studentaktiv 

læring inn i driftsfase 

v2020

31.12.2022 Studiedekan, seksjonsledere for Studie- 

og eksamensseksjonen

Ikke forventede resultater ila 2020 OK Det  jobbes det med prosedyreøvelser, 

skrivetrening, sammensetning av valgfag
JA

Innføring av Bestått/Ikke bestått på emner i 

rettsstudiet, dette innføres på JUS 1111 V20.    

Oppstart ny JUS1111 

januar 2020

31.12.2020 studieårsansvarlig og Anne Margit 

Tvenge

Innført V2020 OK Endring av JUS1111 med bestått/ikkebestått innført 

som planlagt våren 2020. NEI

Endringer på 4. studieår for å bedre 

gjennomstrømming og redusere gjentak på 

dette studieåret 

Rapport på høring, 

eventuelle endringer 

vedtas V2020

31.12.2021 Studiedekan, studieårsansvarlig, 

sekretær PMR,

Ikke forventede resultater ila 2020 delvis OK Gjennomført flere obligatoriske elementer høsten 

2020 som videreføres i revidert form vår 2021. 

Dette er midlertidige tiltak, men vi vil vurdere å 

innføre på permanent basis dersom de gir positiv 

effekt.

JA

Proaktiv studieveiledning for å forebygge 

forsinkelser og bistå de som utfordringer i 

studiet.  

Tiltak 1 Hovedutfordring 1- 

tiltak 1

Tilbudet om studieveiledning synliggjøres 

gjennom bedre informasjon på fakultetets 

nettsider, og gjennom tydeligere 

tilstedeværelse ved semesterstart og ved å 

informere på forelesninger ved begynnelsen 

av semesteret.

Økt synliggjøring av 

studieveiledningstilbudet 

vår 2020

30.06.2020 Studieveilederne og seksjonssjef for 

eksamen

Ikke forventede resultater ila 2020 Økning i antall studenter på MIR 

som gjennomfører på normert tid 

+ 1 år fra 45% - 55%.

OK Alle de foreslåtte tiltakene er gjennomført i 2020. Vi 

har erfart en økning i studieveiledningen. 

NEI

Proaktiv studieveiledning for å forebygge 

forsinkelser og bistå de som utfordringer i 

studiet.  

Tiltak 1 Hovedutfordring 1- 

tiltak 1

Særskilt oppfølging av studenter med 

forsinkelse/stryk i studiet. Tilbud om eget 

opplegg med lærer (Prosjekt Føniks). 

Systematisk oppflølging fra studieveilederne 

av studenter med forsinkelser i studiet, med 

fare for tap av studierett.

Gjennomført "Føniks-

veiledning" for en utvalgt 

studentgruppe vår 2020

31.12.2020 Studieveilederne og seksjonssjef for 

eksamen

Forbedret gjennomstrømming for 

enkeltstudenter med utfordringer

Studenter med utfordringer får 

redusert forsinkelser i studiet. En 

bedre integrering av studenter 

som sliter.

delvis OK 1. Prosjektet med oppfølging av fleregangsstrykere 

(Erik Røsæg) startet høst 2019, og fortsatt høst 

2020. Vår 2020 ble det ikke gjennomført grunnet 

korona, men tatt opp igjen høst 2020 og skal 

videreføres. Foreløpig få studenter, men viktig å 

videreføre. 2. Oppfølging av strykere/forsinkete 

studenter på masteroppgaver. Tett oppfølging/ 

tilrettelegging bl.a. med ekstra veiledning o.a. for 

levering/ferdigstilling.

JA

Utvikling av informasjon og  forbedret 

veiledning til programstudenter om 

hvordan sette sammen valgdelen på 

studiet.

Tiltak 1 Hovedutfordring 1 - 

tiltak 2

Det arrangeres en valgemnemesse i DJ 22. 

januar med faglige ansatte og 

Juristforeningen 

Gjennomføring av 

valgemnemessen 

31.12.2020 Sekretær PMR, studieseksjonen Ikke forventede resultater ila 2020 Oppnå redusert frafall på 

enkeltemner?

delvis OK Gjennomført vår 2020, men ikke gjennomført høst 

2020. Veldig ressursrevende og usikkert om det har 

den ønskede effekt. Må vurderes opp mot 

nytte/effekt. 

Ikke i 2021

Vurdere innføring av krav om obligatorisk 

oppmøte første forelesning på alle 

valgemner

Hovedutfordring 1 - 

tiltak 4

Gjennomføres våren 2020 på fire pilotemner Evaluere om tiltaket har 

redusert frafallet på de 

fire pilotemnene 

30.06.2020 Sekretær PMR, studieseksjonen Redusert frafall på valgemner på 

pilotemner  

Oppnå redusert frafall på 

valgemner 

Ikke OK Ikke noe egnet tiltak. Uforholdsmessig 

ressurskrevende, og liten effekt. Foreslås ikke 

videreført.

NEI

Videreutvikle studentaktive lærings- og 

vurderingsformer

Tiltak 2 Hovedutfordring 1 - 

tiltak 5

Det er del av prosjekt studentaktiv læring. 

Det arbeides med utarbeidelse av en 

ferdighetsstige som skal være grunnlaget for 

flere erfaringsbaserte øvelser, 

undervisningsformer og vurderingsformer. 

Prosjektet varer ut V2022.  

Pilotering av ny 

obligatorisk 

forhandlingsøvelse på 

JUS3111 V21, nytt 

undervisningsopplegg og 

vurderingsform på 

JUS3220 H21 og utvikling 

av nye JUS3212 i løpet av 

V21. 

31.12.2020 Administrativ koordnator for CELL, 

studieårsansvarlig, studiedekan 

Ikke forventede resultater ila 2020 Et forbedret studietilbud til 

studentene på rettsstudiet. 

OK Flere gode tiltak for 3. studieår spesielt, hvor det er 

innført studentaktiv vurderingsform på JUS3220, en 

studentaktiv øvelse på JUS311, i utvikling for 

JUS3212.

JA (se gul merknad)

Videreutvikle satsningen CELL og med 

tilhørende aktiviteter

Tiltak 2 Hovedutfordring 1 - 

tiltak 6

CELL flytter inn i DJ V2020. Som del av SFUet 

skal det opprettes et Skills centre som skal 

bistå studenter med veiledning innenfor 

ulike ferdigheter, Skills centre skal også 

fungere som administrativt rammeverk 

studentassistenter ved Det juridiske fakultet 

Planlegging av Skills centre 

i 2021, CELL skal ha en 

synlig tilstedeværelse på 

DJ 

31.12.2020 Administrativ koordnator for CELL, 

studiedekan og dekan, 

studieseksjonen 

Forbedret rekruttering og 

rammeverk for 

undervsiningsassistenter ved JF

Et forbedret studietilbud til 

studentene på rettsstudiet

OK Undervisnigsassistenter er tatt i bruk og det er 

nedsatt en prosjektgruppe som ser på assistenter 

og opplæring for disse. CELL er godt etablert i DJ, og 

er godt i gang med mange prosesser. 
JA (se gul merknad)

2: Livslang læring 

/etterutdanning  

Starte opp et arbeid med mål å ta ut 

potensiale for å tilby etter- og 

videreutdanning mot betaling

Hovedutfordring 2 Dersom UiO ønsker å utvikle en modell for 

salg av kursmoduler innen etter- og 

videreutdanning, vil fakultetet bidra til dette 

arbeidet.  

31.12.2020 Studiedekan, seksjonsledere for Studie- 

og eksamensseksjonen

Ikke forventet resultater ila 2020, 

men under forutsetning av at 

arbeidet med en kursmodul er 

påbegynt av UiO, vil fakultetet melde 

fra om sin interesse.

Fakultetets netto inntekter er 

større etter innføring av EVU enn 

sp-inntekter for 

enkeltemnestudenter. Eksterne 

kandidater gis et annet og bedre 

tilbud enn ledige plasser på 

enkeltemner.

delvis ok Vi avventer en felles løsning for UiO for hvordan det 

kan bygges opp et EVU-tilbud innenfor 

organisatoriske rammebetingelser og tilpasset 

samfunnsbehov. I mellomtiden jobbes det med 

mindre enkelt-tilbud lokalt.

JA

Jobbe mot politiske aktører Tiltak 3 Hovedutfordring 3 - 

tiltak 1

• Arbeide aktivt for at satsninger i NFR gis et 

bredere fokus med flere rettsområder.        

Gjennomføre forskningsrådet Jureval.

     • Bruke The Gulid til å gi innspill til EUs 

ramme- og arbeidsprogrammer.  

31.12.2022 Dekan, forskningsdekan, seksjonsleder 

Administrasjonsseksjonen

Økt fokus på behovet for 

rettsvitenskapelig forskning. 

Oppfylle måltall for NFR, EU og 

BOA i budsjettperioden

ikke ok ikke ok Ikke prioritert i 2020 pga Korona (11.11.20)

JA

Videreføre arbeidet med utvikling og 

profesjonalisering av forskerstøtten med 

hensy til både kvalitet og robusthet.

Tiltak 3 Hovedutfordring 3 - 

tiltak 2

Bidra i pilotprosjektet til UiO forskerstøtte 

med tre ansatte ekspertgrupper som 

opprettes på UiO, og delta aktivt i 

samarbeidskonstellasjonene på nviå 2. 

30.06.2021 Assisterende fakultetsdirektør, Oppfylle måltall for NFR, EU og 

BOA i budsjettperioden

JA

Strategisk forskningsledelse for å øke 

kvaliteten på ekstern finansierte søknader

Tiltak 3  • Identifisere gode ERC-kandidater til 

kommende frister og støtte/oppfordre disse 

til å søke

• Bevisstgjøring mht. mulige 

finansieringskilder og samarbeidspartnere 

• Kompetanseheving innenfor 

søknadsskriving

• Rekruttere forskere som har erfaring med 

eksternfinansierte prosjekter                               

PluriCourt har kurs for 

unge forskere om hvordan 

bygge CV.  ERC-workshops

31.12.2020 Forskningdekanen, seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

kontorsjefene

Minst 4 gode søknader til ERC 

Consolidator, ERC Advanced og SFF 

fra NFR.

Oppfylle måltall for NFR, EU og 

BOA i budsjettperioden

delvis ok delvis ok 1 sikker til ERC Consolidator i februar 2020, 1 sikker 

og inntil 3 mulig til ERC Advanced i august, og 3 SFF-

initiativ til fristen i november 2020. Kommentar 

11.11.20: 4 SFF-søknader, ikke ERC.

JA

Styrke forskning i sentrale fag i 

profesjonsutdanningen i rettsvitenskap

Arbeide opp mot bevilgende myndigheter 

som dept og NFR

31.12.2022 Dekan Tilslag på minst ett 

forskningsprosjekt innen sentrale 

kjernefag

JA

Forskningsetikk Tiltak 4 *Opprettholde og videreutvikle gode rutiner. 

*Sikre informasjonsrutiner for 

forskninsgetiske retningslinjer

31.12.2020 Forskningsdekan og seksjonsleder 

Aministrasjonsseksjonen

          • Fakultetets forskningsetiske 

utvalg er nedsatt og kjent i 

fagmiløene

delvis ok delvis ok 11.11.20: Utvalget er nedsatt, usikkert hvor godt 

kjent det er i miljøene.
JA

Flere UiO arrangementer legges til 

sentrum

Hovedutfordring 4 - 

tiltak 1

Møte med universitetsledelsen om ansvar og 

roller for videre oppfølging

31.12.2020 Dekan, fakultetsdirektør Måloppnåelse, milepæler og ansvar avhenger av 

fellesprosesser. I første omgang tar fakultetet 

initiativ til å få prosessen et steg videre 
?

Status 

Tiltak 1 Økning i antall studenter på MIR 

som gjennomfører på normert tid 

+ 1 år fra 45% - 55%.

1: Forbedre 

gjennomstrømming og 

redusere frafall i 

enkeltemner

3: Øke ekstern 

finansiering

Grensesprengende Forskning

4: Utvikle Campus 

Sentrum
Organisasjon 

Sikre god gjennomstrømming i alle 

fakultetets studieprogrammer

 Aktiviteter

Fremragende utdanning og 

læringsmiljø

Hovedutfordring 1 - 

tiltak 1



Etablere et samarbeid med Oslo 

kommune og OsloMet

Hovedutfordring 4 - 

tiltak 2

Møte med universitetsledelsen om ansvar og 

roller for videre oppfølging

31.12.2020 Dekan, fakultetsdirektør
JA

Fakultetet utnytter sin plassering i 

sentrum til å skape et tettere nettverk 

med omkringliggende institusjoner innen 

justissektoren, både blant private og 

offentlige aktører

Hovedutfordring 4 - 

tiltak 3

*Oppfølging av MoU

*3 møter i arbeidslivspanelet årlig

31.12.2020 Dekan og instituttledere og 

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen

ok ok ok

NEI

Ta i bruk nytt bygg – Domus Juridica Hovedutfordring 5 - 

tiltak 1

Åpningsdag

Plassert aktiviteter for studenter og ansatte

Felles førstelinje

Ta i bruk digitale kanaler

31.12.2020 Redusere bruke av eksterne lokaler 

med 20%

Høyere score på trivsel og 

læringsmiljø i studentevaluering i 

forhold til shot-undersøkelsen 

2018

NEI

Arbeidsmiljøundersøkelse Hovedutfordring 5 - 

tiltak 2

Planlegge ARK-undersøkelse 31.12.2020 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Resultatene av undersøkelsen er 

fulgt opp

ikke ok delvis ok 11.11.20: Planleggingen startet
JA

Organisasjonsgjennomgang Hovedutfordring 5 - 

tiltak 3

Følge opp styrets beslutninger høsten 2019 

om en gjennomgang forskningsorganisering 

på tilsvarende nivå 4 (forskergrupper, sentre 

mm)

Nedsette arbeidsgruppe 

for å vudere 

organiseringen av 

forskningen

31.12.2020 Assisterende fakultetsdirektør og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Arbeidsgruppen leverer forslag til ny 

organisering av forskningen

Implementering av revidert 

organisering av forskningen.

delvis ok delvis ok 11.11.20: Tidsplanen er justert pga korona, arbeidet 

gjøres vår 2021
NEI

Følge opp brukermedvirkningsprosesser 

for ombygging og tilpasning av DB, DM og 

DA til fakultetets endrede behov

Detaljplanlegge ombygging og tilpassing 

gjennom brukermedvirkningsprosesser i 

samarbeide med EA. Planlegge flytterokader 

i sentrumsbygningene.

Møteplan 31.12.2020 Koordinator for samlokalisering Foreliggergger en flytteplan som er 

effektiv og forstyrrer virksomheten i 

minst mulig grad.

Alle ombygginger,  tilpassinger og 

flyttinger er gjennomført ihht 

planer.
?

Styrke arbeidet mot trakassering Tiltak 7 Risikovurdering: iverksette tiltak. 

Implementere etiske retningslinjer

Tema på instituttledermøter jevnlig

Oppfølging av punkter fra 30.januar 2019

31.12.2020 Assisterende fakultetsdirektør og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Fast punkt i LiMU- og LAMU-møter

?

Overføring av ressurser fra administrative 

til vitenskapelige stillinger

Iverksette vedtatte budsjettiltak 31.12.2020 Fakultetsdirektør og dekan Forholdstall administrative pr 

vitenskapelig tilsatt redusert 

Nedgang i administrative årsverk følger planen.I 

inneværende år vil 2,5 adm stillinger ikke bli 

erstattet.  Personalkostnader for adm. stilliger, 

justert for lønns- og priskompensasjon) for 1. tertial 

er gått ned sammenlignet med 2018. 
?

Redusere antall eksterne lærere og 

sensorer

Iverksette vedtatte budsjettiltak på studie- 

og eksamensområdet

31.12.2020 Seksjonsleder studieseksjonen, 

seksjonsleder eksamensseksjonen og 

studiedekan

Forbruk av timelønn redusert med 3 

mill kr ifht budsjett 2018

OK Prosess igangsatt med studieårsansvarlige og med 

PMR. Flere tiltak iverksatt med innvirkning i 2019 NEI

Følge opp og implementere UiOs 

prosesser for administrativ forbedring og 

digitalisering

Delta i fora ved UiO og følge opp 

beslutninger fra UiO

31.12.2022 Assisterende fakultetsdirektør og 

seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

Nytt sak og arkivsystem innført

ikke ok

ikke ok 11.11.20: Fakultetet deltar ikke i noen grupper 

lenger, iverksettelse utsatt, uvisst hvor prosessen 

står.

?

Identifisere gevinster av fellesløsninger Utrede gevinster ved nye fellestjenester 31.12.2020 Seksjonsleder økonomi Tallfeste økonomisk og 

organisasjonsmesig gevinst
NEI

Flere samarbeidsavtaler om både 

forskning og utdanning med eksterne 

parter for å skaffe økte inntekter

Identifisere mulige samarbeidspartnere, og 

jobbe opp mot disse

31.12.2022 Dekan Flere samarbeidsavtaler med 

finansiering av aktivitet er inngått NEI

Ressurser

Helhetlig personalpolitikk 5: Bedre arbeidsmiljø

4: Utvikle Campus 

Sentrum
Organisasjon 
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