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1. Innledning - bakgrunn, mandat og sammensetning 

Justisminister Odd Einar Dørum tok i august 2003 initiativ til drøftinger med de 
juridiske fakulteter og Norges forskningsråd om situasjonen for juridisk forskning i 
Norge. Bakgrunnen var en bekymring for at rettsvitenskapen er for svakt utbygd til å 
kunne møte de utfordringer en står overfor når det gjelder å utvikle det norske 
rettssystemet i takt med den internasjonale utviklingen og å kunne dekke samfunnets 
behov for høyt kvalifisert juridisk ekspertise. 
 
Det ble høsten 2003 og våren 2004 holdt flere møter mellom Justisdepartementet, de tre 
juridiske fakultetene og Norges forskningsråd, med sikte på en konkretisering av 
hvilke behov som forelå og hvilke tiltak som ville kunne være hensiktsmessige og 
nødvendige for å få styrket rettsvitenskapen. 
 
Justisdepartementet utarbeidet på denne bakgrunn en uttalelse med tittelen "Krafttak 
for juridisk forskning", som ble presentert januar 2004. Her ble samfunnets behov for 
økt satsning på juridisk forskning nærmere analysert og vurdert. Konklusjonen i denne 
vurderingen er at det er et klart behov for en styrking av rettsvitenskapen i Norge. 
 
I den videre kontakten mellom Justisdepartementet, fakultetene og Norges 
forskningsråd, ble det enighet om å sette ned en gruppe som skulle utarbeide en mer 
detaljert strategi for styrking av rettsvitenskapen. 
 
Gruppen fikk denne sammensetningen: 
 

Dekan Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen  
 Dekan Tore Henriksen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 
 Dekan Jon T. Johnsen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
 Lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk, Justisdepartementet (fram til 1.12.2004) 

Seniorrådgiver, Ellen Rømming, Justisdepartementet 
Rådgiver Siri Tønseth, Norges forskningsråd 

 
Gruppen fikk følgende mandat: 
 

"Bakgrunnen for at Justisdepartementet, Norges forskningsråd og de tre juridiske 
fakultetene etablerer arbeidsgruppen, er en felles forståelse for samfunnets behov for økt 
satsing på juridisk forskning. Dette behovet er blant annet identifisert i notatet ”Krafttak 
for juridisk forskning”, utarbeidet av Justisdepartementet etter drøftinger med 
fakultetene. 

 
Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i det nevnte notatet vurdere og foreslå 

løsninger som kan bidra til en økt støtte til juridisk forskning. 
 
Arbeidsgruppen skal primært foreslå løsninger som kan bidra til en sterkere 

samordning av og økt støtte til juridisk forskning innenfor rammene av de eksisterende 
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program og støtteformer til Norges forskningsråd. Den skal vurdere om disse er 
tilstrekkelige og om nødvendig foreslå tilpasninger for å ivareta behovet for juridisk 
forskning. Arbeidsgruppen kan også vurdere og eventuelt foreslå særskilte tiltak for å 
fremme juridisk forskning." 

  
Gruppen har tatt utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort med ”Krafttak for juridisk 
forskning”. Gruppen har søkt å videreutvikle dette i lys av det strategi- og planarbeidet 
som skjer ved de juridiske fakulteter og i Norges forskningsråd. En har også 
gjennomført en rundspørring til de ulike departementene med sikte på å få frem hvilke 
forskningsbehov departementene ser innenfor sine områder, og i hvilken grad det er 
tatt initiativ til juridisk forskning fra fagdepartementene sin side. 
 
Arbeidsgruppen har lagt vekt på å drøfte hvilke tiltak som kan gjøres av de aktørene 
som på ulike måter kan sies å ha ansvar for utviklingen av rettsvitenskapen i Norge, 
særlig Justisdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, universitetene og 
de juridiske fakultetene og Norges forskningsråd. 
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2. Utfordringene for norsk rettsvitenskap  

Utfordringene for norsk rettsvitenskap er utførlig beskrevet både i 
Justisdepartementets forskningspolitiske uttalelse ”Krafttak for juridisk forskning”, og i 
en felles uttalelse fra de tre juridiske fakulteter til Universitets- og høyskolerådet – 
“Behovet for juridisk forskning” - oversendt Universitets- og høgskolerådet i brev av 30. 
april 2004 fra Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag som innspill til ny 
forskningsmelding. Arbeidsgruppen mener uttalelsen gir en god beskrivelse av 
situasjonen og de utfordringer en står overfor, og legger uttalelsen til grunn for sitt 
arbeid. Den følger som vedlegg til denne innstillingen. 
 
En vil her nøye seg med å peke på noen få sentrale trekk ved situasjonen for juridisk 
forskning i dag. 
 
Rettsvitenskapen har rettssystemet som sitt forskningsområde. I rettsdogmatikken 
analyseres og drøftes rettsreglene og sammenhengen mellom dem med sikte på 
utvikling av rettssystemet. Gjennom begrepsdanning og systemutvikling klargjøres 
rettsystemet, og svakheter og mangler kan avdekkes. Konkrete regler prøves mot 
grunnleggende rettsprinsipper og samfunnsmessige, økonomiske og sosiale 
utviklingstrekk som skaper behov for endringer og utvikling av nye rettsinstitutter. I 
tillegg til rettsdogmatikken omfatter rettsvitenskapen også vitenskaper som ser på 
rettssystemet fra ulike synsvinkler, som rettshistorie, rettssosiologi, kriminologi, 
rettsøkonomi og rettsfilosofi. 
 
Rettsvitenskapen kjennetegnes ved at den bygger på generelle og abstrakte prinsipper, 
men ut fra dette drøfter seg frem til detaljerte regler for løsningen av konkrete 
situasjoner eller konflikter, eller beslutninger i konkrete saker. Rettsvitenskapen har 
således ikke først og fremst et empirisk, men et normativt siktemål. Det er her 
rettsvitenskapen skiller seg fra andre samfunns- eller kulturvitenskaper, som den 
gjerne blir regnet som en del av. Rettsvitenskapen har nok betydning både for den 
samfunnsmessige og kulturelle utvikling, men den har likevel en helt annen funksjon 
og metode enn de andre samfunns- og kulturvitenskapene og må derfor langt på veg 
vurderes særskilt. 
 
Det er spenningen mellom drøftelsen av generelle spørsmål og løsning av konkrete 
spørsmål som utgjør rettsvitenskapens styrke, ved at teorier og prinsipper brynes mot 
konkrete behov og dermed utvikles ut fra nytt erfaringsmateriale. Dette gjør også 
rettsvitenskapen til en svært praktisk nyttig vitenskap. 
 
Vi står nå overfor en grunnleggende ny situasjon i utviklingen av rettssystemet, slik det 
også er pekt på i Maktutredningen. Mange trekk i samfunnet fører til at rettssystemet 
og rettsvesenet blir tildelt større oppgaver og blir stilt overfor nye utfordringer. 
Privatisering og overgang til mer markedsstyring av økonomien krever et stabilt og 
forutsigbart rettslig rammeverk omkring økonomisk virksomhet. En kan ikke i samme 
grad som før styre ved reguleringer og instrukser; en må utvikle regelverk som fører til 
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at markedet kan fungere innenfor rammeverk som gir en økonomisk og 
samfunnsmessig heldig utvikling. Utviklingen av velferdssamfunnet har også ført til 
behov for rettighetsbaserte ordninger som kan gi borgerne sikkerhet. 
 
Et annet viktig utviklingstrekk er at Norge har utviklet seg til et mer pluralistisk 
samfunn der ulike livssyn og kulturer påvirker samfunnet og det ikke i samme grad 
som før er enighet om grunnleggende verdispørsmål. Behovet for å kunne finne fram til 
noen grunnleggende felles prinsipper som kan legges til grunn for avgjørelser blir 
dermed påtrengende. 
 
Utviklingen i retning av mer internasjonalt samarbeid med overnasjonale organ som 
fastsetter regler og treffer vedtak som er bindende for Norge, fører til at norske jurister 
i økende grad må ha kunnskap om og innsikt i et omfattende og uoversiktlig 
internasjonalt rettsmateriale. Det skjer også en utvikling i retning av harmonisering av 
retten i Europa ved utvikling av felleseuropeiske regler på mange områder. 
 
Dette er en utvikling som i sum skaper en helt ny virkelighet for rettssystemet og 
dermed også for rettsvitenskapen. Etter at retten i et par hundre år i hovedsak har blitt 
utviklet innenfor rammene av nasjonalstatene, går utviklingen i retning av at mye av 
den sentrale rettsutviklingen skjer i overnasjonale organer, som følge av den 
europeiske integrasjonen og den alminnelige globaliseringen. Det er et alminnelig syn 
at vi går i retning av en mer og mer felleseuropeisk rett, på linje med den som rådet i 
Europa gjennom det meste av middelalderen og frem til for ca 200 år siden, da 
framveksten av nasjonalstatene førte til at også retten i stor grad ble nasjonal. EU 
legger stor vekt på utvikling og harmonisering av rettssystemet i Europa, som et viktig 
ledd i utviklingen i Europa til en foregangsregion i verden økonomisk, sosialt og 
kulturelt.  Det er av avgjørende betydning for Norge at norsk rettsvitenskap settes i 
stand til å kunne analysere og forstå den europeiske rettsutviklingen og til å kunne 
bidra til en modernisering av norsk rett som gjør at vi er på høyde med rettsutviklingen 
i resten av Europa.  Uten tilstrekkelig tyngde i rettsvitenskapen, risikerer en at Norge 
blir hengende etter den rettslige og samfunnsmessige utviklingen i Europa. 
 
Utviklingen av den norske rettsstaten i takt med den internasjonale utviklingen, krever 
langt mer og annet enn konkret kunnskap om rettsreglene. Det kreves evne til en 
vitenskapelig behandling av de grunnleggende spørsmålene og til å se utviklingen av 
rettssystemet i sammenheng med samfunnsmessige og internasjonale 
endringsprosesser. Dette med sikte på å kunne utforme morgendagens rettslige 
løsninger og rettssystem. 
 
I tillegg til dette må det mer konkret pekes på at norske interesser i handelssamkvem 
med andre land forutsetter at en i Norge har sterk kompetanse i EU-rett og WTO-rett. 
Norges interesser i forhold til disponeringen av havområdene utenfor Norge og 
naturressursene der, krever at man nasjonalt har høy ekspertise i internasjonal rett om 
retten til havområder og særlig til nordområdene. Her kan nevnes delelinjen i 
Barentshavet som ennå ikke er fastlagt, diskusjonen om kontinentalsokkelen rundt 
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Svalbard og mer generelt spørsmål knyttet til forvaltning av fiskeriressurser, 
petroleumsressurser og andre ressurser på eller i havbunnen. Havrettsutviklingen 
siden krigen har vært avgjørende for den økonomiske utviklingen i Norge og vil uten 
tvil være det også i fremtiden. Norge trenger havrettseksperter som også i fremtiden 
kan være med på å prege den internasjonale utviklingen i forhold til de mange uløste 
spørsmål som gjenstår.  
 
Selve takten i de samfunnsmessige endringene nasjonalt og internasjonalt og den raske 
teknologiske utviklingen stiller også rettsvitenskapen overfor nye utfordringer. Til dels 
skjer dette ved at etablerte rettslige fagdisipliner blir stilt overfor helt nye 
problemstillinger. Til dels oppstår det helt nye rettsområder. 
 
Som noen få tilfeldig valgte eksempler kan nevnes utfordringene innen strafferetten og 
prosessretten som følge av utviklingen av internasjonal terrorisme og måten den 
bekjempes på, økonomisk kriminalitet som hvitvasking, korrupsjon, trafficking og 
narkotika. Også utfordringene for selskapsretten og finansmarkedsretten i kjølvannet 
av Enron-skandalen i USA og Finance Credit-saken i Norge, kan nevnes her. Internett 
har skapt nye problemstillinger knyttet til opphavsrett, ytringsfrihet og -ansvar, 
medieutvikling generelt, kontraktsrett, lovvalg m.m. I tillegg gir internett muligheter for 
helt nye kriminalitetsformer som må møtes med regelutvikling internasjonalt. 
Utviklingen innen bioteknologien har ført til behov for utvikling av nye regler om retten 
til gen-ressurser, patent på biologiske prosesser og en rekke personvernsspørsmål 
knyttet til forskning på menneskelige gener. Dette rettsområdet vil være avgjørende for 
den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen fremover og vil også ha stor 
betydning for forholdet mellom industrialiserte land, internasjonale selskaper og land i 
den tredje verden. 
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3. Situasjonen ved de juridiske fakultetene 

3.1 Forskere og studenter 
Frem til 1970 var det ett juridisk fakultet i Norge, Det juridiske fakultet i Oslo. Fra 1970 
er det bygget opp et juridisk fakultet i Bergen og fra 1984 et tredje i Tromsø. Det er 
også noen mindre juridiske undervisningsmiljøer og også forskningsmiljøer ved 
enkelte høyskoler. 
 
Det utføres i Norge anslagsvis 100 hele forskningsårsverk i rettsvitenskap. Til 
sammenligning er det i samfunnsvitenskapen ellers rundt 1300 og i humaniora 750 
forskerårsverk. 
 
De tre juridiske fakultetene har til sammen et studenttall på 6.100, tilsvarende ca. 12 % 
av studentmassen ved de tre universitetene som har juridiske fakulteter. Det høye 
studenttallet i forhold til de økonomiske og personellmessige ressursene de juridiske 
fakultetene disponerer, fører til at en stor del av de ressursene fakultetene får tildelt, må 
brukes til undervisning og eksamen. Kvalitetsreformen har stilt enda større krav til 
ressursinnsatsen i undervisningen enn tidligere. Selv om det er tilført ekstra ressurser 
til dette, har ressurssituasjonen for forskningsdelen blitt enda trangere gjennom dette.  
 
Det rettsvitenskapelige miljøet i Norge har vært og er lite, både i forhold til forholdene i 
de fleste andre land og i forhold til den oppgaven som rettsvitenskapen og de juridiske 
fakultetene står overfor i dag. Fakultetenes budsjetter skal dekke både forskning og 
utdanning og er knappe i forhold til dette behovet. De juridiske fakulteter har et langt 
dårligere forholdstall mellom antall lærere og antall studenter enn andre fakulteter, og 
den økonomiske ressursinnsatsen pr. student er også vesentlig lavere enn innen 
samfunnsfag og humaniora. 
 
Dette virker også inn på fakultetenes muligheter til forskningssatsninger. Det er meget 
vanskelig for fakultetene å sette i gang store forskningsprosjekt som trekker 
universitetslærere bort fra undervisning. En står overfor en situasjon der det ikke bare 
er mangel på midler til konkrete forskningsprosjekter. Hele sektoren er 
underdimensjonert i forhold til behovet, og det er nødvendig med en total gjennomgang 
for å se på hvordan både juridisk forsking og undervisning totalt sett kan styrkes. 

3.2 Økonomi 
De tre juridiske fakultetene hadde for 2004 til sammen et årlig grunnbudsjett på 256 
millioner kroner. Dette utgjør 4,4 % av bevilgningene til de tre universitetene som har 
juridiske fakulteter. Andelen av de totale midlene til forskning og høyere utdanning i 
Norge er vesentlig lavere. 
 
En stadig større del av forskningsfinansieringen skjer utenfor universitetenes 
grunnbudsjetter. Det er en styrt utvikling at en vesentlig del av veksten i 
forskningsmidlene de siste årene har skjedd ved tilføring av midler til Norges 
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forskningsråd, Forskningsfondet mm., ikke gjennom styrking av universitetenes 
grunnbudsjetter. Forskningsmiljøene må da finansiere forskningsprosjekter ved å 
konkurrere om disse midlene. De juridiske fakulteter har av ulike grunner hatt 
vanskelig for å kunne konkurrere effektivt om slike forskningsmidler, særlig på grunn 
av rekrutteringsproblemene som er nevnt ovenfor, måten juridisk forskning har vært 
organisert og drevet på, men også på grunn av at forskningsprogrammene i Norges 
forskningsråd i svært liten grad har vært innrettet mot juridiske problemstillinger. En 
sentral problemstilling er hvordan en skal kunne øke mulighetene for større ekstern 
finansiering av rettsvitenskapen, se under pkt. 5 nedenfor. 
 

3.2.1 Oversikt over utviklingen i eksternfinansiering av rettsvitenskapelig 
forskning i Norge 1998 - 2003 

Tabellene i det følgende gir en oversikt over midler til juridisk forskning som ikke 
kommer over universitetenes grunnbudsjetter (ekstern finansiering).  
 
Det juridiske fakultet - 
UiO 

 

  
Perioden 1998 - 2003  
  

  
(tall i hele tusen) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
BFV  
NFR 7 116 8 252 10 638 11 528 11 591 14 192
Norge off. andre dep. 5 303 3 276 3 451 2 660 1 367 32 005
Sum BFV 12 419 11 528 14 089 14 188 12 958 46 197

  
EFV  
Norge off. statlig øvrig 4 202 6 259 32 065 31 831 30 803 3 457
Norge privat 4 197 3 747 3 292 5 854 5 948 7 415
Utland 732 7 033 4 929 4 808 5 030 5 131
Sum EFV 9 131 17 039 40 286 42 493 41 781 16 003

  
Sum ekstern finansiering 21 550 28 567 54 375 56 681 54 739 62 200
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Det juridiske fakultet - 
UiB 

 

  
  

(tall i hele tusen) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
BFV  
NFR 1 119 1 266 2 635 1 205 2 467
Norge off. andre dep.  
Sum BFV 1 119 1 266 2 635 1 205 2 467
EFV  
Norge off. statlig øvrig 1 163 66 0 0 0
Norge privat 375 426 198 819 535
Utland 9 87 158 235 129
Sum EFV 1 547 579 356 1 054 664

  
Sum ekstern finansiering 2 666 1 845 2 991 2 259 3 131
 
 
 
 
Det juridiske fakultet - 
UiT 

 

  
  

Perioden 1999 - 2003  
  

(tall i hele tusen) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
BFV  
NFR 383 155 1 686
Norge off. andre dep. 1 485 1 728 1 734
Sum BFV 0 0 1 868 1 883 3 420

  
EFV  
Norge off. statlig øvrig 382 373 478
Norge privat 0 100 0
Utland 0 0 238
Sum EFV 0 0 382 473 716

  
Sum ekstern finansiering 0 0 2 250 2 356 4 136
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De juridiske fakultetene - UiT, UiB, UiO  

  
Perioden 1999 - 2003  

  
(tall i hele tusen) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
BFV  
NFR 7 116 9 371 11 904 14 546 12 951 18 345
Norge off. andre dep. 5 303 3 276 3 451 4 145 3 095 33 739
Sum BFV 12 419 12 647 15 355 18 691 16 046 52 084

  
EFV  
Norge off. statlig øvrig 4 202 7 422 32 131 32 213 31 176 3 935
Norge privat 4 197 4 122 3 718 6 052 6 867 7 950
Utland 732 7 042 5 016 4 966 5 265 5 498
Sum EFV 9 131 18 586 40 865 43 231 43 308 17 383

  
Sum ekstern finansiering 21 550 31 233 56 220 61 922 59 354 69 467

  
 
 
Ekstern finansiering av rettsvitenskapelig forskning utgjorde i 2003 til sammen 69,5 
millioner kroner for de tre juridiske fakultetene, fordelt med 62 millioner kroner til 
fakultetet i Oslo, 4,1 millioner kroner til Tromsø og 3,1 millioner kroner til fakultetet i 
Bergen.  
 
I Oslo sto Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Senter for menneskerettigheter 
for en vesentlig del av den eksternt finansierte virksomheten med til sammen 37 mill. 
Dette er midler som i liten grad benyttes til finansiering av juridisk forskning i 
tradisjonell forstand. Samlet kan den eksterne finansieringen av juridisk forskning 
anslås til 30-35 mill. på landsbasis. Av dette kommer ca 20 mill fra Norges 
forskningsråd.  Samlet står altså Utdannings- og forskningsdepartementet for 
storparten av midlene til juridisk forskning.   

3.3 Årsaker til at juridisk forskning er blitt hengende etter i utviklingen 
Det er flere grunner til at juridisk forskning er blitt hengende etter i utviklingen.  
Tradisjonen innen juridisk forskning har vært den individuelle forskeren som driver 
sine egne prosjekter og gjerne har sett det som sin hovedoppgave å forske selv, og i 
mindre grad vært opptatt av å veilede og administrere større forskningssatsninger. 
Forskningsoppgavene har vært så overveldende i forhold til personalressursene at det i 
liten grad har blitt oppfattet som meningsfylt å bruke tid på å utvikle forskningsemner 
og på organisering. En organisert doktorgradsutdanning kom først i gang rundt 1990, 
og også den har vært dominert av enkeltprosjekter.    
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Det har også vært vanskelig å rekruttere dyktige jurister til universitetene, fordi andre 
yrker har vært mer attraktive lønnsmessig. I perioder har det vært umulig å få tildelte 
og nødvendige stillinger besatt. Dette har også gjort det vanskelig å få frem søknader til 
Forskningsrådet og andre eksterne kilder. De siste årene har denne situasjonen snudd 
noe, og det er nå mulig å rekruttere mange dyktige jurister til forskerkarrierer. For alle 
fakultetene er det nå først og fremst økonomien som setter rammer for hvor mange 
som kan tilsettes, både i stipendiatstillinger og i faste stillinger. 
 
Det har vært vanskelig for rettsvitenskapen å hevde seg tilstrekkelig i konkurransen 
om universitetsmidlene, blant annet på grunn av rekrutteringskrisen som var særlig 
sterk i perioden 1980 - 2000. Dette har ført til den situasjonen en nå har, der 
rettsvitenskapen er klart underdimensjonert i forhold til det raskt økende juridiske 
kompetansebehovet i samfunnet. 
 
Omleggingen av finansieringssystemet for universitetene kan gjøre det vanskeligere å 
gjøre noe med dette. Utdannings- og forskningsdepartementet finansierer i økende 
grad universitetene gjennom rammetildelinger uten bestemte føringer på hvordan 
midlene skal prioriteres. Dette overlates i stor grad til universitetene selv. Formelt gir 
dette universitetsledelsen større frihet til selv å opprioritere juridisk forskning, men på 
den andre siden reduserer denne finansieringsformen mulighetene til å få til en 
opprioritering av juridisk forskning over universitetsbudsjettene gjennom politisk 
styring. Erfaringsmessig er det vanskelig å få til større omprioriteringer internt på 
universitetene til fordel for små fakulteter som de juridiske, i tider uten sterk realvekst i 
universitetsbudsjettene. Som nevnt går bare knapt 5 % av de samlede bevilgningene til 
universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø til de juridiske fakultetene. De tre fakultetene 
er derfor ikke i noen gunstig posisjon med tanke på å få gjennomslag for større 
omprioriteringer i ressursfordelingen internt på universitetene.  
 
Det er klare ulikheter mellom de tre universitetene når det gjelder satsningen på 
juridisk forskning og utdanning. Fakultetene er tilført midler, særlig til 
gjennomføringen av kvalitetsreformen. Generelt må det likevel konstateres at 
universitetene innenfor sine budsjetter ikke har vært i stand til eller villige til å foreta en 
så tung satsning på juridisk forskning, som er nødvendig for å møte samfunnets 
kompetansebehov. 
 
For mange fag har antall studenter vært et viktig argument for tildeling av 
vitenskapelige stillinger. Det juridiske studiet har imidlertid tradisjonelt sett hatt langt 
flere studenter per vitenskapelig ansatt enn andre profesjonsutdanninger, også langt 
mer enn allmennfakultetene. Alle fakultetene må drive undervisningen med et meget 
høyt innslag av timelærere pga for liten vitenskapelig stab.   
 
Forskningsrådets bevilgninger til juridisk forskning har vært lave sammenlignet med 
hva som går til samfunnsvitenskapene ellers. Til dels kan dette skyldes begrenset 
interesse for forskningsrådsfinansiering hos de juridiske forskerne. 
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Søknadsprosedyrene er blitt oppfattet som kompliserte og unødig arbeidskrevende og 
uttellingen for lav i forhold til den arbeidsinnsats som kreves.  
 
I departementsstrukturen sorterer sentrale juridiske fag og rettsområder som statsrett, 
forvaltningsrett, strafferett, politirett, prosess, kontraktsrett, arv, og familierett, 
erstatningsrett og menneskerettigheter først og fremst under Justisdepartementet.  
Departementet har hatt et svært lavt forskningsbudsjett sammenliknet med en del 
andre departementer. De begrensede midler som har vært avsatt, har i stor grad gått til 
annen forskning enn den juridiske. Juridisk forskning har derfor ikke fått særlig sterke 
økonomiske insentiver fra departementet for å utvikle seg.  Den juridiske forskningen 
har i hovedsak vært drevet med de midler som har vært stilt til disposisjon over 
universitetsbudsjettene og fra Forskningsrådet. 
 
Det har gjennom arbeidet med krafttaket og også en mangeårig dialog mellom de 
juridiske fakultetene og Norges forskningsråd blitt skapt en felles erkjennelse av 
behovet for satsning på juridisk forskning, og en klar vilje til å endre situasjonen. En 
har også i hovedsak arbeidet seg fram til enighet om hvilke hovedstrategier som må til 
for å få til en endring. Skal en få til et bærekraftig og varig krafttak for juridisk 
forskning, er det også nødvendig å få en dialog med Undervisnings- og 
forskningsdepartementet og ledelsen ved de tre universitetene, med sikte på at også 
disse institusjonene tar sin del av ansvaret for styrking av den juridiske forskning og 
utdanning i Norge.  
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4. Hovedstrategier for styrking av juridisk forskning  

4.1 Innledning 
Det aller meste av den juridiske forskningen i Norge vil også i overskuelig fremtid 
måtte finne sted ved de juridiske fakultetene ved universitetene. En har ikke i Norge 
noen "instituttsektor" i jus som kan ta seg av forskningsoppgaver, slik en har innenfor 
andre vitenskaper som samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Gruppen mener det 
sentrale virkemiddelet for å styrke den rettsvitenskapelige innsatsen vil måtte ligge i en 
styrking av de juridiske forskningsmiljøene ved universitetene. Det er ikke realistisk å 
bygge opp andre tunge juridiske forskningsmiljø i Norge, i alle fall ikke på kort sikt. En 
slik satsning ville uansett bli vesentlig mer kostbar og ta vesentlig lengre tid enn å 
utvikle de eksisterende miljøene.  Arbeidsgruppens forslag er basert på dette.  
 
For å møte de utfordringer som er beskrevet i fakultetenes uttalelse til Regjeringens 
forskningsmelding, jf. vedlegg, må det bygges opp forskningsmiljø med tilstrekkelig 
kompetanse og ressurser. Oppbygging av topp juridisk kompetanse tar lang tid og er 
krevende. Det vil derfor ikke være raskt gjort å bygge opp den kompetansen som 
trengs, uansett hvilke ressurser som settes inn. Gruppen ser det slik at det må legges 
en strategi for en raskest mulig oppbygging av forskingskompetansen, og slik at 
ressursene som settes inn på dette kan utnyttes mest mulig effektivt. 
 
Det er svært vanskelig å anslå hvor store ressurser som trengs for å bygge 
rettsvitenskapen i Norge opp til et forsvarlig nivå. En kan nok relativt raskt øke tallet på 
stipendiater og i en viss grad få tilbake til universitetene personer med doktorgrad som, 
på grunn av mangel på stillinger, i dag arbeider andre steder. De tiltak en eventuelt 
setter inn i dag, vil likevel i hovedsak bestemme størrelsen på forskningsressursene om 
5 – 10 år. 
 
Gruppen ser det slik at det må skje en betydelig vekst i juridisk forskning. Det må 
tilføres midler som er øremerket rettsvitenskap, og muligheten til å kunne konkurrere 
om midler til rettsvitenskapelige forskningsprosjekt ut fra kvaliteten i prosjektene må 
bedres. Men dette er ikke nok. For at en skal kunne gjennomføre en rask vekst uten at 
ressursene blir brukt ineffektivt og uten tap av kvalitet, er det nødvendig med 
organisasjonsmessige endringer som sikrer en effektiv utnytting av ressursene og evne 
til å satse på prioriterte områder. Det er også ønskelig med en omorganisering for å 
bedre rekrutteringen og for å sette forskningsmiljøene i stand til å konkurrere om 
forskningsmidler på en bedre måte.  
 
Dette vil kreve innsats fra alle de sentrale aktørene; fakultetene, universitetsledelsene, 
Forskningsrådet, Undervisnings- og forskningsdepartementet samt 
Justisdepartementet. Organiseringen og utviklingen av juridisk forskning er først og 
fremst en oppgave for fakultetene og universitetene, hvor også Norges forskningsråd 
kan være en viktig støttespiller. Norges forskningsråd, JD, Utdannings- og 
forskningsdepartementet og universitetene er nøkkelspillerne når det gjelder å øke 
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ressurstilgangen. Arbeidsgruppen vil utdype nærmere hvilke oppgave det er nødvendig 
at de sentrale aktørene påtar seg for at krafttakssatsningen skal bli vellykket. Først 
behandles de organisatoriske utfordringene, deretter strategiene for å bedre 
finansieringen.  
 

4.2 Organisering av juridisk forskning. Fakultetenes og universitetenes rolle 
 

4.2.1 Innledning 
Det er åpenbart at de personellmessige og økonomiske ressursene som i dag er til 
rådighet for juridisk forskning i Norge er for små til å dekke det forskningsbehovet som 
foreligger. Det er ikke mulig å gjennomføre den spesialisering og konsentrasjon om 
viktige spørsmål, som er nødvendig og vanlig i andre land. I en tid der det skjer raske 
og store endringer i regelverket og rettssystemet som følge av den samfunnsmessige, 
økonomiske og teknologiske utviklingen blir forskerne stilt overfor valget mellom å 
prøve å dekke større områder på en for overflatisk måte, eller å la viktige områder ligge 
mer eller mindre ubehandlet. Det er derfor nødvendig å legge til rette for en betydelig 
vekst i antall juridiske forskere, noe som innebærer store utfordringer av faglig og 
organisatorisk art.  
 
Omfanget av de rettslige spørsmålene som reiser seg og den raske utviklingen på flere 
og flere rettsområder, fører til at det ikke lenger er mulig for enkeltforskere alene å 
gjennomarbeide forskningsspørsmålene på en forsvarlig måte. Det trengs større 
juridiske forskningsmiljøer for å møte slike utfordringer.  
 
Både universitetene og de juridiske fakultetene er for tiden inne i omfattende 
endringsprosesser når det gjelder organisering, finansiering, studieopplegg og 
forskningsorganisering. De juridiske fakultetene har sett på initiativet fra 
Justisministeren som en mulighet til å få gjennomslag for et krafttak for norsk juridisk 
forskning, og har allerede satt i gang prosesser med sikte på å bedre organiseringen av 
forskningen for å optimalisere ressursbruken. Fakultetene er derfor i god gang med å 
utvikle sine forskningsstrategier med sikte på å kunne skape mer slagkraftige 
forskningsmiljøer og sterkere konsentrasjon om de forskningsområder som prioriteres.   
 

4.2.2 Etablering av forskergrupper 
Det viktigste enkelttiltaket fakultetene setter i verk for å skape sterkere 
forskningsmiljøer innenfor viktige rettsområder er å etablere forskergrupper 
sammensatt av forskere som arbeider med de samme eller tilgrensende emner. 
Gjennom dette vil en legge grunnlaget for etablering av forskermiljøer der forskerne 
gjensidig kan støtte hverandre og dra nytte av hverandres kompetanse og 
forskningsresultater. Forskningsgruppene kan også styrke opplæringen av yngre 
forskere og gi grunnlag for utvikling av nye prosjekter som kan konkurrere om 
forskningsmidler fra for eksempel Norges forskningsråd. 
 



           Krafttak for juridisk forskning: Forslag til gjennomføring     18 

Ved Det juridiske fakultet i Oslo kom det på grunnlag av en prosess med innspill fra 
fagmiljøene en rekke forslag om å opprette forskergrupper. Innspillene er behandlet 
videre med sikte på å få til større satsninger, og fakultetet vil i løpet av våren høyst 
sannsynlig opprette forskergrupper i: 
 

• Naturressursforvaltning 
• Velferdssamfunnet 
• Individer kultur og samfunn 
• Internasjonale relasjoner 
• Kunnskap, innovasjon og marked 
• Transaksjoner 
• Rettsstat og samfunnskontroll 
 

En har også kommet langt med å drøfte de organisatoriske sidene ved opprettelse av 
forskergrupper og vil vedta et regelverk for forskergrupper. 
 
Ved Det juridiske fakultet i Bergen har fakultetsstyret vedtatt å opprette forskergrupper 
og arbeidet med å organisere dette er i gang, med sikte på å få etablert forskergrupper i 
løpet av våren 2005. Det er ikke truffet endelig beslutning om hvilke og hvor mange 
forskergrupper en skal ha, men med grunnlag i de forskingsmiljøer som finnes i dag og 
de vedtak som tidligere er gjort om satsningsområder, synes følgende fagområder 
særlig aktuelle: 
 

1. Strafferett, prosessrett og menneskerettigheter 
2. Naturressursforvaltnings-, miljø og utviklingsrett, med vekt på marine ressurser 
3. Europeisk privatrett, med vekt på kontraktsrett 
4. Helse- og sosialrett 
5. Forvaltningsrett 
6. Selskapsrett og børsrett 
7. Markeds- og konkurranserett. Offentlige innkjøp 
8. Formuerett 
9. Erstatningsrett 
10. Rettsteori 

 
Det er også fagmiljø under oppbygging innen området opphavsrett, internett, og 
medierett, som vil kunne utvikles til en forskningsgruppe, eventuelt i kombinasjon med 
andre grupper. Universitetet i Bergen har i sin strategiplan for forskning vedtatt å løfte 
frem ”Demokrati og rettsstat” og ”Europeisk integrasjon” som satsningsområder for 
universitetet. Det juridiske fakultet vil stå sentralt i dette arbeidet, som også gir 
grunnlag for tverrfaglig samarbeid med samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Et 
slikt samarbeid er allerede under utvikling med Institutt for medievitenskap. 
 
Tromsø har i sin strategiplan, som gjelder frem til 2010, vedtatt en særlig satsning på 
same- og urfolksrett, miljørett i nordområder og fiskerirett. Fakultetet er i ferd med å 
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bygge opp to forskningsgrupper innen satsningsområdene. Etter hvert som det blir 
flere fast vitenskapelige tilsatte, vil det bli vurdert å etablere flere grupper. 
 
Bruk av forskergrupper i det omfanget det legges opp til nå, representerer noe nytt i 
juridisk forskning. Selv om samarbeid mellom forskere og utvikling av enkelte fagmiljø 
innen rettsvitenskapen har forekommet tidligere, har den overveiende delen av juridisk 
forskning vært utført av enkeltforskere. Dette har delvis vært nødvendig av 
ressursmessige grunner, men har også vært sett på som en tjenlig organisering. 
Etablering av forskergrupper innebærer også en klarere konsentrasjon om prioriterte 
forskningsområder 
 
En har erfart at større grad av felles miljø mellom flere som arbeider innenfor samme 
område har vist seg å være inspirerende og engasjerende og dermed produktivt. 
Etablering av forskergrupper vil kunne være et viktig virkemiddel for institusjonen med 
sikte på å kunne prioritere utvikling av kompetanse og forskningsresultater på et visst 
område.  
 
De tre fakultetene ser også forskergrupper som et godt grunnlag for å kunne etablere 
samarbeid mellom forskningsmiljøer ved de tre fakultetene, med sikte på å etablere 
sterkere nasjonale miljøer innfor viktige områder. Det er tematisk nærhet mellom flere 
av gruppene som nå er under utvikling ved de tre fakultetene, og det byr seg 
muligheter for å etablere forskergrupper med deltakere fra forskjellige fakulteter.  

4.2.3 Forskningsledelse 
Også innenfor rettsvitenskapen har en sett behov for en klarere forskningsledelse. 
Dette innebærer ikke inngrep i forskerens frihet med hensyn til forskningsmetode og 
resultater. Lederen skal initiere, inspirere, tilrettelegge (bl.a. eksterne relasjoner og 
rekruttering) og sørge for fremdrift. Etablering av forskningsgrupper vil kunne gi 
grunnlag for sterkere grad av faglig ledelse. Det er behov for mer tilrettelegging for og 
veiledning av yngre forskere og for større innsats i utformingen av større og langsiktige 
forskningssatsninger. Dette stiller krav til organiseringen av fakulteter, institutter og 
forskningsgrupper og til rekruttering og opplæring av personer som kan fungere som 
forskningsledere. 
 

4.2.4 Forskerrekruttering 
Forskerrekruttering og opplæring av nye forskere vil være en sentral oppgave for de 
juridiske fakulteter i årene framover. Bare for å unngå fall i tallet på personer med 
toppkompetanse i rettsvitenskap er det nødvendig å opprettholde rekrutteringen. Skal 
en få til en oppbygging av det rettsvitenskapelige miljø kreves det en vesentlig styrking 
av forskerrekrutteringen. Også i denne sammenheng vil oppretting av forskergrupper 
kunne være et tjenlig middel. Forskergrupper vil kunne ha en viktig opplærings-
funksjon i forhold til ferske forskere og gi grunnlag for at forskertalenter identifiseres 
og læres opp tidlig. Dessuten kan bruken av grupper effektivisere unge forskeres 
kvalifikasjonsarbeide – til doktorgrad eller professorkompetanse.  Organisering i 
forskergrupper med blandet generasjonsmessig deltagelse kan gjøre at senior-
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forskernes materiale og ideer blir presentert og utviklet i større grad enn de selv har 
kapasitet til.  Et stort miljø i forskergrupper gir derfor en bedre utnyttelse av 
forskningsressursene.  
 

4.2.5 Forskningsadministrasjon 
Større forskningssatsninger vil stille nye krav til forskningsadministrasjonen ved 
fakultetene. Forskergrupper vil utgjøre et nytt element i organisasjonsstrukturen som 
kan innebære behov for omorganiseringer. Vekstmålsettingen innbærer også at 
fakultetene i langt sterkere grad må orientere seg mot andre finansieringskilder enn 
universitetene, og utvikle en mer aktiv finansieringsstrategi, se nærmere under pkt 4.3 
nedenfor. En satsing på en sterk vekst i eksternfinansiering vil også stille økte krav til 
forskningsadministrativ kompetanse ved fakultetene. Dette for å unngå at knapp 
forskningstid belastes unødig med slike oppgaver.   
 

4.2.6 Videreføring 
Fakultetenes hovedutfordring vil bli å arbeide videre med de spørsmålene som det er 
redegjort for ovenfor. De bør utarbeide policydokumenter for sentrale oppgaver. Disse 
må innarbeides i fakultetenes strategiplaner og årsplaner.  
 

4.2.7 Universitetsledelsene og Norges forskningsråd 
Målsettingene om økt forskersamarbeid, større satsninger og økt ekstern finansiering, 
er i overensstemmelse med universitetenes generelle strategier for utvikling av 
universitetsforskningen. Det er derfor all grunn for universitetene til å støtte opp under 
fakultetenes tiltak for å utvikle juridisk forskning. Det er en viktig oppgave for 
fakultetene å ta Krafttak-strategiene opp med universitetsledelsene for å forsøke å sikre 
seg dette.  
 
Forskningsrådet kan støtte opp under arbeidet med å utvikle forskningen ved å 
gjennomføre evalueringer av juridisk forskning. Det kan gi uavhengige vurderinger av 
forskningsmiljøenes sterke og svake sider, og bidra til en mer målrettet utvikling som 
samtidig kan gi finansieringskildene større sikkerhet for at økte midler brukes riktig. 
Det er viktig at Forskningsrådets finansieringsordninger på en effektiv måte kan støtte 
opp under fakultetenes arbeid med å utvikle juridisk forskning.  

4.3 Generelle synspunkter på finansieringsbehovet 
Som tidligere nevnt får universitetene i dag en rammebevilgning fra staten, som blir 
fordelt internt, uten noen nærmere direktiv fra departementet om bruken av pengene. 
Bare en liten del av disse midlene går altså til de juridiske fakultetene. Arbeidsgruppen 
ser det derfor slik at det nå er nødvendig med et nasjonalt løft for å styrke den 
rettsvitenskapelige forskningen. Dette kan skje både ved midler fra 
Justisdepartementet direkte eller via Norges forskningsråd, ved at Utdannings- og 
forskningsdepartementet avsetter midler øremerket de tre fakultetene på sitt budsjett 
og at det legges økt press på universitetene for å prioritere juridisk forskning sterkere i 
sine interne tildelinger.  
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Siden det er åpenbart at det er behov for en betydelig styrking av rettsvitenskapen, ser 
Arbeidsgruppen det som unødvendig å ta stilling til hva som ville være "nok". En 
rimelig målsetting kunne være en dobling av antall forskerårsverk over et visst antall år. 
I første omgang har arbeidsgruppen likevel ment en må styre mot et noe lavere mål 
med en ambisjon om en styrking av antall forskerårsverk med rundt 30 % -50 %.   
 
For å bygge opp den rettsvitenskapelige kompetansen vil det være viktig med 
stipendiatstillinger. Dette for å rekruttere og lære opp unge forskere. Arbeidsgruppen 
vil likevel påpeke at det ikke er tilstrekkelig bare med stipendiatstillinger eller 
finansiering av forskingsprosjekter. Også staben av ansatte i faste vitenskapelige 
stillinger bør økes vesentlig. Dette er nødvendig for å ha nok kompetente forskere til å 
lede større forskningssatsninger og veilede rekrutter. Men det er også nødvendig for å 
sikre kvaliteten dersom en satser på en sterk vekst i juridisk forskning. Rent anslagsvis 
utføres rundt halvparten av årsverkene i juridisk forskning i dag av stipendiater, som 
altså er i en utdanningssituasjon. Skal man sikre kvaliteten, bør andelen årsverk utført 
av forskere på post. doc.- og professornivå ikke reduseres, men helst økes. 
 
Fakultetene må derfor ha tilstrekkelig ressurser til at de kan beholde ferdige 
doktorander. Fakultetet i Oslo har i mange år vært i en situasjon der en stor del av 
ferdige doktorgradskandidater ikke får arbeid ved fakultetet og går til andre yrker. I 
Bergen er situasjonen i ferd med å utvikle seg i samme retning. Tromsø er det yngste 
juridiske fakultetet i Norge og er fremdeles i en oppbyggingsfase. Fakultetet har som 
mål å øke antall faste vitenskapelige stillinger fra 10 i dag til 30. Innen 2010 skal det 
være 20 ansatte i topp- og mellomstillinger. Universitetsstyret har så langt vært positive 
til å tilføre fakultetet nye stillinger og har satt av midler i en sentral pott til tilsettinger i 
1-2 nye stillinger årlig. Men for å oppfylle fakultetets egne mål, krever det 
omdisponeringer av midlene til universitetet, som ennå ikke er vurdert av 
universitetsledelsen.  
 
Faste stillinger ved universitetene er kombinerte forskings- og undervisningsstillinger. 
Satsningen i Krafttak må fokusere på forskningen. For kombinerte stillinger er det 
følgelig bare finansierningsbehovet for forskningsdelen som bør inngå i overslaget over 
finansieringsbehovet.  Etter Arbeidsgruppens syn bør finansieringen av juridisk 
utdanning fortsatt være UFDs og universitetenes ansvar. Justisdepartementets 
forskningspolitiske uttalelse ”Krafttak for juridisk forskning” av 16.01.2004 reiser riktig 
nok spørsmålet om en alternativ juristutdanning av ”samfunnsjurister” (s 11). 
Arbeidsgruppen mener dette er en interessant tanke, men mener at satsingen på 
juridisk forskning bør ha prioritet nå.   
 
Dersom en som et første skritt skulle ta sikte på å løfte ressursinnsatsen til juridisk 
forskning med kr. 60-70 mill, (2005-verdi) dvs. ca. 30 % innen år 2012, ville det innebære 
en total årlig reell budsjettøkning på 8-10 millioner kroner hvert år, fordelt på de tre 
fakultetene.  
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En vesentlig del av økningen kan komme som eksterne midler utenfor 
universitetsbudsjettene. Det er likevel nødvendig at minst halvparten av dette er nye 
faste midler som tildeles de juridiske fakultetene – enten over universitetsbudsjettene 
eller på annen måte. Tidsbegrensede midler vil være en nødvendig del av 
finansieringen av den vitenskapelige aktiviteten ved de juridiske fakultetene i årene 
som kommer, men problemene kan ikke alene løses ved prosjektrelaterte, tidsbestemte 
midler. 
  
Med de organisasjonsmessige endringer som fakultetene foretar og den 
rekrutteringssituasjonen som avtegner seg i dag, ville fagmiljøene godt kunne 
nyttiggjøre seg midler i denne størrelsesorden på en effektiv måte. 
 
Rettsvitenskapen har som forskningstema normer som regulerer fordelingen av 
økonomiske goder, maktforhold og rettssikkerhet. Det knytter seg derfor ofte sterke 
og motstridende interesser til de spørsmål juridisk forskning behandler. Det er 
nødvendig at forskningen er objektiv og uavhengig i forhold til de sterke 
interessekonfliktene som kan gjøre seg gjeldende. Dette innebærer at finansieringen av 
forskningen må være slik at det ikke oppstår mistanke om bindinger eller påvirkning av 
forskningens resultater. Utstrakt privat finansiering eller oppdragsforskning for private 
eller offentlige oppdragsgivere med en interesse i resultatet av forskningen, kan fort 
komme i konflikt med dette. Det er derfor viktig at for den juridiske forskingens 
uavhengighet at den i hovedsak blir finansiert av offentlige midler som er stilt til 
rådighet uten bindinger.  
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5. Forslag til tiltak. 

Justisdepartementet har tatt initiativet til ”Krafttak for juridisk forskning” og sagt klart 
fra om at rettsvitenskapen må styrkes. Departementet har på budsjettet for 2005 satt av 
midler til styrking av juridisk forskning. Dekanene ved de tre fakulteter har anbefalt at 
denne første bevilgningen for 2005 bør deles på fakultetene og nyttes til oppstart av 
forskergrupper, utvikling av nasjonale og internasjonale forskernettverk og utvikling av 
nye forskningsprosjekter. Dette vil gjøre det mulig å komme raskt i gang med det 
utviklingsarbeidet som må skje på fakultetene for at den økte ressursinnsatsen som en 
må vente vil komme, skal få full effekt fra starten. 
 
Bevilgning i 2006 og senere bør etter gruppens oppfatning kanaliseres gjennom Norges 
forskningsråd, og gå til rettsvitenskapelige prosjekt. Det er avgjørende at det blir 
klargjort at en kan påregne bevilgninger over flere år, slik at det kan gi grunnlag for 
tildeling til mer langsiktige forskningsprosjekt (minst tre år). 
  
Nedenfor blir det fremmet forslag om hva de enkelte organisasjonene kan bidra med, 
forslag til finansielle virkemidler og videre oppfølging av Krafttaksprosessen. 

5.1 Oppgaver for Norges forskningsråd.  
Norges forskningsråd har et sentralt ansvar for utvikling av norsk forskning ved å gi 
myndighetene råd i forskningspolitiske spørsmål, fordele forskningsmidler fra 
Utdannings- og forskningsdepartementet og fra fagdepartementene og andre som 
finansierer forskning.  Det er som nevnt ovenfor avgjørende at en får til et samarbeid 
mellom Forskningsrådet og Justisdepartementet om å utvikle et bedre 
finansieringssystem for juridisk forskning.  
 
Tildeling av midler bør i stor grad rettes mot større forskningsprosjekt som kan 
disponere midler over tid, slik at en kan få rekruttert forskere til prosjektet. De 
rekrutteringsproblemene som fremdeles finnes, innebærer at en i stor grad må skaffe 
finansiering før en kan gå ut og rekruttere stipendiater eller forskere. Dette krever 
fleksibilitet og tilstrekkelige tidsrammer for prosjektene. 
 
Utlysninger av midler bør i større grad tilpasses de juridiske forskningsmiljøenes 
kompetanse og forskningsinteresser og bidra til å utvikle disse. Forskningsrådet har 
mange programmer der det vil være viktig med juridisk forskning.  
 
Forskningsrådet må sørge for et økt fokus på fagområdet rettsvitenskap innad i 
Forskningsrådet. Ved å sikre representasjon av forskere innenfor rettsvitenskap i 
programforberedelse, i programstyrer og komiteer, vil en kunne få et bedre grunnlag 
for å innhente og vurdere søknader fra rettsvitenskapelige miljøer. Forskningsrådet kan 
også iverksette tiltak spesielt rettet mot rettsvitenskap innenfor programmer og 
satsinger der dette er relevant og mulig.  
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Videre kan Forskningsrådet kan gi informasjon spesielt rettet mot de 
rettsvitenskapelige fagmiljøene om ulike virkemidler, søknadsmuligheter og 
Forskningsrådets prioriteringer osv.   

5.2 Oppgaver for Justisdepartementet 
Justisdepartementet kan på ulike måter bidra til å øke ressursene til juridisk forskning 
 
En viktig oppgave er å sørge for at betydningen av - og behovet for - juridisk forskning 
løftes fram i offisielle plandokumenter, som i den kommende stortingsmelding om 
forskning.  Departementet kan også arbeide for at juridisk forskning blir høyere 
prioritert i statsbudsjettsammenheng og i interne budsjettprosesser.  
 
Departementet bør videre delta i utforming av nye programmer og satsninger i Norges 
forskningsråd, og bidra til at juridiske vinklinger, perspektiver og forskningstema 
kommer inn på et tidlig stadium i prosessene.  
 
Som nevnt i pkt 3.3 har Justisdepartementet et hovedansvar for utvikling av 
rettsystemet på sentrale rettsfelter som statsrett, forvaltningsrett, strafferett, politirett, 
prosess, kontraktsrett, formuerett, arv og familierett, erstatningsrett og internasjonale 
menneskerettigheter. Her må Justisdepartementet selv – sammen med Utdannings- og 
forskningsdepartementet – også ta hovedansvaret for å styrke finansieringen av den 
juridiske forskningen slik Krafttaksuttalelsen legger opp til. Ved at Justisdepartementet 
selv viser vilje til en vesentlig opprioritering innen eget saksfelt, vil mulighetene for å 
trekke andre aktører med, trolig økes vesentlig.  
 
Justisdepartementet har også et generelt ansvar for landets rettssystem som kan 
sammenliknes med Finansdepartementets ansvar for norsk økonomi. Dette har også 
betydning for Justisdepartementets sektoransvar for juridisk forskning. I tillegg til å 
ivareta forskningsbehovene på Justisdepartementets egne saksfelter, må departementet 
også bidra til at nødvendige forskningsbehov knyttet til regelverk og rettsapparatet på 
andre departementers saksområder, blir ivaretatt på en god måte 
 
Etter Arbeidsgruppens syn ligger det et betydelig potensiale for å styrke juridisk 
forskning ved en bedre samordning og analyse av fagdepartementenes 
forskningsønsker og forskningsbehov. Arbeidsgruppen har derfor foretatt en første, 
foreløpig kartlegging av departementenes praksis og ønsker når det gjelder å initiere 
juridisk forskning. Samtlige departement, med unntak av ett, har svart på henvendelsen 
fra arbeidsgruppen. Det er likevel store forskjeller på hvor omfattende og grundige 
svarene er. Det er derfor neppe tilrådelig å trekke for mange konklusjoner på basis av 
svarene, men noen gjennomgående trekk kan likevel framheves: 
 
Departementene er jevnt over positive til at det utarbeides en strategi for økt satsning 
på juridisk forskning. Flere uttrykker at omfanget i dag er for lite. 
Flere departementer melder om problemer med å finne juridiske forskere som er både 
kvalifiserte for og har tid til utredningsoppdrag. Flere departementer som er involvert i 
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program i regi av Norges forskninsråd etterlyser større interesse for programmene fra 
juridiske forskere, samtidig som man erkjenner at de juridiske sidene ved mange 
program ofte ikke er tilstrekkelig framhevet eller utviklet til å få juristene interessert. 
 
Flere departementer synes å løse sine kortsiktige spesifikk juridiske utredningsbehov 
ved å etablere direkte kontakt med noen utvalgte forskere eller miljøer. Samtidig 
erkjenner man sårbarheten i dette, fordi man på lang sikt trenger stabil 
forskerrekruttering og et bredere miljø. 
 
Et av arbeidsgruppens formål med å involvere de andre departementene på dette 
stadiet var muligheten for å avdekke om det fantes gjennomgående juridiske 
problemstillinger, som eventuelt kan utvikles til et program med deltakelse fra en rekke 
departementer. Svarene gir grunnlag for å peke på to forhold: 
 
For det første etterlyser mange departementer bedre kunnskap om normers 
(rettsreglers) virkninger. Det siktes både til spørsmålet om man oppnår det man 
tilsikter og spørsmålet om utilsiktede virkninger. Det synes å være en betydelig 
etterspørsel eller etterkontroll – og da helst utført av samfunnsvitere og jurister i 
fellesskap.  
 
For det andre er det også mange departementer som etterspør forskning knyttet til de 
rettslige sidene ved det som omtales som ”konkurranseutsetting” og ”privatisering”. 
Her er det etter Arbeidsgruppens oppfatning allerede nå grunnlag for å arbeide videre 
med en særskilt satsning, se pkt. 5 og 5.6. 
 
Generelt viser en del av svarene at det kan være behov for videreutvikling og 
koordinering av mange av de nokså konkrete forskningsoppgavene departementene 
har. Det enkelte departements syn på sine forskningsbehov er preget av det saksfelt 
departementet forvalter. Fagdepartementene har ofte ikke grunnlag for å kunne 
formulere generelle problemstillinger ut av de spørsmålene de ønsker belyst. Det 
kommer en rekke henvendelser fra departementene til de juridiske miljøene med 
forespørsel om medvirkning i forberedelse og gjennomføring av prosjekter og større 
satsninger. Disse forespørslene er sjelden eller aldri samordnet mellom 
departementene, eller mellom forskningsmiljøene og departementene. Ikke sjelden er 
det imidlertid fellestrekk i departementenes forskningsønsker, som tilsier at en 
samordning er rasjonelt. Et sentralt trekk ved forskning er målsettingen om å utvikle 
mest mulig generell og varig kunnskap som kan være anvendelig i mange 
sammenhenger og som er egnet til å utvikle allerede etablert vitenskapelig kunnskap.  
 
Justisdepartementet kan med sin kompetanse bidra til en bedre identifisering av de 
øvrige departementenes behov for juridisk forskning. Dette kan skje i samarbeid med 
de juridiske fakultetene. Justisdepartementet kan bidra til at de juridiske 
forskningsproblemstillinger som departementene ser, blir utformet tilstrekkelig 
generelt til at de også kan gi grunnlag for forskningstema. Ved å utarbeide en oversikt 
over forskningsbehov, kan enkeltstående prosjekter samles til større satsninger og 
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synergieffekter oppnås. Dette vil også kunne bidra til å synliggjøre den juridiske 
forskningens samfunnsmessige betydning, og på sikt generere økte forskningsmidler.  
 
Justisdepartementet kan videre bidra til at forskningsbehovene i departementene ses i 
sammenheng og til utvikling av forskningsprogrammer eller forskningssatsinger som 
omfatter flere departementer. I denne sammenheng kan Justisdepartementet bidra til å 
knytte kontakt mellom fagdepartementene og relevante forskningsmiljøer ved de 
juridiske fakultetene med sikte på utvikling av forskningstemaer innenfor det området 
det aktuelle departement ønsker å få mer kunnskap om.  
 
Justisdepartementet bør også tilby å bruke egne forskningsmidler til delfinansiering av 
viktige satsninger, mot at andre departementer også bidrar. Erfaringer fra tidligere 
forskningsrådsprogrammer viser at dette kan være av stor betydning. Oppfattes 
forskningsfeltet som viktig for Justisdepartementets ansvarsområde, vil andre 
departementer legge atskillig vekt på Justisdepartementets bidrag når de vurderer hvor 
mye de selv skal skyte inn. Etter Arbeidsgruppens syn kan Justisdepartementet spille 
en sentral rolle i å utvikle departementalt samarbeid om finansieringen av juridisk 
forskning.  
 
Det er også svært viktig å få til et samarbeid mellom Justisdepartementet og 
Forskningsrådet om utvikling og finansiering av felles satsninger, og kanalisere 
forskningsbevilgninger fra departementene til juridisk forskning gjennom 
Forskningsrådet.  Dette er en avgjørende forutsetning for å kunne lyse ut 
forskningsmidler i rent rettsvitenskapelige emner som fakultetenes forskningsmiljøer 
kan søke om.   
 
I tillegg til bevilgninger over eget budsjett, bør Justisdepartementet videreføre arbeidet 
med å kartlegge de øvrige departementenes behov for juridisk forskning som 
Arbeidsgruppen har startet opp, for å sikre finansiering utover det som 
Justisdepartementet kan få til over eget budsjett. Arbeidet bør skje i nær kontakt med 
fakultetene og Norges forskningsråd, slik at en sikrer god sammenheng med 
fakultetenes prioriteringer av forskningsoppgaver.   
 
Arbeidsgruppens foreløpige kartlegging viste som nevnt at det hos departementene 
fantes en betydelig interesse for forskning om de rettslige sidene ved 
konkurranseutsetning og privatisering av offentlige tjenester. Uformelle forespørsler 
blant forskere viste også betydelig interesse for slike forskningsspørsmål.  Etter 
Arbeidsgruppens mening er det derfor gode utsikter til å sikre nødvendig finansiering 
og oppslutning blant kompetente forskere for en forskingssatsning om 
kontraktforvaltningsrett. Arbeidsgruppen mener et slik satsning kan være et fornuftig 
første skritt i å utvikle en mer koordinert, interdepartemental satsing på juridisk 
forskning mellom Justisdepartementet, Norges forskningsråd og fakultetene.  
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5.3 Oppgaver for Utdannings- og forskningsdepartementet 
Juridisk forskning blir i forskningspolitiske dokument gjerne behandlet sammen med 
samfunnsvitenskap. En kan ikke se at rettsvitenskapens stilling og spørsmålet om 
Norge har en rettsvitenskap av tilstrekkelig kvalitet og omfang er drøftet i noe nyere 
forskningspolitiske dokumenter. Juridisk vitenskap har en annen vitenskapelig 
innretning og en annen samfunnsmessig funksjon enn annen samfunnsvitenskap. Det 
er et klart behov for en forskningspolitisk vurdering av juridisk vitenskaps posisjon i 
Norge.  
 
Utdannings- og forskningsdepartementet har en nøkkelfunksjon for at ”Krafttak for 
juridisk forskning” skal lykkes.  Dels kan Utdannings- og forskningsdepartementet 
prioritere flere faste stillinger til de juridiske fakultetene, dels kan de gi signaler om at 
universitetene bør opprioritere juridisk forskning i sine interne tildelinger. Sist men 
ikke minst, kan Utdannings- og forskningsdepartementet justere finansieringssystemet 
for undervisning slik at det blir mer lønnsomt å drive denne med vitenskapelig ansatte i 
fast stilling enn med time- og hjelpelærere.  

5.4 Oppgaver for universitetene 
Universitetene bør erkjenne at juridisk forskning har vært for lavt prioritert i lengre tid, 
og utarbeide en særskilt plan for styrking av juridisk forskning. Det er også viktig at 
universitetene bidrar til å ruste opp den forskningsadministrative kapasiteten, slik at 
fakultetene kan håndtere en vesentlig økning i eksterne midler på en god måte. 
Tiltakene bør så innarbeides i universitetenes strategiplaner, budsjetter og andre 
plandokumenter.   

5.5 Oppgaver for de juridiske fakultetene 
Universitetsforskningen drives av uavhengige forskere som i stor grad selv velger hva 
de vil arbeide med. En vellykket Krafttaksprosess er derfor avhengig av høy 
oppslutning blant forskerne på fakultetene. Fakultetene har lykkes i å skape en 
betydelig oppslutning per i dag og har kommet godt i gang med de omstillinger som 
Krafttaksprosessen vil kreve. Men skal de beholde oppslutningen, er det viktig at det 
raskt kommer tydelige forbedringer i finansieringen. Prosessen forutsetter en betydelig 
mobilisering av entusiasme og innsatsvilje både hos forskerne og ledelsen ved 
fakultetene. 
 
Det er ovenfor gjort rede for hvilke faglige og organisatoriske initiativ fakultetene har 
tatt for å styrke forskningsinnsatsen og for å kunne nyttiggjøre seg tilføring av mer 
midler.  Her er det spørsmål om hvilke initiativ fakultetene bør ta for å styrke 
finansieringsmulighetene. 
 
Mer satsing på prosjektutvikling og forskningsadministrativ støtte samt bedre 
forskningsorganisering, vil kunne sette forskningsmiljøene ved fakultetene bedre i 
stand til å møte kravene til gode søknader i Forskningsrådet og hos andre 
finansieringskilder. 
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Det er viktig at fakultetene legger enda større vekt på å utvikle samarbeidsprosjekter 
og større søknader. Større satsinger bør også brukes som et virkemiddel for å bedre 
rekrutteringen til juridisk forskning. I tillegg til forskerprosjekter, prioriterer Divisjon 
for vitenskap postdoktorstipend under den frie prosjektstøtten. Dette gjelder også langt 
på vei også under programmene (også i Divisjon for store satsinger). Det er ønskelig at 
postdoktorstipend, doktorgradsstipend og studentstipend i større grad inngår i 
samarbeidsprosjekter som ledes av seniorforskere. Slikt forskningssamarbeid kan skje 
innad på universitetene, universitetene i mellom, og også i et samarbeid mellom 
universiteter, høgskoler, næringsliv og offentlig forvaltning.  
 
Fakultetene bør også bedre kapasiteten til følge med i og utnytte satsinger og 
programmer for juridisk forskning både i regi av Norges forskningsråd og fra andre 
kilder. Internasjonal forskningsfinansiering er av sterkt økende betydning her og kan 
bli en  viktig finansieringskilde for juridisk forskning.  Fakultetene bør også forbedre 
sin evne til å initiere og påvirke utformingen av finansieringsordninger for juridisk 
forskning. 

5.6 Forslag til finansielle virkemidler 
For å koble sammen de nye midlene som Justisdepartementet bevilger med midler fra 
Norges forskningsråd, kan en tenke seg følgende mulige tiltak: 
 

 Øremerkede midler til rettsvitenskap innenfor en utlysning av Strategiske 
universitetsprosjekter. Fakultetene inviteres til å søke om midler for å realisere 
egne forskningsstrategier. Ved en framtidig utlysning av slike midler for alle 
fagområder, kan det legges inn øremerkede midler til rettsvitenskapelige 
prosjekter. Både midler fra Justisdepartementet og Forskningsrådet kan settes 
inn i dette virkemiddelet.  

 
 En egen satsing på fri prosjektstøtte for forskerinitierte 

grunnforskningsprosjekter innenfor rettsvitenskap. Et slikt tiltak kan for 
eksempel løpe over 5 år og finansieres i et samarbeid mellom 
Justisdepartementet og Forskningsrådet. Det opprettes en egen styringsgruppe 
på 4-5 personer som fatter vedtak om tildeling av midler etter at søknadene er 
vurdert av eksterne fageksperter. Fakultetene (og evt andre) konkurrerer om 
midler på vanlig måte, dvs på grunnlag av kvalitet i søknadene. På grunn av 
habilitetsproblematikken, bør styringsgruppen primært bestå av forskere som 
ikke har tilknytning til de norske juridiske fakultetene. Justisdepartementet bør 
være representert i en slik gruppe.  

 
 Forskningsprogram for rettsvitenskapelig forskning  

 a. Justisdepartementet bidrar inn i pågående programmer i Forskningsrådet og 
øremerker midlene til rettsvitenskapelige prosjekter.   

 
 b. Det etableres et nytt program på det rettvitenskapelige feltet med en 
avgrenset tematisk innretning f. eks. ”Borger, demokrati og rettsstat”. 
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Finansiering må sikres over minst en femårs periode. Det er en forutsetning at 
Justisdepartementet og evt. også andre departementer, bidrar tungt inn i et slikt 
program. 8-10 mill. kroner bør være minimum årsbudsjett. 

 
Hvilke av de ovennevnte tiltakene det er mulig å realisere, innenfor hvilke 
budsjettrammer og når de evt. kan iverksettes, er selvfølgelig avhengig av bl.a. vedtak i 
Forskningsrådets styrende organer, budsjettsituasjonen i Forskningsrådet og nivået på 
Justisdepartementets finansiering via Forskningsrådet.   

5.7 Koordinering og oppfølging 
Det er viktig med en effektiv oppfølging av Krafttaksprosessen – kanskje særlig de to til 
tre første årene. Det er en prosess med mange aktører og god koordinering er viktig. 
Arbeidsgruppen foreslår derfor at det nedsettes en koordineringsgruppe med 
representanter fra Justisdepartementet, fakultetene og Forskningsrådet for å følge opp 
forslagene fra innstillingen. Justisdepartementet anmodes om å innkalle til det første 
møtet i koordineringsgruppen.  
 
Ett av de første tiltakene bør være å arrangere en nasjonal konferanse mellom de tre 
fakultetene der organisering av forskning, herunder bruk av forskningsgrupper, 
forskningsledelse og rekruttering diskuteres. Spørsmålet om nasjonal koordinering av 
forskningsinnsatsen vil også være et sentralt tema på en slik konferanse. Fakultetene 
har ansvaret for et slikt arrangement.  
 
Justisdepartementet, Norges forskningsråd og fakultetene bør så raskt som mulig ta 
standpunkt til forslagene i innstillingen.  
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Vedlegg:  
 
Uttalelse fra de juridiske fakulteter til Universitets- og høyskolerådet i tilknytning til 
Forskningsmeldingen: 
 
 
Behovet for rettsvitenskapelig forskning 
 

1. Innledning 

De juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo ønsker med denne uttalelsen å synliggjøre 
behovet for økt satsing på rettsvitenskapelig forskning, og vil peke på en del konkrete 
områder hvor det foreligger betydelige forskningsoppgaver av samfunnsmessig viktighet.  
Det påpekes innledningsvis at de tre institusjoner er de eneste her i landet som tilbyr full-
verdig profesjonsutdanning av jurister, samtidig som de har et hovedansvar for forskning og 
formidling på det rettsvitenskapelige området. Forholdstallet mellom studenter og lærere er 
meget høyt, høyere enn for andre universitetsfag. Dette gjør at undervisningen legger beslag 
på en stor del av lærernes ressurser. Antallet lærere er også totalt sett nokså lavt, hvilket 
innebærer en særlig utfordring når det gjelder å opprettholde en tilstrekkelig høy 
forskningsproduksjon. 
 
Justisdepartementet har i brev 16. januar 2004 til Norges forskningsråd understreket behovet 
for økt satsning på rettsvitenskapelig forskning. Departementet oppsummerte sine 
synspunkter slik: 
 

• ”De juridiske disiplinene får ikke den forskningsoppmerksomhet som er nødvendig.  
• Dette gjelder så vel forskning rundt etablerte juridiske basisfag som forskning på nye 

rettsområder.  

• Samfunnet kan uten en ekstrainnsats snart bli stående uten nødvendig juridisk 
kompetanse, både i basisfagene og på nye områder.  

• Våre demokratier kjennetegnes ved at styring særlig skjer ved hjelp av økonomiske og 
normative virkemiddel.  

• Det er derfor en demokratisk nødvendighet at det rettes stor forskningsinnsats mot å 
avdekke og avklare hvordan normer (lover og regler) skapes, forstås, anvendes og 
virker.  

• Mangelfull kunnskap om normer som styringsmiddel innebærer at folkevalgte organ 
ikke får tilstrekkelig kunnskap om effekten og nytten av sine normative beslutninger.  

• Jussen er både et praktisk fag til løsning av konkrete konflikter og et samfunnsfag for 
prinsipiell avklaring av overordnende samfunnsverdier.  

• Fagets sistenevnte funksjon må løftes klarere fram både i forskning, undervisning og i 
den offentlige debatt.  
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• Det kan til tider være vanskelig å finne kompetente universitetsjurister til viktige 
utredningsoppdrag. Dette skyldes at det er få innen hvert fagområde og de som finnes 
er ofte allerede opptatt med andre utredninger eller oppgaver.” 

2. Hva er rettsvitenskap? 

Rettsvitenskap er ikke bare rettsvitenskapelig forskning, men også samfunnsvitenskapelig 
forskning, særlig innenfor fagene sosiologi, kriminologi og økonomi, og humanistisk 
forskning, med innslag fra fag som filosofi, vitenskapsteori og etikk. Rettsvitenskapelig 
forskning omfatter bl.a.: 
 

• Rettsdogmatisk forskning, som har som hovedformål å beskrive og analysere 
gjeldende rett – nasjonal så vel som internasjonal. 

 
• Komparativ rettet forskning, d.v.s. analyser og sammenlikninger mellom rettsregler 

fra flere stater, for å belyse særegenheter ved ens eget rettsystem, med et retts-politisk 
formål eller for å delta i den internasjonale vitenskapelige debatt. 

 
• Empirisk, samfunnsvitenskapelig forskning, som kan bestå i analyser av rettssystemets 

oppbygning og virkemåte, herunder hvilke faktiske virkninger ulike regler har eller vil 
ha.  

 
• Forskning i skjæringsfeltet mellom rettsdogmatisk forskning og empirisk forskning av 

for eksempel samfunnsvitenskapelig, økonomisk og filosofisk karakter. 
 

• Rettsteoretisk (rettsfilosofisk) forskning, som vesentlig er av humanistisk karakter.  
 

• Rettspolitisk forskning, hvor hovedformålet er utvikling av nye regler.  
 
Det er flere generelle trekk ved rettsutviklingen som i dag gir opphav til nye utfordringer for 
den rettsvitenskapelige forskningen:  
 

• Tempoet i rettsutviklingen er akselererende. Bare de siste 10–20 årene er det vedtatt 
en rekke nye lover på viktige rettsområder. Et viktig trekk i denne forbindelse er 
markedsstyringens økende betydning som politisk reguleringsteknikk. 

 
• Internasjonaliseringen har fått økt betydning for, og innflytelse på, rettsforskningen og 

rettsutviklingen. EØS-retten og menneskerettskonvensjoner griper inn på nær sagt alle 
rettsområder, også i disipliner som alminnelig privatrett, forvaltningsrett og 
statsforfatningsrett.  

 
• Tradisjonelle faglige skillelinjer og begreper er under oppløsning. Grensen mellom 

privatrett og offentlig rett og mellom nasjonal rett og internasjonal rett er diffus. De 
fleste forskningsområdene går i dag på tvers av disse skillelinjene. Ikke minst 
markedsstyringen, europeiseringen av retten og menneskerettstilpasningen stiller 
rettsvitenskapelig forskning overfor store utfordringer her.  
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3. Noen særlige forskningsbehov 

3.1 Basisfagene – profesjonsutdanningens obligatoriske fag 
Det er innenfor fagmiljøene utbredt enighet om at det er et udekket behov for økt forsknings-
aktivitet innenfor det som kan kalles «basisfagene». Innen privatretten er dette typisk fag som 
avtalerett, obligasjonsrett (kontraktsrett og pengekravsrett), annen formuerett (f.eks. tingsrett), 
familie- og arverett, erstatningsrett og selskapsrett. Innen den offentlige retten er dette typisk 
strafferett, sivil- og straffeprosessrett, alminnelig forvaltningsrett, statsforfatningsrett og 
folkerett.  
 
I tillegg kommer en del nyere fagområder, som etter hvert har fått atskillig betydning f.eks. 
arbeidsrett, velferdsrett med helse- og sosialrett, konkurranserett, utlendingsrett, 
immaterialrett, EØS-rett, menneskerettigheter og miljørett, for å nevne noen. Også enkelte 
perspektivfag, som rettshistorie, rettssosiologi, kriminologi, allmenn rettsteori og 
rettsøkonomi, kan anses som grunnleggende disipliner. 
 
Ingen av disse fagene er statiske. De utvikles og endres gjennom gradvis nasjonal lovendring, 
rettspraksis, internasjonal normgivning og endringer i de faktiske forhold. Utviklingen stiller 
derfor nye krav til juristenes metodeforståelse. Rettsforskning om markedsstyring og 
markeds-regulering krever eksempelvis god økonomisk innsikt, europeisering og 
menneskeretts-tilpasning krever dyktighet i bruk av internasjonalt rettstoff, osv. Juridiske 
metodeprinsipper må tilpasses slike utfordringer  
 
Samfunnet trenger derfor løpende forskning på høyt nivå. Det kan være risikofylt å la et fag 
hvile i den tro at eksisterende standardverk fortsatt vil holde i mange år. Jurister i praktisk 
arbeid som advokater, dommere, i påtalemyndigheten og i forvaltningen har ikke mulighet til 
å foreta systematiske studier og kartlegginger av disse endringene. Det er en 
forskningsoppgave. Uten slik forskning kan jussen bli fragmentarisk og inkonsistent. Det kan 
føre til et rettslig forfall med store konsekvenser for befolkningens rettssikkerhet og velferd, 
og for nasjonale økonomiske og politiske interesser i det internasjonale samfunn. 

3.2 Nye rettsområder og nye spørsmål 

Det er i løpet av de senere tiårene etablert flere nye fag, som kvinnerett, europarett, 
informasjonsrett, miljørett, internasjonale menneskerettigheter, internasjonal strafferett, 
personvernrett, petroleumsrett, rettsøkonomi, fiskerirett, same- og urfolksrett og anbudsrett. 
Bakgrunnen for tilkomsten av nye fag kan være ulik. Noen ganger ser man at en annen 
systematisering av eksisterende rettsregler vil gi større forståelse eller større fokus på et 
rettspolitisk emne; andre ganger skyldes de nye fagene en teknologisk utvikling eller at det 
nasjonalt eller internasjonalt gis regler på helt nye områder. 
 
Etableringen av nye fagområder krever betydelig analysearbeid og god orientering om den 
faglige utvikling ved de juridiske fakultetene og forskningsmiljøer i utlandet. Én forutsetning 
for å lykkes i dette er at det finnes ressurser både til å sende norske rettsforskere til utlandet 
og til å ta i mot gjesteforskere, gjesteprofessorer og gjesteforelesere. 
 
Justisdepartementet har i sin henvendelse til Forskningsrådet pekt på noen nyere 
problemstillinger, under overskriften «borger, demokrati og rettsstat», der departementet 
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generelt ser behov for en forskningsinnsats, både fra et rettsvitenskapelig og et 
statsvitenskaplig perspektiv. Det dreier seg bl.a. om følgende: 
 

• Flere nyere utviklingstrekk har viktige konsekvenser for både samfunnet og 
rettsvitenskapen: Nevnes kan bl.a. rettsliggjøringen av politiske beslutningsprosesser 
(som påpekt i Maktutredningen NOU 2003: 19), muligheten for politisering av 
rettslige prosesser, begrensningen av nasjonale politiske myndigheters handlingsrom 
som følge av internasjonale forpliktelser, og begrensningen av lokale politiske 
myndigheters frihet som følge av nasjonal rettighetslovgivning. På et overordnet nivå 
medfører utviklingen endringer i forholdet mellom det rettslige og det politiske 
system, og nye former for gjensidig påvirkning. Det finnes her en spenning mellom 
rettsliggjøring og demokrati, og det er behov for nærmere analyser av hvilke rammer 
som ligger eller bør ligge rundt beslutninger i folkevalgte organ.  

 
• Det er behov for mer kunnskap om hvilke endringer som har skjedd, skjer eller kan 

komme til å skje når den enkelte borger i mindre grad betraktes som bidragsyter til 
fellesskapet, og mer som kunde og bruker av offentlige tjenester. Er det f.eks. – eller 
bør det være – en sammenheng mellom høyt skattetrykk og klar rettighetslov-givning, 
og dermed kanskje tilsvarende reduserte rettigheter på områder som ikke finansieres 
gjennom statlige pålegg? Ser man systematiske forskjeller i retts-sikkerhetsgarantiene 
avhengig av forvaltningsområdets art og betydning, som eventuelt kan danne grunnlag 
for alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper?  

 
• Samfunnsutviklingen har ført til en spenning mellom den markedsideologien som 

synes å være en grunntanke både i EU-samarbeidet og i WTO, og den tradisjonelle 
politiske og rettsvitenskapelige tenkning, hvor prinsipper om rettferdig fordeling, 
rettighetstenkning og vurderinger av konkret rimelighet har stått sentralt. Det kan 
reises spørsmål om hevdvunne fordelingsprinsipper nå trues eller fortrenges av 
markedslogikken, og om konsekvensen for slike prinsippers legitimitet etter hvert som 
annen tenkning vinner fram. Dette har linjer til rettsøkonomien, og man kan f.eks. 
spørre om det er grunnlag for å yte motstand mot eller heller framskynde overgangen 
til nyere fordelingsprinsipp.  

 
I tillegg kan det pekes på følgende problemstillinger som kan være gjenstand for 
rettsvitenskapelige forskningsprosjekt: 
 

• Regjeringens satsing på fornyelse og effektivisering av innovasjonspolitikken – og 
utviklingen av kunnskapssamfunnet mer generelt – aktualiserer rettslige spørsmål som 
i liten grad har vært belyst i de stortingsmeldinger og andre offentlige dokumenter 
som har vært fremlagt. Samtidig vet vi at rettslige virkemidler for stimulering av 
innovasjonseffektiviteten (patenter etc.) benyttes i langt mindre grad av norsk industri, 
enn det som er tilfellet i land med sterkere teknologisk industri, slik som Sverige, USA 
og Japan. Dette må ses i sammenheng med at Norge, som et av de aller siste land i 
Europa, står utenfor det europeiske samarbeidet om rettsbeskyttelse av oppfinnelser. 
Man kan stille spørsmål om rettsreglenes betydning for innovasjonseffektiviteten har 
vært undervurdert, både av industrien og av styrende organer. For å kunne håndtere de 
utfordringer man her står overfor, har samfunnet behov for mer kunnskap om de 
nasjonale og internasjonale systemer som regulerer markedsatferd og rettigheter til, og 
distribusjon av, kunnskap og teknologi. 
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• Velferdssamfunnet og den teknologiske utvikling reiser nye spørsmål knyttet til liv, 
helse og personlig integritet. Den medisinske utviklingen har bl.a. muliggjort nye 
undersøkelsesmetoder for påvisning av sykdommer og andre defekter hos fostre og 
mennesker, og analyse- og datateknologi medfører at slike og andre opplysninger kan 
lagres og analyseres elektronisk. Det har oppstått, og vil i økende grad oppstå, 
spørsmål om hvilke former for undersøkelser som kan foretas, hvilke opplysninger 
som kan lagres, og hvorledes disse opplysningene skal kunne utnyttes. Skal f.eks. 
informasjon om at en person er genetisk disponert for en sykdom kunne utnyttes av et 
livsforsikringsselskap? Og skal politiet kunne lagre og utnytte DNA-opplysninger, og 
i så fall for hvilke formål? Pasienters og trygdedes rettigheter til behandling og stønad 
er andre problemstillinger som hører med i dette bildet. Reguleringen av bio- og 
genteknologi medfører tidligere uante muligheter – og risiko – for enkeltmennesker og 
for samfunnet. Det dreier seg her om et problemkompleks som nødvendiggjør både 
tverrvitenskapelig og tverrdisiplinær forskning. Rettsvitenskapelige problemstillinger 
knytter seg bl.a. til den direkte regulering av medisinsk bioteknologi, genteknologisk 
forskning, samtykke i forbindelse med forskning og diagnose, bruk av genmodifiserte 
organismer, patentspørsmål i forbindelse med dette, bruk av biobanker (som er et nytt 
stort område med en uklar lov, der det også er samtykkespørsmål og formuesrettslige 
spørsmål). 

 
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologien utvikles stadig og gjør inntog på nye 

områder. Elektronisk handel og kommunikasjon er i utvikling, og vil bli dramatisk 
viktigere de nærmeste årene. Dette skaper en rekke nye utfordringer, hvorav mange er 
av overveiende rettslig art. Regler om elektronisk handel og elektroniske signaturer er 
nylig utviklet, og skal implementeres i stor skala. Spørsmål knyttet til tekniske 
beskyttelsesmekanismer, f.eks. kopibeskyttelse for musikk, filmer etc., og omgåelse 
av slike mekanismer, får stadig større betydning, både fra et industrielt, kulturelt og 
privat perspektiv. Uønsket reklame er i ferd med å true bruken av nye 
kommunikasjonskanaler, især e-post, og muligheten for rettslig regulering er 
mangelfullt utredet. I tillegg ser man en teknisk konvergens mellom nye og gamle 
medier, f.eks. mellom fjernsyn og internett, og samtidig en internasjonalisering av 
mediemarkedet, som innebærer at den rettslige reguleringen på disse områdene må 
tenkes gjennom på nytt. 

 
• Straffe- og sanksjonssystemet er under betydelig endring. En omfattende reform av 

straffelovgivningen nærmer seg nå slutten. En ny alminnelig straffelov ventes over-
sendt Stortinget i løpet av 2004. Både europeiseringen og menneskerettstilpasningen 
innebærer betydelige krav til omlegging av vår tradisjonelle sanksjons- og kriminal-
politikk. 

 
• Det flerkulturelle samfunn stiller rettsvitenskapen overfor store utfordringer, og 

nødvendiggjør nytenkning på flere områder. Det dreier seg bl.a. om familie- og 
personrettslige spørsmål, religionsrettslige spørsmål, menneskerettslige spørsmål og 
strafferettslige spørsmål. 

3.3 Internasjonaliseringen 

Internasjonaliseringen, som ikke bare innebærer at det vedtas internasjonale normer, men 
også stadig økt kontakt over statsgrensene, krever at det her i landet finnes flere jurister enn i 
dag med kunnskap innen bl.a. menneskerettigheter, internasjonal strafferett, internasjonal 
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handelsrett og – ikke minst – EØS-rett. Vi bør ikke komme i en posisjon der privatpersoner, 
næringsdrivende eller forvaltningsorganer må søke bistand utenfor landets grenser for å få 
svar på grenseoverskridende rettsspørsmål. Rapporten «Nordboarnas rättigheter» (Nordisk 
Ministerråd, ANP 2002:719) fra ambassadør Ole Norrbäck, viste at det kan være problemfylt 
å flytte mellom de nordiske landene, både med hensyn til skatt, velferdsgoder, pensjoner, 
godkjennelse av utdanning, banktjenester, telefoni m.v. Mobilitet vil bli lettet gjennom 
regelharmonisering i Norden, i EØS-området eller under WTO, men full likhet er verken 
ønskelig eller realistisk. Derfor trengs det høy kompetanse ved fakultetene, i forvaltningen og 
hos advokatene, slik at problemer kan løses eller forutses, før de oppstår og påfører tap. På det 
samfunnsmessige plan er det helt nødvendig med solid kunnskap om folkerettslige og 
konstitusjonelle spørsmål av betydning for Norges deltakelse i et stadig økende regionalt og 
internasjonalt samarbeid. Praktisk talt all internasjonal politikk er tuftet på, og styres av, 
rettsregler forankret i traktater og folkerettslig sedvane, og vedtak og regelverk fra 
internasjonale myndigheter blir stadig viktigere for beslutningsprosessene på nasjonalt plan. 
Uten en inngående kunnskap om de rettsregler som styrer de politiske og demokratiske 
prosesser, vil Norge ikke være rustet til å håndtere de utfordringer man her står overfor. 
 
Et hovedtrekk i vår tid er at den økte gjensidige avhengighet mellom statene, mellom 
forskjellige staters borgere og selskaper, og mellom stater og internasjonale organisasjoner, 
gjør at internasjonale forhold i seg selv har krav på økt interesse også fra rettsvitenskapen. 
Inter- og transnasjonale sammenhenger er blitt viktigere på mange felt. Det gjelder klima- og 
miljø-utvikling, bruk av naturressurser, handel, kultur og migrasjoner. Internasjonale forhold 
virker i sterkere grad inn i det enkelte land, slik at det som tidligere var nasjonale rettspørsmål 
nå har fått internasjonale sider. 
 
Et annet hovedtrekk er at mange internasjonale forhold er blitt rettsliggjort, slik at det særlig 
er rettsvitenskapen som må ta opp spørsmålene. Dette gjelder spesielt gjennom EU og EØS, 
den internasjonale handelsrett gjennom WTO, det internasjonale menneskerettsvernet, 
internasjonal miljørett, og i den seneste tid internasjonal strafferett. Også for mange 
privatrettslige områder, som tradisjonelt har vært internasjonaliserte, har den senere tid 
medført nye internasjonaliseringstendenser. 
 
Til grunn for eller innvevd i mange av internasjonaliseringstendensene ligger den 
teknologiske utvikling, særlig innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi og 
bioteknologi. Denne reiser i seg selv nye internasjonalt pregede rettspørsmål. 
Internasjonaliseringen er krevende for rettsvitenskapen fordi man må sette seg inn i nytt stoff 
og forholde seg til nye institusjoner. For et lite land innebærer dette samtidig nye muligheter, 
fordi internasjonaliseringen av rettskildematerialet gjør at vi her i landet – i motsetning til 
tidligere – vil behandle det samme primærmateriale som andre forskere gjør i andre land. 
Dette vil både skape nye muligheter for internasjonalt forskningssamarbeid og gjøre norsk 
forskning umiddelbart mer relevant og interessant for andre. 
 
Blant de mange problemstillinger som kaller på økt forskningsaktivitet, kan nevnes: 
 

• Spørsmål om hvilke rettsregler som regulerer et forhold. Dette er aktuelt både for den 
norske lovgiver, som skal ta standpunkt til hvilket innholdsmessig handlingsrom det er 
for ny lovgivning, og for den konkrete rettsanvender både i forvaltning, i domstol eller 
som rådgiver, som skal ta standpunkt til gjeldende rett. Disse spørsmålene vil være 
svært mye vanskeligere enn tidligere nettopp fordi det vil kunne foreligge traktater 
eller EØS-direktiver som regulerer dette i tillegg til den mer tradisjonelle regulering 
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gjennom traktater med entydig fastlagte forpliktelser, og gjennom de nasjonale 
lovvalgsregler. Kompliserende er også den økende tendensen i enkelte stater og i EF 
til å gjøre sine egne nasjonale regler anvendelige på forhold som etter mange andre 
lands oppfatning hører til under deres egen jurisdiksjon. Eksempler på dette er EFs og 
USAs konkurranserett og reguleringen av skip tilhørende tredjeland. 

 
• Metodiske utfordringer knyttet til fastleggelsen av internasjonale rettsreglers 

materielle innhold. Det vesentlig økte omfanget av materiale og rettskilder som 
rettsanvenderen må gjøre bruk av, gjør prosessen komplisert. Utfordringene gjelder 
tolkning av autoritative tekster i en traktat eller et direktiv, eller i et fremmed nasjonalt 
regelverk, hvor tolkningsmetoden er annerledes enn det som er kjent fra det norske 
rettsystemet. Bildet kompliseres ved at metodene varierer mellom de enkelte 
rettssystemer, f.eks. kan EØS-tekster ikke tolkes på samme måte som WTO-tekster 
eller internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter eller strafferett. Også de 
rettslige prosesser er svært ulike i de forskjellige organer, hvilket kan sies å 
mangedoble de utfordringer og spørsmålsstillinger som knytter seg til forvaltnings-
prosessen og straffeprosessen i vid forstand. 

 
• Forståelsen av den prosessen som frembringer nye rettsregler. Å forstå den norske 

lovgivningsprosessen, og – i forhold til domstolskapt rett – prosessen i de norske 
domstoler, er etter måten enkelt i forhold til å forstå utviklingen av nye traktater, 
direktiver eller mykere rettslige instrumenter som anbefalinger, retningslinjer etc. 
Rettsliggjøringen av internasjonale forhold er i det hele tatt et av de mest påfallende 
trekk ved internasjonaliseringen. Områder som tidligere nesten utelukkende var 
underlagt det friere politiske handlingsrom, er gjennom traktater og vedtak av 
overnasjonale og internasjonale organer underlagt rettslige forpliktelser og 
begrensninger. Siden mye av rettsutviklingen så å si er flyttet ut av landet, blir det et 
demokratisk ideal å kunne forstå de nye prosessene, for å vise muligheter for å påvirke 
både fra norsk eksperthold, fra regjering og storting, og fra allmenhetens side. 

 
• Samfunnsmessige virkninger av den nye utviklingen. Forståelsen av disse reiser 

spørsmål i grenseflaten mellom rettssosiologi, statsvitenskap og tradisjonell 
rettsvitenskap, og forutsetter tverrfaglighet. En rettslig forståelse av prosessene som er 
nevnt ovenfor er nødvendig for å kunne si noe om slike virkninger. Virkningene går 
på spørsmål om den tradisjonelle norske maktfordelingen er endret ved at 
lovgivningsmakt delvis er flyttet ut av landet, og delvis er blitt utenrikspolitikk, som 
tradisjonelt er regjeringens domene, om domstolenes makt er blitt styrket ved at de 
kan håndheve de internasjonale menneskerettighets- og EØS-normene, og anvende 
dem i forhold til beslutninger av norske myndigheter, eller svekket ved at de – også 
Høyesterett – må innordne seg praksis fra internasjonale domstoler. Det kan også 
spørres om «norske» rettsreglers legitimitet er blitt svekket eller styrket ved at de ikke 
lenger i samme grad er i Stortingets hender. 

3.4 Komparativ rett 

Komparativ rettsforskning befinner seg i forlengelsen av rettsvitenskapelig forskning som har 
som hovedformål å beskrive og analysere gjeldende rett. I det enkelte land vil hoveddelen av 
denne forskningen ta sikte på å analysere og systematisere den nasjonale rett, men slik at 
internasjonale rettsregler og annet materiale spiller en stor og økende rolle. Også 
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samfunnsvitenskapelig forskning om rettssystemer og rettslige fenomener har ofte hatt en 
nasjonal vinkling.          
 
Forenklet kan vi si at komparativ forskning bygger på en antagelse om at (noen av) de 
underliggende behov og problemer i to eller flere samfunn er likeartede. Hvorfor er 
rettsreglene og de resultater som de fører til, likevel ofte så ulike? Ideelt sett innebærer dette 
at all høykvalitativ rettsvitenskapelig forskning som utgangspunkt bør ha en komparativ 
dimensjon. 
 
Både i retts- og samfunnsvitenskap er forståelsen økende for at viktige bidrag til å forstå 
nasjonale rettsregler og samfunnsforhold kan hentes fra systematisk studium og 
sammenligning av forholdene i to eller flere land. På samme måte kan rettsforskning med 
sikte på komparasjon mellom rettsregler av nasjonal og internasjonal karakter noen ganger 
være av stor interesse. For få år siden ga f.eks. et prosjekt som sammenlignet den norske 
"læren" om konstitusjonell nødrett med regler og praksis etter artikkel 15 i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon, svært interessante resultater.      
 
Den kanskje viktigste begrunnelse for å drive komparativ forskning er at det gjør det lettere å 
få øye på sterke og svake sider ved det (nasjonale eller internasjonale) regelsystem som man 
primært er interessert i og å vurdere betydningen av de ulikheter som kommer frem og hvilke 
resultater ulike rettslige løsninger kan tenkes å få. Komparasjon gjør det lettere å belyse  
særegenheter i ens eget system - ikke fordi alt annet nødvendigvis er bedre, men fordi det gir 
grunnlag for en forståelse av ens eget som ikke kan nås hvis det egne systemet bare betraktes 
innenfra. Dette er i sin kjerne en virksomhet med sikte på økt forståelse, uten umiddelbar  
"nyttevirkning" utenfor rettsvitenskapen selv. Men en bedre orientert rettsvitenskap vil i sin 
tur være av større nytte for det samfunn den skal tjene. Dessuten er det åpenbare 
viderekoblinger fra slik kvalitativ nivåhevning til de følgende argumenter til fordel for større 
vekt på komparativ rettsvitenskap.         
 
En annen grunn til økt satsning på komparativ rettsforskning er betydningen av å kartlegge og 
hente inspirasjon fra felles rettstradisjoner som ledd i arbeidet med å utvikle regler for 
internasjonalt samkvem i Europa. Viktige uttrykk for denne tendens finner vi i menneske-
rettsvernet, der den europeiske menneskerettsdomstol har søkt veiledning i felles  
konstitusjonelle tradisjoner i medlemslandene for å klarlegge tvilsomme punkter etter 
konvensjonen av 1950 og EF-domstolen for å utvikle et menneskerettsvern ut over det som 
kunne utledes av positive bestemmelser i traktatverket. Slike studier får økende anvendelse 
også på andre rettsområder, og det er viktig at også norske rettsforskere bidrar, både til slike 
generelle studier og for å bringe mer spesifikt norske bidrag inn i debatten.   
 
På andre rettsområder pågår det viktig arbeid med sikte på harmonisering av rettsregler og 
rettslige institusjoner. I de første tiår etter annen verdenskrig ga det nordiske lovsamarbeidet 
viktige eksempler, i vår tid er nok bl.a. kontraktsrett (Lando-kommisjonen m.v.), 
immaterialrett eller transportrett viktigere. Men for at slikt arbeid skal føre frem, må det 
bygge på dyp innsikt ikke bare om rettsreglene i og for seg, men også om det historiske og 
prinsipielle grunnlag som de hviler på i det enkelte land.     
 
Komparativ rettsforskning kan være til nytte ikke bare på nivået for enkeltregler (eller klynger 
av rettsregler), men også på nivået for klarlegging og videreutvikling av rettslige begreper. 
Ikke minst kan slik forskning gi viktige bidrag til å synliggjøre det relative i mange begreper 
og dermed til arbeidet med å utforme begreper som er mer presise og dekkende. Et enkelt 
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eksempel kan illustrere poenget: I Norge er en "statssekretær" en politisk utnevnt person uten 
minister-ansvar eller rett til å møte i parlamentet, I Frankrike er en "secrétaire d'Etat" en 
juniorminister med parlamentarisk ansvar, i USA (på føderalt nivå) er "the Secretary of State" 
nærmest det vi pleier å kalle utenriksminister, men han eller hun har ikke parlamentarisk 
ansvar. Et viktig felt der komparative rettsstudier kan være til direkte nytte, er rettspolitisk 
forskning og debatt. Dette har lenge vært kjent, og det har ofte kommet til uttrykk gjennom 
mer eller mindre innsiktsfulle "länderberichte" i NOU'er og andre offentlige dokumenter. Men 
slike rapporter er ofte skjemmet av at de beveger seg på overflaten, uten å trenge ned i de 
underliggende rettssystematiske, sosiale og andre forhold som kan forklare mange ulikheter 
(og ikke sjelden gjøre dem mindre dramatiske enn de ved første blikk kan se ut). På denne 
måten får de liten verdi. Beredskap for komparativ rettsforskning må altså etableres og 
kompetente komparatister trekkes inn for at det enorme potensialet for rettspolitisk debatt som 
ligger i studier av likheter og ulikheter mellom rettssystemer og land, skal komme skikkelig 
til sin rett. Mange eksempler (fra f.eks. prosessrett, konstitusjonell rett og forvaltningsrett) 
viser at det går an. Men det er antagelig flere eksempler på fortellinger om forholdene i andre 
land som er overflatiske og derfor har lite å bidra med i lovreformarbeid.    
 
Også i utviklings- og bistandsarbeid kan komparativ rettsforskning være til stor nytte. Et 
eksempel er menneskerettighetene: De blir best ivaretatt i vel fungerende samfunn. I arbeid 
med å legge til rette for slike samfunn kan ikke minst konstitusjonell rett og forvaltningsrett 
være til nytte. Men f.eks. norsk statsrett har i seg selv liten eller ingen overføringsverdi. Slikt 
materiale blir først verdifullt i hendene på jurister som forstår å sette særnorske regler og 
tradisjoner inn i et komparativt perspektiv. Dessuten må de vite at andre lands erfaringer (om 
f.eks. føderale eller lignende trekk eller alternative modeller for parlamentarisme eller 
domstolskontroll) kan ha vel så stor relevans som de norske.    
 
Endelig bør det nevnes at et minimum av komparativ innsikt ofte er en forutsetning for 
meningsfylt deltagelse i internasjonal rettsvitenskapelig debatt. Men meningsfylt tanke-
utveksling forutsetter innsikt i variasjonsrikdommen på vedkommende rettsområde og mental 
åpenhet for å uttrykke seg ved hjelp av begreper m.v. som vil kunne bli forstått også av folk 
fra andre rettssystemer og beredskap for å lære av bidrag fra andre. Bare det å skrive om 
norske forhold på en måte som folk fra andre systemer kan forstå, krever en viss innsikt av 
komparativ karakter (bl.a. bevissthet om at ord og uttrykk som ligner, i mange tilfelle ikke 
betyr det samme).          
 
Komparativ forskning er fortsatt en underutviklet del av norsk rettsvitenskapelig forskning. På 
mange og viktige rettsområder er det på høy tid å satse sterkere på slik virksomhet. Behovet 
for nærmere kontakt er stort ikke bare med den angelsaksiske verden, men også - og ikke 
minst - med kontinentaleuropeiske land som Tyskland og Frankrike, der mange av våre 
begreper og rettslige institusjoner i sin tid er hentet fra og gjennom mange år sto i fruktbar 
interaksjon med. Derfor er det viktig å legge til rette for at en rimelig del av de 
rettsvitenskapelige forskerne i Norge har operativ kunnskap i andre språk enn engelsk (og 
skandinaviske språk). For mange formål vil dessuten kontakt med mer "eksotiske" land i og 
utenfor Europa være viktig.          
 
Slik satsing forutsetter at det i større grad blir lagt til rette for langvarige utenlandsopphold 
allerede mens rettsforskeren ennå er rekrutt (stipendiat m.v.) og står midt oppe i arbeidet med 
å utvikle sin vitenskapelige mentalitet. Kongressreiser og lignende kan gi viktige supplement, 
men er ikke seg selv nok til å trenge inn i de samfunnsforhold og det tankesett som ligger bak 
ulik organisering av rettssystemer og ulike løsninger av rettslige problemer. 
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3.5 Perspektivfag og rettsutvikling 
Samfunnet har ikke bare behov for kunnskap om de regler som gjelder, men også om 
virkningene av reglene, og om hvordan nye regler kan og bør utformes. Forskningsbehovene 
omfatter bl.a.: 
 

• Empirisk, samfunnsvitenskapelig forskning om rettssystemets oppbygning og 
virkemåte. Mangelfulle kunnskaper om lovers virkninger kan oppfattes som et 
demokratisk problem. Vårt demokrati kjennetegnes ved at styring særlig skjer ved 
hjelp av økonomiske og normative virkemidler. Det er derfor påtagelig at vi vet så vidt 
lite om normers virkninger, samtidig som det finnes en rekke økonomiske miljøer som 
finberegner virkningene av finans- og pengepolitikken. Mangelfull kunnskap om 
normer som styringsmiddel innebærer at folkevalgte organer ikke får den kunnskap 
om effekten og nytten av sine normative beslutninger som de bør ha før beslutningene 
fattes. 

 
• Rettsteoretisk (rettsfilosofisk) forskning. I dag har denne siden ved rettsvitenskapen 

stor betydning. Internasjonale menneskerettigheter, og internasjonaliseringen av retten 
generelt, aktualiserer verdispørsmål og etikk, og dermed rettsfilosofi. De store 
endringene aktualiserer også grunnlagsspørsmål, og dermed vitenskapsteori 

 
• Rettspolitisk forskning, hvor hovedformålet er utvikling av nye regler. Lovgivning og 

annen regelproduksjon er sentrale redskaper i den politiske styringen av samfunnet. 
Privatrettslig regelskaping, f.eks. i form av standardavtaler for forbrukertransaksjoner, 
næringslivsavtaler, hovedavtalen for arbeidsforhold osv., er viktige for 
markedsmekanismens funksjon. 

4. Rekrutteringssituasjonen ved de juridiske fakultetene 

4.1 Generelt 
Nedenfor følger en oversikt over rekrutteringssituasjonen til vitenskapelige stillinger ved de 
tre fakultetene. Den viser at situasjonen er noe bedre enn tidligere når det gjelder antallet 
søkere. Det er søkere til doktorgradsstipend, og gjerne også mer enn en kvalifisert søker til 
faste stillinger. Likevel er det ennå et stykke fram til at vi kan si oss fornøyd. Ved andre fag er 
det ikke uvanlig med fem-seks kvalifiserte søkere til forskerstillinger. I tillegg kan 
rekrutteringssituasjonen endre seg når arbeidsmarkedet for jurister blir bedre. 
 
Gjennomføringen av kvalitetsreformen i høyere utdanning er ressurskrevende. Den stiller 
krav til fakultetene om økt oppfølging av den enkelte studenten, som ikke kan oppfylles uten 
flere vitenskapelige ansatte. I tillegg vil det de nærmeste årene det være en del naturlig 
avgang.  
 
Det er også et stykke igjen til fakultetene har oppfylt egne måltall for antallet fast viten-
skapelige ansatte. Derfor er det viktig at fakultetene blir tilført nye rekrutteringsstillinger og 
ressurser til å ansette i faste stillinger. Dette er en forutsetning for en økt satsing for retts-
vitenskapelig forskning. 
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4.2 Universitetet i Bergen 
Fakultetet bør ha tilsatte i minst 50 faste vitenskapelige stillinger innen år 2010. Innføringen 
av kvalitetsreformen tilsier at dette er et absolutt minimumstall. 
 
I dag har fakultetet tilsatte i 58 vitenskapelige stillinger, hvorav 25 fast vitenskapelige ansatte: 
14 professorer, 2 professor II, 8 faste førsteamanuenser, 4 midlertidige førsteamanuenser, 2 
faste tilsatte amanuenser, 1 fast universitetslektor, 16 midlertidige universitetslektorer og 11 
stipendiater. Ved siste utlysing av stipendiat/alt. univ.lektor i 2004, var det 10 søkere. Tre 
søkte om å bli vurdert for tilsetting på kvalifiseringsvilkår, d.v.s. de søkte stipendiene. 
Søkerne er under vurdering nå. 
 
Rekrutteringssituasjonen varierer imidlertid sterkt, og synes meget avhengig av 
arbeidsmarkedet for den gruppen det rekrutteres fra. Det siste året har budsjettsituasjonen, 
mer enn antall søkere vært den begrensende faktor. 

4.3 Universitetet i Oslo 
Fakultetet har tilsatte i 129 vitenskapelige stillinger, hvorav 70 fast vitenskapelige ansatte: 44 
professorer, 5 professor II, 21 førsteamanuenser, 4 postdoktorer og 55 stipendiater, hvorav 26 
er universitetsfinansierte.          
 
Våren 2003 ble det ansatt 3 faste førsteamanuenser, henholdsvis ved Nordisk institutt for 
sjørett (2 søkere), Institutt for kriminologi og rettsosiologi (11 søkere) og ved Avdeling for 
forvaltningsinformatikk (3 søkere). Høsten 2003 ble det ansatt 5 faste førsteamanuenser, og 
det var 10 søkere til stillingene. Det ble også utlyst 1-2 førsteamanuensis stillinger innenfor 
privatrettslige fag, med søknadsfrist november 2003. Det innkom 3 søkere, hvorav 1 trakk 
søknaden sin. Bedømmelsen er per dags dato ikke ferdig.      
 
Våren 2003 ble det tilsatt seks stipendiater i rettsvitenskap (26 søkere til sammen) og to i 
kriminologi/rettsosiologi (11 søkere). Disse er finansiert av fakultetet. Det ble også tilsatt en 
stipendiat finansiert av NFR de tre første årene (fjerde året finansieres av fakultetet). Høsten 
2003 ble det tilsatt fire stipendiater i rettsvitenskap (27 søkere). Tre stipendiater finansiert av 
NFR ble også tilsatt. Våren 2004 har fakultetet lyst ut tre stipendiatstillinger i rettsvitenskap 
(18 søkere) og en stilling i kriminologi/rettssosiologi (16 søkere). Fakultetet skal tilsette fire 
søkere i Innstillings- og tilsettingsutvalget 12. mai 2004. Det er også blitt utlyst fire 
stipendiatstillinger knyttet til spesifikke prosjekt finansiert av NFR. Her har søkermassen vært 
noe mindre. Stipendiatstillingen knyttet til et Hvitvaskingsprosjekt er blitt utlyst to ganger 
uten søkere.  
 
Det ble høsten 2003 innstilt to søkere (av fire) til postdoktorstillinger. En takket nei til 
stillingen, og fakultetet har derfor lyst ut 1-2 postdoktorstillinger med søknadsfrist i mai 2004. 

4.4 Universitetet i Tromsø 
Fakultetet har som mål å ha 30 fast vitenskapelige ansatte i topp- og mellomstillinger. I dag 
har fakultetet 31 vitenskapelige ansatte, hvorav 13 fast ansatte: 2 professorer, 4 professor II, 4 
førsteamanuenser, 2 faste tilsatte amanuenser, 1 fast universitetslektor, 13 stipendiater 
(hvorav 2 delvis finansiert av NFR) og 5 midlertidig ansatte amanuenser og lektorer.   
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Ved siste utlysing av professorat i 2003, var det tre søkere - en av dem søkte om å bli vurdert 
for tilsetting på kvalifiseringsvilkår, og en søkte primært bistilling. Søkerne er under 
vurdering nå. Ved forrige utlysing av førsteamanuensisstilling i 2003 var det ingen 
kvalifiserte søkere, og heller ingen som var kvalifiserte for tilsetting på kvalifiseringsvilkår. 
Fakultetet lyser ut førsteamanuensisstilling på nytt nå. 
 
Rekrutteringssituasjonen er noe bedre når det gjelder stipendiatstillinger. Sommeren 2003 
lyste fakultetet ut 6 stillinger samtidig (inkludert en NFR-stilling). Det var 12 søkere - flere av 
dem søkte på mer enn en stilling, og det var kvalifiserte søkere til alle stipendene. 

5. Oppsummering 

Utfordringene innen rettsvitenskapelig forskning er mange og store. Betydningen for det 
norske samfunn, av at disse utfordringene møtes og håndteres på en profesjonell måte, antas å 
være betydelig. Slik vi ser det, er det bare forskningsmiljøene ved de tre juridiske fakultetene 
som kan gjøre dette. En videre utvikling av disse miljøene må derfor være en nasjonal 
oppgave som det må vises politisk og økonomisk vilje til å løse. Da er det viktig at miljøene 
tilføres tilstrekkelig med ressurser til å kunne utføre denne oppgaven. 
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