Høringsuttalelse fra styret ved Det juridiske fakultet
Høringsuttalelsen er lagt opp slik at fakultetsstyret i punkt 1 og 2 svarer på de konkrete spørsmålene
som er stilt i høringsbrevet. Deretter følger i punkt 3 og 4 kommentarer spesifikt knyttet til Det
juridiske fakultet. Det har i høringsrunden kommet en rekke uttalelser om fakultetet og disse
redegjør vi for i punkt 5, før vi i punkt 6 oppsummerer hovedpunkter og konkluderer i punkt 7.

1. Faglig organisering av nivå 2
a) Hvilke av prinsippene for faglig organisering som er listet opp i arbeidsgruppens rapport bør
tillegges størst vekt i valget av fremtidig organisasjonsstruktur?
Strukturen må bidra til at UiT Norges arktiske universitet oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
Følgende prinsipper bør tillegges størst vekt ved valg av organisasjonsstruktur:
















Den faglige organiseringen må legge til rette for utdanning, forskning og formidling av
høy kvalitet, - og på alle campus.
Mangfoldet innenfor et breddeuniversitet bør synliggjøres også i strukturen, slik det
gjøres ved NTNU og de øvrige breddeuniversitetene.
Etablerte merkevarer må videreføres.
Eksisterende faglig identitet bør bevares og fakultetene bør organiseres slik at de
reflekterer og ivaretar de faglige ulikheter som finnes mellom ulike fagområder og ulike
disipliner.
Organiseringen bør sikre faglig nærhet mellom ledelsen og fagmiljøene.
Store omstillingskostnader på kort og lang sikt bør unngås.
Det bør være en viss bredde på nivå 2 for å sikre kommunikasjonen med nivå 1 og for at
tilgangen på informasjon til nivå 1 ikke blir for smal/siles oppover i organisasjonen
Strukturen bør bidra til større distribusjon av makt, noe som også bedre ivaretar de
ansattes medbestemmelse. Viktige kjerneelementer i et universitetsmiljø som demokrati,
ytringsfrihet og mangfold, må ivaretas.
Det bør være en struktur av små og store enheter som er fleksible og i stand til å
tilrettelegge for flerfaglig og tverrfaglig samarbeid over fakultetsgrenser. Oppbygging av
få, atskilte og sterke siloer bør unngås.
Organiseringen bør motvirke sentralisering og konsentrasjon av forskning og
utviklingsarbeid i Tromsø.
Dekan bør kunne ivareta et strategisk/politisk samspill med relevante eksterne
aktører/tjenester/sektorer.
Organiseringen må legge til rette for at enhetene kan delta i viktig og nødvendig
samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

b) Hvilken av de to hovedmodellene for organisering (smal eller bred) virker samlet sett mest
hensiktsmessig med sikte på å:
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o

Styrke forskning, utdanning og formidling i ulike deler av organisasjonen, og i de ulike
regionene der UiT har campus og studiesteder?

Styret ved Det juridiske fakultet mener at den brede modellen best vil bidra til å styrke forskning,
utdanning og formidling innenfor hele organisasjonen. Dette fordi denne modellen synliggjør UiTs
bredde og muliggjør ivaretakelse og videreutvikling av faglig identitet. Samtidig ivaretar en bred
modell mulighetene for flerfaglig og tverrfaglig samarbeid mellom alle enhetene ved UiT. Dette er
særlig viktig for disipliner som ikke har én naturlig samarbeidspartner, men tvert om bør samarbeide
med mange, svært ulike fag. En bred modell synes videre klart best egnet til å ivareta alle UiTs
studiesteder og campus.
o

Realisere UiTs ambisjoner for kjernevirksomheten slik disse er definert i institusjonens
strategi?

Den brede modellen er etter vår mening best egnet for å kunne realisere ambisjonene som fremgår
av Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020. Nedenfor knyttes noen kommentarer til
hovedpunktene i de gjennomgående strategiene.
«UiT skal tilby forskningsbaserte utdanninger med kvalitet på høyt internasjonalt nivå.
Universitetet skal ha bredde og mangfold i sitt samlede utdanningstilbud.» Bredde og mangfold i
utdanningstilbudet er viktig og forutsetter bredde og mangfold også i studentmassen og blant de
ansatte. For å være attraktiv, både for studenter og ansatte, må man være synlig. En bred
organisasjonsmodell synliggjør i langt større grad mangfoldet ved UiT, og gjør det lettere for de
enkelte enhetene og fagområdene å tiltrekke seg gode ansatte og studenter. Forskningsbaserte
utdanninger med høy internasjonal kvalitet kan best nås om organiseringen legger til rette for at de
faglige ulikhetene og særegenhetene ivaretas, samtidig som samarbeid og tverrfaglighet muliggjøres.
Da må organiseringen legge til rette for enheter som både er robuste og samtidig fleksible og
handlingsdyktige. Dette vil etter vår mening klart best bli muliggjort i en bred organisasjonsmodell.
«UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø med fasiliteter som gjør universitetet
attraktivt som studiested.» Igjen må synlighet utad påpekes som et viktig moment dersom UiT
fortsatt skal være et attraktivt studiested. Studenter sammenlikner ulike studiested og da må også
UiTs organisering gjøre det mulig for studentene å foreta denne sammenlikningen. NTNU, UiO og UiB
har en organisering som klart best kan sammenlignes med det som er forslått i bred modell. For
enkelte fagområder som jus, er det videre slik at organiseringen som et eget fakultet, utad gir et klart
signal om at her kan du oppnå graden master i rettsvitenskap, til forskjell fra alle læresteder som
bare tilbyr juridiske fag opp til bachelorgrad. En endring av organisasjonsstruktur vil for vårt
fagområde kunne ha stor betydning for hvor attraktivt studiet vil være i fremtiden.
«UiT skal være et breddeuniversitet med internasjonalt ledende og dristige forskningsmiljø.»
Bredden til UiT må være synlig utad. Kun en bred modell vil ivareta det. Internasjonalt ledende og
dristige forskningsmiljø er videre klart avhengig av muligheten til å ivareta egen faglig identitet samt
muligheten for samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En organisering i få store siloer vil gi
mindre synlighet og vil kunne svekke statusen til enkelte fagmiljø utad. Dette vil igjen kunne
vanskeliggjøre samarbeid. Dersom en smal organisering skal kunne gi de ønskede faglige synergier,
må det i det minste være en naturlig sammenheng eller kobling mellom de enheter som slås
sammen, samtidig som organiseringen ikke må lede til at andre naturlige samarbeidspartnere får
vanskeligere kår og større barrierer for samarbeid. De foreslåtte enhetene i smal modell viser med
tydelighet at for enkelte fagområder vil det ikke være mulig å finne slike «naturlige»
samarbeidspartnere. Tvert imot virker forslagene tilfeldige, og det er vanskelig å se at en slik
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organisering på noe vis skal gi synergier med tanke på internasjonalt ledende og dristig forskning ved
UiT.
«UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon, formidling av sitt
arbeid og en tydelig profil. UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og næringsutvikling i
nordområdene.» Det er vanskelig å se hvordan en organisering med få store siloer med svært
sammensatte fag, forskningstradisjoner og områder, skal kunne bidra til å gi UiT en tydelig profil og
et styrket omdømme. Skal dette skje må etablerte og velfungerende merkevarer videreføres som
selvstendige synlige enheter. Faglig sterke miljøer, som er robuste og fleksible med stor
handlingsevne, kan i langt større grad bidra og være en pådriver for økt innovasjon og
næringsutvikling i nordområdene.
«UiT skal ha et godt arbeidsmiljø og en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at
UiT når sine mål.» Fusjonsprosesser, fusjoner, følelse av brutte løfter og stadige omkamper om
organisering, legger på ingen måte til rette for et godt arbeidsmiljø. Det er videre vanskelig å se at
målet om en effektiv, robust og fleksibel organisasjon kan nås dersom den smale modell velges.
Uklarhetene rundt hvordan den faglige organiseringen av en smal modell skal være, hvordan slike
store enheter skal kunne ledes på en effektiv måte, behovene for ytterligere formelle nivå i
organisasjonen, konsekvensene for det enkelte fagmiljø, med videre, gjør at det etter vår mening vil
fremstå som uforsvarlig å gå inn for en slik løsning som den smale modellen legger opp til. Forslaget
om smal modell mangler dessuten faglig forankring. Konsekvensene for både arbeidsmiljøet og
organisasjonen som sådan, og er høyst usikre. En slik risiko bør ikke tas.

o

Bedre den interne styringsevnen?

Den anføres at den smale modellen kan gi bedre intern styringsevne fra nivå 1 til nivå 2 i
organisasjonen. Dette forutsetter imidlertid at de få fakultetene ikke blir så sterke at de vil operere
som en «stat i staten». Videre vil en utfordring være at eventuell styringsproblemer bare flyttes til
forholdet mellom nivå 2 og 3. I tillegg vil en smal modell føre til behov for ytterligere formelle – og
uformelle - nivå i organisasjonen. Det er derfor høyst uklart hvordan den reelle interne styringsevnen
vil kunne bli med en smal modell.
Det er videre et paradoks at UiT skulle ha større utfordringer med den interne styringsevnen enn
tilfellet er ved de øvrige breddeuniversitetene som nettopp kjennetegnes med en bredere
organisering på nivå 2 enn hva den smale modellen for UiT legger opp til.

c) Arbeidsgruppens ulike forslag til hvordan fagområdene kan plasseres innenfor en bred og smal
modell innebærer større og mindre endringer i plasseringen av fag sammenlignet med dagens
organisering av nivå 2. Høringsinstansene bes om å kommentere:

o

Hvilke av de alternative forslagene til dagens plassering av egne fagområder vil være
mest interessant å få utredet videre?

I begge forslagene som omfatter den brede modellen, er Det juridiske fakultet foreslått som egen
enhet. Vi anbefaler at dette forslaget utredes videre. En bred modell vil gjøre det mulig for vårt
fagområde å bevare og videreutvikle egen faglig identitet, samtidig som dette i størst grad legger til
rette for faglig, flerfaglig og tverrfaglig samarbeid internt, nasjonalt og internasjonalt.
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Faglig tilhørighet må være et viktig prinsipp for fakultetsorganisering, sett i sammenheng med ønske
om bedre kvalitet i kjerneoppgavene. Spørsmålet blir da hvilke miljø Det juridiske fakultet har
nærmest fellesskap med. Når det gjelder teori, metode, vitenskapelig kultur og delte fagtradisjoner
er det få fellesnevnere med andre fagmiljø. I den femårige integrerte masteren inngår over 40 ulike
juridiske fag, men ingen fag fra andre områder. Imidlertid inngår tverrfaglighet i perspektivfagene
rettshistorie, rettsosiologi og rettsøkonomi. Det juridiske fakultet leverer tjenester til mange andre
miljø. Når det gjelder problemstillinger og samfunnsoppdrag, har vi et klart fellesskap med
universitetet for øvrig. Det viktige er imidlertid at vi har et fellesskap og samarbeid med svært ulike
fagområder, som følge av at rettsvitenskapen berører de fleste samfunnsområder. Eksempelvis
arbeider vi med problemstillinger hvor det er naturlig med samarbeid med fagområder som helse,
statsvitenskap, sosialfag, økonomi, filosofi, teknologi, historie, fiskeri, urfolk, biologi. Den ulike
orienteringen kan illustreres ved en synliggjøring av hvilke miljø det er naturlig å samarbeide med for
våre største og fremste forskningsområder:
K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea representerer et internasjonalt ledende forskningssenter
for hav og miljørett. For dette fagmiljøet kan det være mest naturlig å samarbeide med fiskeri,
biologi, statsvitenskap og økonomi. Det juridiske fakultet har videre et av de fremste
forskningsmiljøene inne same og urfolksrett. For denne delen av fakultetet vil blant andre de som
arbeider med urfolksspørsmål, historie og filosofi være naturlige samarbeidspartnere. Ved fakultetet
finnes videre det største og bredeste barnerettsmiljøet i Norge. Her er samarbeid naturlig med
helsefag, sosialfag og lærerutdanning. Bare disse tre eksemplene illustrerer hvor vanskelig det er å
finne noen felles «naturlige» miljøer for samorganisering, som vil gi synergier for fakultetet som
sådan. Det vil derfor etter vårt syn heller virke begrensende for tverrfaglig samarbeid å bli lagt inn
under en større overbygning eller «silo».
I den smale modellen er Det juridiske fakultet foreslått organisert sammen med a) Biologi, fiskerifag,
økonomi, juss, naturvitenskap og ingeniørvitenskap. Det er ikke vanskelig å se at den indre
sammenheng mellom disse fagområdene mangler totalt når det gjelder utdanning, selv om forskerne
ved K.G. Jebsensenteret, som nevnt, kan samarbeide på tvers av flere av disse fagfeltene. I smal
modell b) er forslaget til sammensetning: Samfunnsvitenskap, økonomi, reiseliv, juss og sosialfag
inkludert vernepleie. Heller ikke i denne modellen ser vi noen naturlig indre sammenheng mellom
fagområdene. Hvis man i tillegg ser på forslagene i NIFU rapporten, blir det klart at det er svært
vanskelig å finne en indre sammenheng som gir en god struktur i en smal modell. Når så ulike
fagområder foreslås samlet i det som fremstår som «restefakultet», er det vanskelig å se at de
ønskede faglige synergier skal oppstå. Tvert imot kan dette virke begrensende og mot sin hensikt, og
vi ser liten grunn til at disse forslagene skal utredes nærmere.

2. Campusorganisering
Når det gjelder campusorganisering mener fakultetsstyret at det viktigste er at organiseringen legger
til rette for gode aktiviteter mht. kjerneoppgavene på alle campus. Det fremtrer som uklart hvilken
rollen en viserektor på nivå 2 skal ha i forhold til dekanene ved de campusene hvor det også skal
være egne fakulteter.
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3. Kort presentasjon av Det juridiske fakultet
•
•
•

•
•
•
•

Det juridiske fakultet er en overbygning over fagmiljøer som utfører forskning, undervisning
og formidling i over 40 ulike fag.
Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge hvor graden master - samt PhD - i
rettsvitenskap kan oppnås.
Masterprogrammet i rettsvitenskap er veletablert og populært. Det skiller seg fra tilbudet
ved de to øvrige lærestedene gjennom obligatorisk praksis for alle studentene, sterkt
muntlig fokus, varierte prøveformer, nær sammenheng mellom læring, øving og prøving, og
egen faglig profil.
Fakultetet har arbeidet strategisk og langvarig med studiekvalitet, og ble blant annet tildelt
UiT s første fyrtårnsmidler for prosjektet «Kompetanse og læringsutbytte».
Fakultetet har drevet strategisk satsning på nye forskningsfelt, noe som blant annet har
ledet til opprettelsen av K.G. Jebsen senter for havrett, et verdensledende miljø på havrett.
Fakultet har ledende forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt på flere områder.
Fakultetet scorer høyt på de fleste parameter:
o

•
•
•
•
•
•

•
•

Populært studie, med svært høyt og jevnt økende antall søkere per studieplass over
år.
o Har god studentgjennomstrømning, med jevnt økende produksjon av studiepoeng
o Scorer svært høyt på Studentbarometeret både sammenlignet med UiT for øvrig og
de to øvrige juridiske fakultetene.
o Publikasjonspoeng
 per forskerårsverk er snittet ca. 1,0 de siste fem år
 per førstestilling mellom 2,5 og 2,16 de siste fem år
 andel nivå 2 for 2016 ser ut til å bli over 50 %
Fakultetet og forskergruppene har betydelig autonomi mht. faglig utvikling.
Arbeidet med ekstern finansiering tillegges stor vekt. Især K.G. Jebsensenteret har lyktes her
med pågående prosjekter med 77 mill. i eksterne midler.
Miljøet er i kontinuerlig endring, med økt internasjonalisering både i forskning og utdanning.
Fakultetet innehar nødvendig kapasitet og kompetanse til å løse de faglige og administrative
oppgavene som er pålagt
Fakultetet samhandler godt med nivå 1 og UiT for øvrig
Fakultetet bidrar i alle sammenhenger hvor fakultetene blir bedt om å bidra, og er ofte
fremhevet som et passe stort fakultet for å prøve ut nye ordninger, f.eks. første fakultet
med full digital eksamen.
Fakultetet er en selvstendig budsjettenhet og arbeidsgiver med personalansvar. Det er god
økonomistyring ved fakultetet.
De interne kommunikasjonslinjene er korte og effektive.

4. Spesifikt om Det juridiske fakultets plass i organisasjonen
Styret ved Det juridiske fakultet vil fremheve at det er viktig for Nord-Norge som region, for UiT og
for rettssamfunnet at det for fremtiden fortsatt vil finnes et juridisk fakultet i Tromsø. Det er
nasjonalt tre juridiske fakulteter i Norge som alle tilbyr femårig integrert masterutdanning i
rettsvitenskap samt PhD-utdanning, og driver forskning. Dette skiller fakultetene fra de ti øvrige
studiestedene hvor det gis undervisningstilbud i juridiske fag, dels opp til bachelor-grad og dels som
innslag i andre grader, og hvor den organisatoriske plasseringen er på instituttnivå eller lavere.
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Hvis Det juridiske fakultet i Tromsø blir omgjort til et institutt, på samme nivå som de nevnte
studiestedene, vil dette oppfattes som en nedgradering av miljøet i Tromsø og det vil frata UiT en
viktig merkevare. Dette understrekes også i en rekke uttalelser som er fremkommet i løpet av
høringsrunden, se vedleggene. UiT må ikke risikere at juristutdanningen her blir assosiert med
studieløp hvor studentene ikke får en fullverdig juristutdanning.
Fakultetsstyret vil også fremheve viktigheten av at de tre miljøene kan møtes med like fullmakter, at
alle har prodekaner som kan samarbeide seg imellom for å få til gode løsninger på felles utfordringer
innen forskning og utdanningen. Som nylige eksempler kan nevnes samarbeidet om kravene til
masteravhandlinger og om fagspesifikke krav til professorkompetanse, samt den felles satsningen
gjennom prosjektet «Rettstrans» rettet mot Norges forskningsråd og Justisdepartementet for å
styrke finansieringen av juridisk forskning, en forskning som nasjonalt sett er klart underfinansiert.
Hvis vi nasjonalt bare får to juridiske fakulteter, hvorav det nordligste ligger i Bergen, gir det dårlige
signaler til utenverden. Gjennom 30 år har Det juridiske fakultet bygd opp et solid omdømme hvor
studiekvalitet har stått helt sentralt, og vi har også bygd opp internasjonalt ledende forskningsmiljøer
med K.G. Jebsen senter for Havrett i spissen.

5. Reaksjoner fra studenter, ansatte, avtakerfeltet, det nordnorske samfunn og
fakultetets samarbeidspartnere
JSU
I regi av Juridisk studentutvalg (JSU) har studentene engasjert seg sterkt i denne saken. Over 50 % av
studentene har sluttet opp om en underskriftskampanje for fortsatt fakultetsstatus. Studentene
fremhever særlig hensynet til konkurransen med de to andre fakultetene ved rekruttering av
studenter og ansatte og i forlengelsen av dette, hensynet til studiekvalitet. I tillegg fremhever JSU at
organiseringen av nivå 3 så langt ikke er utredet og at det i seg selv skaper usikkerhet. JSU gir uttrykk
for at universitetsstyret bør ta hensyn til studentenes klare engasjement i saken. Det kan i denne
sammenheng også vises til at Studentparlamentet har gått inn for en bred modell. (Uttalelse fra JSU,
vedlegg 1, samt intervju med lederen av JSU Patric Oware, vedlegg 2.)

Ansatte
Flere av fakultetets ansatte har i media gjennom intervju og leserinnlegg, gitt utrykk for hvorfor de
mener at fakultetet bør videreføres. Vedlagt utskrift av intervju med dekan Trude Haugli (khrono 2.
mars, vedlegg 2), intervju med professor Jens Edvin Skoghøy, (UiTs nettside, vedlegg 3 ) leserinnlegg
fra førsteamanuensis Ande Somby, (vedlegg 4) kronikk fra stipendiat Bjørn Løtveit (vedlegg 5)

Media
Forslaget om å endre fakultetsstatusen har også vekket stort engasjement utenfor fakultetet, dels
gjennom en rekke oppslag i media og på sosiale medier. Her kan nevnes at Nordlys på lederplass 7.
mars understreket viktigheten av fakultetet for rettssamfunnet og for landsdelen: «Det juridiske
fakultet spiller en viktig rolle i rettssamfunnet i Norge, og juridisk fakultet er en viktig identitetsbærer
for det juridiske miljøet i Nord-Norge. Blir fakultetet en underavdeling, kan den miste sin kraft og bli
en usynlig skygge i landsdelen.» (Vedlegg 6.)

Dekanene ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen
Dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, uttaler:
«Et helt sentralt argument er at det er få fagmiljøer av juss i Norge. Det er bare tre fakulteter som
tilbyr full jussutdannelse; alle andre enheter som tilbyr noe jussutdannelse har få ansatte og har ingen
juridisk forskning. At Tromsø over tid nå har bygget seg opp til et fullverdig fakultet med svært gode
resultater og med en entydig identitet for de juss-søkende er et viktig moment som
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universitetsledelsen må ta hensyn til. Å bli plassert med helt fagfremmede fagområder viser en
manglende innsikt om det juridiske kunnskapsfeltets egenart.
Et annet argument er de juridiske fakultetenes rolle i rettssamfunnet, som akademiske forvaltere av
rettsstaten. Nettopp fordi det er så få akademiske juridiske fagmiljøer i Norge har de et særlig ansvar
for å utøve en akademisk kritisk rolle; ingen andre institusjoner enn disse tre har denne oppgaven i
Norge. Fordi Oslo lenge hadde denne oppgaven som eneste fakultet, senere supplert av Bergen, har
dette vært i stor grad orientert mot Sør-Norge. Å devaluere den eneste akademiske jussinstitusjonen
for Midt- og Nord-Norge er veldig uheldig for den nasjonale balansen.
Det er allment anerkjent at de juridiske fakultetene spiller en viktig rolle i det norske rettssamfunnet.
Fakultetene har en meget viktig akademisk stemme i den juridiske offentligheten og det er av stor
betydning at denne stemmen ikke mister betydning. Ved å legge ned betegnelsen juridisk fakultet i
Tromsø, vil dette utvilsomt bli resultatet og vil redusere betydningen av den (historisk sett) nye og
følgelig sårbare juridiske, akademiske stemmen for Nord- og Midt-Norge. At dette også vil få følger
for hvordan UiT kan skape arenaer og kontaktpunkter for samhandling mellom fakultet og
rettssamfunn i nord anser vi som opplagt.» (Vedlegg 7)
Dekan Asbjørn Strandbakken ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, uttaler:
«Vi vil anbefale at den nåværende organisatoriske løsningen videreføres og at Det juridiske fakultet
ved UiT Norges arktiske universitet består som fullverdig fakultet.
Det eksisterer i dag tre juridiske breddefakulteter i Norge. Disse fakultetene inngår i en lang europeisk
tradisjon hvor de juridiske fakultetene har hatt en spesiell rolle i forskningen på og utviklingen av et
rettssystem som skal møte femtidens samfunnsmessige utfordringer. De juridiske fakultetene har
stått som garantister for en forskningsbasert juridisk utdanning.
Dersom det juridiske forsknings- og utdanningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet ikke lengre
får anledning til å benytte betegnelsen fakultet, vil dette i realiteten innebære en devaluering av
fagmiljøet og det vil bli stilt spørsmål ved om fagmiljøet har den bredde og tyngde som kjennetegner
juridiske fakulteter.
Det er av stor betydning for det samlede norske juridiske fagmiljøet at fakultetet ved UiT Norges
arktiske universitet består.» (Vedlegg 8)

Norges juristforbund
Norges Juristforbund, som har over 21 000 medlemmer, støtter også opp om dagens organisering av
fakultetet i brev sendt til rektor og universitetsdirektøren. Juristforbundet fremhever særlig hensynet
til etablert fagmiljø og identitet, faren for nivåsenkning, hensynet til UiTs særlige ansvar for
sameretten og hensynet til at det bredspektrede samarbeidet fakultetet allerede har, lar seg
opprettholde og videreutvikle. I tillegg viser Juristforbundet til synspunktene fra studentene samt fra
dekanene ved fakultetene i Oslo og Bergen. (Vedlegg 9)

Den norske advokatforeningen
Advokatforeningen uttaler at den er bekymret for at en endring av Det juridiske fakultets
status kan redusere utdanningens status nasjonalt. Dette ved at rekrutteringen av både
undervisere og studenter vil bli skadelidende. Det henvises i uttalelsen til den klare to-deling
mellom de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø som tilbyr masterutdanning og de
øvrige studiestedene som bare tilbyr bachelorgrad. Det er risiko for at en omorganisering til
institutt, kan medføre usikkerhet med hensyn til innholdet i og kvaliteten på jusstudiet i
Tromsø. Statusen fakultetet har brukt nærmere 30 år på å bygge står altså på spill.
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Videre henviser foreningen til at fakultetet en viktig regional og nasjonal aktør innenfor
rettsvitenskapelig forskning. Fakultetet har en klar forskningsprofil, med et tydelig regionalt
fokus og bidrar til rettsutviklingen innenfor områder de øvrige fakulteter fokuserer mindre
på. I tillegg bidrar fakultetets forskning til et nordnorsk perspektiv innenfor øvrige
forsknings- og rettsområder. Også her fokuseres det på risikoen en omorganisering kan ha
for rekruttering av forskere, som et kritisk punkt for å opprettholde kvalitet og
gjennomslagskraft for forskningen.
Advokatforeningen understreker at «en eventuell omorganisering må funderes på
kunnskapsbasert grunnlag som underbygger at fakultetets samfunnsoppdrag som
utdanningssted eller forskningsinstitusjon vil nyte godt av endret organiseringsform. I fravær
av slikt grunnlag er det Advokatforeningens klare oppfatning at Det juridiske fakultets status
som fakultet ikke bør endres.»

6. Oppsummert
Basert på det som allerede er fremkommet, vil fakultetsstyret avslutningsvis oppsummere vår
bekymring for hvilke konsekvenser en smal modell kan ha for det rettsvitenskapelige miljøet og
dermed for UiT. I en smal modell frykter vi at:
-

Vår akademiske rolle i rettsstaten vil bli svekket. Et juridisk fakultet har en viktig rolle i
rettssamfunnet eksempelvis ved å fungere som et korrektiv til domstolene, ved å gi
forskningsbaserte uttalelser om tolkning av lover og andre rettskilder, ved å delta ved offentlige
utredinger og i lovutvalg og ved å gi råd og anbefalinger om rettsutviklingen. Hvis
fakultetsstatusen endres, vil denne rollen bli svekket sammenliknet med rollen til fakultetene i
Oslo og Bergen. Det innebærer i realiteten at regionens påvirkningskraft i rettsutviklingen
svekkes.

-

Vår rolle innen rettsvitenskapen vil bli svekket, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet mellom
de tre juridiske fakultetene er nært og tett, og avhengig av at alle partene har samme posisjon og
fullmakt. Fratas fakultetsstatusen i Tromsø, vil stillingsforholdet her forrykkes og mulighetene for
videre samarbeid forringes. Internasjonalt er Faculty of Law et kjent begrep. Det er viktig med
fakultetsstatus på rettsvitenskapens område i særdeleshet når de sammenlignbare størrelsene i
vårt land har fakultetsstatus.

-

Vi blir mindre synlige og mindre attraktive. I søken etter å bli enda bedre på undervisning,
forskning og formidling, er det en viktig forutsetning å være synlig. Synligheten vår vil klart bli
svekket om vi skal inngå i et stort samlefakultet, men svært ulike fagområder. Dette vil kunne
påvirke våre muligheter for samarbeid nasjonalt og internasjonalt negativt. Vi vil videre kunne bli
mindre attraktive for studenter, som er svært opptatte av å ta en utdanning som er likestilt med
og på samme nivå som utdanningene i Oslo og Bergen. Å bli fratatt fakultetsstatus vil kunne gi et
signal om en nedgradering, som kan gjøre oss mindre attraktive både for studenter og
vitenskapelig ansatte. Det er stor konkurranse om vitenskapelig ansatte, både med de to andre
juridiske fakultetene og ikke minst med langt bedre betalte jobber i næringslivet og deler av det
offentlige. Dersom det fremstår som fakultetet nedgraderes, vi blir mindre synlige og vår
akademiske rolle i rettsstaten svekkes sammenliknet med Oslo og Bergen, vil det klart kunne
svekke vår mulighet for å ansette dyktige forskere.

8

-

Vår mulighet for tverrfaglig samarbeid ved UiT vil bli svekket. Selv om målet er økt samarbeid og
faglige synergier, frykter vi at en smal modell for oss kan gi motsatt virkning. Rettsvitenskapen
består av en rekke ulike fag, med mye felles innenfor teori, metode og vitenskapelige kultur, men
med store faglige forskjeller. Det gjør at naturlige samarbeidspartnere vil variere veldig, alt
ettersom hvilken del av rettsvitenskapen en befinner seg i. For noen vil de største synergier
kunne oppstå i en organisering sammen med helse, for andre sammen med filosofi og for andre
vil økonomi eller fiskeri være den beste organisasjonspartneren. De beste muligheter for
tverrvitenskapelig samarbeid vil for oss fordre at vi forblir eget fakultet, og dermed har samme
mulighet til samarbeid med alle ulike enheter og fag.

-

Det arbeidet som er lagt ned over 30 år for å bygge opp et sterkt, robust og tilpasningsdyktig
fakultet, kan bli betydelig svekket. Det er ingen tvil om at Det juridiske fakultet er en anerkjent og
betydningsfull merkevare for UiT. Det er heller ikke tvil om at fakultetet er veldrevet og leverer
godt på alle områder. Hvilke konsekvenser en fratakelse av fakultetsstatusen vil ha for den status
vi har bygget opp over mange år, er usikker, men gir grunn til bekymring både for
rettsvitenskapen, for UiT og for regionen. Midt- og Nord-Norge trenger et eget sterkt og
selvstendig juridisk fakultet i Tromsø.

7. Konklusjon:
Det juridiske fakultet anbefaler at den fremtidige faglige organiseringen av UiT Norges arktiske
universitet skjer gjennom en bred modell, hvor Det juridiske fakultet fortsetter som eget fakultet.

10 vedlegg

9

