Webråd ved Det juridiske fakultet
Rolle og funksjon
Webrådet skal rådgi dekanen eller den som utpekes av dekanus i forhold til utøvelsen av
linjeleders rolle i forhold til fakultetets nettsted. Beslutningene fattes av dekanus eller den
utpekes.
Dekanus eller den som utpekes avgjør når, hvordan og hvor ofte webrådet møter.

Oppnevning
Medlemmene utpekes av dekanus blant vitenskapelig ansatte som er engasjert i spørsmål knyttet
til drift og utvikling av nettstedet. Medlemmer foreslås av instituttledere. Rådet består av seks
medlemmer inkludert leder.

Mandat
Webrådet skal gi råd i forhold til utøvelsen av linjeleders rolle og ansvar slik beskrevet i UiOs
retningslinjer for nettstedet uio.no
http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/profil/retningslinjer-web/roller/linjeleder.html
Av rollebeskrivelsen (se utdrag nedenfor) fremgår at linjeleder er premissleverandør for innholdet
på nettstedet, og har direkte dialog med webredaktøren.
Webrådet skal rådgi dekanen (eller den som utpekes) i forhold til blant annet:
Mål og føringer for produksjon av innholdet på nettstedet
Bruk av nettstedet for å fremme fakultetets mål og strategier
Bruk av nettstedet for å fremme god kommunikasjon mellom ledelse og ansatte
Bruk av nettstedet for å fremme god kommunikasjon med studenter
Bruk av nettstedet til å profilere fakultetets forskning og studier
Problemstillinger ledelsen ønsker drøftet med Webrådet
Webrådet skal utøve sin funksjon innenfor de hovedprinsipper for organisering og styring av
webarbeidet ved UiO og retningslinjer som til enhver tid er fastsatt.
http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/profil/retningslinjer-web/hovedprinsipperweb.html
http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/profil/retningslinjer-web/index.html
Fakultetets webredaktør forbereder saker for webråder i samråd med dekanen eller den som
utpekes.

Fra beskrivelsen av linjeleders rolle:
Rollebeskrivelse
Linjeleder gir webredaktør på enheten informasjon om:
Strategier og mål for enheten
Informerer om viktige saker for enheten
Nødvendig informasjon fra formelle og uformelle fora
Linjeleder har en direkte dialog med webredaktøren om
innholdet på nettstedet

styringen av nettstedet
ressursbehov og ressursbruk for nettstedet
Linjeleder skal gi webredaktøren støtte for avgjørelser som han eller hun kan ta selv, og ellers se
til at ledelsen på enheten tar avgjørelser som er nødvendige for å nå målene for UiOs nettsted.
Myndighet
Linjeleder har myndighet til å:
Instruere webredaktøren i saker som gjelder innholdet på nettstedet så lenge dette ikke
bryter med avgjørelser som er tatt på et høyere nivå i organisasjonen eller med det
rammeverket som er fastsatt for nettstedet.
Avgjøre webredaktørens syn på vegne av enheten i de redaksjonelle fora han eller hun
sitter.
Ta avgjørelser om innholdet på nettstedet når det er uenighet i webredaksjonen på
enheten eller når det er uenighet mellom underliggende enheter og webredaktøren.
Ansvar
Linjeleder har ansvar for:
At webredaktøren ved enheten har tilgang til all informasjon som er nødvendig for drift
og utviking av nettstedet.
At enheten setter av tilstrekkelige ressurser til drift og utvikling av nettstedet ut fra
kravene og retningslinjene som er fastsatt og enhetens behov.
Å gi informasjon som gjelder nettstedet videre fra linjen til webredaktør.
Å hente informasjon fra webredaktøren før saker som gjelder nettstedet blir drøftet i ulike
fora.
Juridisk ansvar for nettsidene som tilhører sin enhet - delegert i linjen.

