Intensjonsavtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Universitetet i Oslo om klarspråk i juridisk utdanning og forskning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Universitetet i Oslo (UIO) inngår
med dette en tiårig intensjonsavtale med det formål å innføre klart juridisk språk som en del
av undervisningen, forskningen og formidlingen ved Det juridiske fakultetet (JUS). En effekt
av arbeidet skal bli at uteksaminerte studenter fra JUS har utviklet ferdigheter i å skrive
klare og forståelige juridiske tekster. Kompetanse om utforming av klart regelverk (lover og
forskrifter) er særlig sentralt.
I samarbeid med KMD vil JUS organisere arbeidet som et prosjekt med et råd, hvor
relevante aktører inviteres til å delta. Satsingen skal være forankret på professornivå, slik at
en dedikert professor koordinerer prosjektet og aktivt søker ytterligere finansiering fra
eksterne kilder. Inntil ansvarlig professor/1.amanuensis er ansatt, vil en av fakultetets
vitenskapelig tilsatte lede prosjektet.
Prosjektet varer i 10 år, med oppstart 1.10.2016. Etter prosjektets avslutning videreføres
arbeidet som en fast del av fakultetets virksomhet.
Til gjennomføring av formålene med prosjektet gir KMD et økonomisk bidrag til UiO, ved
JUS, på følgende vilkår:
1. Intensjonsavtalen gjelder for perioden 1.10.2016 til 30.09.2026.
2. KMDs bidrag utgjør kr 3.000.000 pr år i avtaleperioden. Det tas rutinemessig
forbehold om eventuelle nødvendige omprioriteringer og Stortingets godkjenning av
budsjettvedtak.
3. Det årlige bidraget stilles til rådighet gjennom supplerende tildelingsbrev til UIO, der
prosjektet ved Det juridiske fakultet beskrives.
4. Bidraget skal benyttes til følgende kostnader og aktiviteter:
a. 1 fast stilling som professor/1.amanuensis knyttet til Klarspråk og
lovgivningslære. Den som tilsettes skal ha undervisnings- og forskningsplikt
med omfang i henhold til gjeldene regler for ovennevnte stillingskoder, og
skal undervise og forske i klarspråkstematikk. Etter avsluttet avtaleperiode
finansieres stillingen innenfor fakultetets ordinære grunnbevilgning.
b. 3 stillinger som stipendiat/post.doc. Stipendiatstillingene er 4-årige, der 3 år
finansieres av bidraget fra KMD. 1 år finansieres av fakultetets ordinære
grunnbevilgning, forutsatt at stipendiatene kan undervise innenfor fakultetets
obligatoriske fag. Tilsvarende vil gjelde for post.doc.-stillinger, der
merkostnaden til stipendiatstillingene finansieres av fakultetet. Fakultetet
forplikter seg til å finne stipendiater som vil arbeide innenfor relevant
tematikk.

c. Drift av miljøoppbyggende tiltak i tverrfaglig og forum for studenter i
klarspråk i juridisk utdanning og forskning, herunder oppstartseminar høsten
2016.
5. Resterende kostnader finansieres av UiO, ved JUS.
6. JUS utvikler et evalueringsopplegg for satsingen, slik at effekter av tiltaket kan måles.
Første steg er en nullmåling som gjennomføres før tiltakene starter.
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Vedlegg: Skisse til samarbeidsprosjekt mellom Juridisk fakultet og KMD og Difi om
klarspråk i jusundervisning og rettsforskning sendt fra Juridisk fakultet til KMD, datert 1.
mars 2016.

