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Svar fra Det juridiske fakultet 

Vi viser til Sivilombudets uttalelse 12. januar 2022 i sak om saksbehandling ved fastsettelse av 

anbefalt hovedlitteratur i sivilprosess. Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR) hadde 

truffet avgjørelsen om ikke å ta inn klagerens bok, Rettergang i sivile saker, 4. utgave 2019, som 

hovedlitteratur i sivilprosess på masterstudiet i rettsvitenskap. 

Ombudet konkluderte med at faglærer var inhabil da hun som ledd i saksbehandlingen uttalte seg 

om klagerens bok til ansvarlig faglærer, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd. På den bakgrunn ba 

Sivilombudet «UiO vurdere eventuelle følger av at [faglærer] var inhabil, herunder hvilken 

innvirkning det kan ha hatt på PMRs avgjørelse og om saken bør behandles på nytt». 

Saken ble lagt frem for PMR i møte 8. februar 2022. Ved PMRs behandling ble det lagt til grunn at 

Sivilombudets uttalelse medførte at saken måtte behandles på nytt. 

PMR traff følgende vedtak: 

1. Det settes i gang en prosess for gjennomgang av fakultetets retningslinjer og praksis for 

fastsettelse av litteratur. 

2. Det foretas en full gjennomgang av litteraturen i sivilprosess når gjennomgangen i punkt 1 

er ferdig. 

3. Rettergang i sivile saker settes som hovedlitteratur i sivilprosess med virkning fra høsten 

2022 inntil gjennomgangen i punkt 2 kan foretas. 

Vedtaket gjenspeiler Sivilombudets konklusjon om at det foreligger inhabilitet i den konkrete 

saken.  

Fakultetet ønsker imidlertid å knytte en kommentar til ombudets vurdering om at det forelå et 

økonomisk konkurranseforhold, der avgjørelsen om anbefalt hovedlitteratur ble ansett å ha «helt 

nærliggende økonomiske konsekvenser». Markedet for juridiske lærebøker i Norge er lite 

profitabelt. En lærebok utgitt på et ordinært forlag kan neppe sies å gi forfatteren sterke 

økonomiske interesser. Etter fakultetets syn er det derfor ikke grunn til å tro at faglærers uttalelse i 

saken var økonomisk motivert. Vi legger til grunn at faglærers uttalelse var hennes faglige 

vurdering. Generelt vil fakultetet understreke at det ikke er grunn til å anta at fakultetets ansatte 

som forfatter lærebøker har økonomiske motiv for sine uttalelser i faglige spørsmål.  
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Vedtaket viser videre at fakultetet vil gjennomgå egne retningslinjer og praksis for fastsettelse av 

litteratur. Det betyr at betydningen av Sivilombudets uttalelse utover den konkrete saken skal 

vurderes nærmere. Det er viktig at det ikke er grunnlag for tvil om at avgjørelser om fastsettelse av 

litteratur treffes på faglig grunnlag, og i tråd med forvaltningsrettslige regler.  

Fakultetet vil samtidig peke på at litteraturanbefalinger har nær sammenheng med læringskrav og 

undervisningsopplegg, og inngår i fakultetets kjernevirksomhet. Det er derfor av stor betydning at 

beslutninger om litteratur er forankret i det vitenskapelige fagmiljøet ved fakultetet, det er her man 

har de beste kvalifikasjonene til å gjøre faglige vurderinger. Mange av fagmiljøene er små, og 

faglærere og fagansvarlige vil ofte ha utgivelser som det er aktuelt å ha som hovedlitteratur.   

De utfordringene dette reiser, er ikke særegne for Det juridiske fakultetet i Oslo, men finnes også i 

andre deler av universitets- og høyskolesektoren. Vi vil derfor ha dialog om dette internt på UiO, og 

med de to andre juridiske fakultetene.  
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