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Dekanvedtak JF 2018/12 Vedtak om endringer på bakgrunn av 
valgemnegruppens anbefalinger       

Bakgrunn 
 Valgemnegruppen har avsluttet sitt arbeid og levert sin siste delrapport. Delrapportene har alle 

vært lagt frem for diskusjon i dekanatet, Instituttledermøtet og PMR, videre har alle 
delrapporter også vært sendt på høring til instituttene.  

 PMR hadde delrapport 2 til diskusjon i møte 8. februar 2018 og Instituttlederne hadde 
delrapport 2 til diskusjon i møte 7. mars 2018.  

 PMR og Instituttledermøtet har gitt sin tilslutning til forslagene i rapporten, IKRS har også 
sendt inn et skriftlig høringssvar.  

 
Hovedproblemstillinger 
 Forslag om endringer fra valgemnegruppen som er knyttet til overordnede rammer og/eller er 

ett ressursspørsmål hører innunder dekanens myndighet legges herved frem for diskusjon i 
dekanatet.  

 Dekanatet bes særlig diskutere forslag om rammer for hvert enkelt institutt, forslag om 
studiekvalitetshevende tiltak som TULSA, varierte eksamensformer og frivillig skriftlig 
innlevering, utviklingspott til valgemner, midler til studietur på språkemner og vurderingsform 
og undervisningsressurser i de andre enkeltemnene. Vedtakspunkt 3, 7, 8, 9, 11, 12 og 13.  
 

Videre fremdrift 
 Forslagene fra valgemnegruppen vedtas av dekanen og PMR 15. mars 2018.   
 Ved vedtak vil prosessperioden for 2018 ha oppstart 16. mars 2018.  
 Konsekvenser for økonomi: Sparepotensialet for reduksjon av valgemner til 50 er beregnet til 

ca. 750 000 kr per år i undervisningsbudsjettet. Dette reduseres til 650 000 per år dersom 
utviklingspotten vedtas. Endringene knyttet til språkemnene har et sparepotensial på 152 000 
per år, her er utgiftene til studietur beregnet inn. Kostnadene knyttet til studiekvalitetshevende 
tiltak er beregnet til 720 000 per år. Valgemnegruppen anbefaler også at ansvarlig faglærer som 
utvikler filmer til emnene skal gis uttelling, dette er imidlertid et tiltak som allerede 
gjennomføres og det kostnadsberegnes derfor ikke her.   

 Ansvar for oppfølging: Kristin Steen Slåttå   
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Nytt system for opprettelse, videreføring og nedleggelse av valgemner vedtas. 
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- Valgemner skal ha begrenset levetid og vurderes hvert fjerde år  
- Porteføljen vurderes samlet  
- Instituttene innstiller til hvilke valgemner som skal tilbys for neste fireårsperiode  
- Forslag til prosessperiode, porteføljeperiode og skisse til vedtaksprosess vedtas og første 

prosess har oppstart våren 2018.  
 

2. Valgemneporteføljen og språkemner skal vedtas av PMR, med utgangspunkt i de forslag 
instituttene fremmer innenfor sine rammer. Dekanen har vedtaksmyndighet for JUROFF-
emner og andre enkeltemner som ikke sorterer innunder PMR. I tillegg til dette har 
dekanen anledning til å vedta opprettelse av valgemner eller enkeltemner som del av 
særskilte strategiske satsninger, uavhengig av prosess- og porteføljeperioden.   

- Dekanen vedtar rammer for hvert enkelt institutt ved oppstarten av hver prosessperiode. 
- For prosessen som starter våren 2018 vedtas det at den samlede rammen for forslag fra 

instituttene settes til 50 valgemner.  
 

3. For prosessperioden i 2018 vedtar dekanen at rammene for de enkelte institutt følger 
valgemnegruppens forslag, dvs. følgende rammer:  

- IOR: 20 
- IFP: 17 (endret fra 18 til 17 da ett emne var feilplassert ved IFP)  
- NIFS: 10 (endret fra 9 til 10 da ett emne var feilplassert ved IFP)  
- SMR: 3 
- IKRS: 0 

IKRS har meldt i høringsrunden at de støtter forslaget om en ramme for instituttet på 0-1 
emne, på sikt kan ny stillingsplan styrke de faglige ressursene, det kan derfor bli aktuelt å 
foreslå et JUS-kodet emne fra instituttet for neste prosessperiode.  
 

4. Språkemner og andre enkeltemner skal være del av samme fireårs-prosess som 
valgemnene. De skal ikke inngå i potten på 50 emner.  
 

5. Det innføres ikke adgangsbegrensning på valgemner.  
 

6. Grensen på 15 eksamensmøtte som vilkår for å sette opp undervisning i valgemner 
videreføres.   
 

7. TULSA-undervisning kan også settes opp i norske valgemner der man har aktuelle 
stipendiater til å påta seg slik undervisning. TULSA videreføres med dagens 
dimensjonering.  
 

8. De valgemner som har andre vurderingsformer enn 4 t skoleeksamen beholder dette.  Det 
åpnes ikke opp for at de andre valgemnene kan melde inn ønsker om annen vurderingsform 
grunnet den særlige økonomiske situasjonen. Delrapport 1a viste at eksamenskostnadene er 
mer enn doblet på emner med varierte eksamensformer, og det er på nåværende tidspunkt 
ikke mulig å generelt åpne opp for dette.  
 

9. Det åpnes ikke opp for at valgemner kan tilby en frivillig skriftlig innlevering, utover hva 
som kan inngå i den generelle rammen på 20/22 timer, grunnet den særlige økonomiske 
situasjonen.  
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10. Det oppfordres til at ansvarlig faglærere utvikler filmer som et supplement til forelesninger, 

dette gis det uttelling for i undervisningsregnskapet.   
 

11. Det settes av en sum hvert år som utviklingspott til valgemner, utviklingspotten skal inngå i 
undervisningsbudsjettet, første gang for 2019.  
 

12. Fakultetet kan i undervisningsbudsjettet avsette midler til studietur på emnene Tysk og 
fransk for jurister. Midlene kan avsettes samme studieår som emnene legges om til 10 stp 
emnet med 35 undervisningstimer og standardisert vurderingsform, tidligst for høst 
2018/vår 2019.    
 

13. Dekanen avgjør om de andre enkeltemnene videreføres på grunnlag av tilbakemeldingene 
fra instituttene i prosessperioden 2018.  
 
For alle enkeltemner standardiseres eksamensformen til 4 t skriftlig skoleeksamen fom. 
høsten 2018. Dekanatet legger arbeidsgruppens merknader og anbefalinger til grunn. Disse 
emnene skal ha like undervisningsrammer som de norske valgemnene på 10 stp, dvs. 20 
timer hvert semester, de ansvarlige faglærerne oppfordres til å utvikle filmer som 
supplement til forelesningene. Denne endringen implementeres så raskt som mulig, tidligst 
for høst 2018 eller vår 2019.     
 

14. Fakultetet vil se nærmere på utvikling av en 40-gruppe innen offentligrettslige fag.  
 

15. Fakultetet beholder dagens modell hvor valgemner også kan fungere som EVU-emner, 
heller enn å opprette eget EVU-tilbud.    
 

Forslag om nedleggelse av emnet Engelsk for jurister som skal erstattes av målrettet integrering av 
engelsk i den obligatoriske delen i MiR utsettes i påvente av rapporten fra 
internasjonaliseringsgruppen.  

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Tilbakemeldinger fra høringen av valgemnegruppens delrapport 2  


