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Saker som må varsles før styrebehandling 

Fakultetsstyret ba i møtet 8. april om en orientering om hvilke saker som må inngå i 

møteinnkallingen for å kunne behandles, og hvilke saker som kan behandles uten forhåndsvarsel. 

Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 2-8, fastsetter blant annet 

fakultetesstyrets oppgaver (§ 2), møteinnkallinger (§ 6) og forhandlinger i møter (§ 7).   

Som det fremgår av § 6 skal innkalling med oversikt over sakene som skal behandles, sendes senest 

en uke før møtet. Supplerende saksliste med saker som haster kan sendes senest tre dager før 

møtet. For sent innkomne dokumenter til saker som er varslet, sendes så fort de foreligger selv om 

dette medfører at 3- og 7- dagers fristen ikke overholdes. 

For at saker som ikke står på dagsorden eller tilleggsdagsorden skal kunne realitetsbehandles i 

møtet kreves, iht. siste setning av § 6, totredjedels flertall. 

For at vedtakssaker skal kunne behandles i et styremøte, må de altså enten varsles i forkant eller så 

må totredjeler av styremedlemmene godta at saken behandles i møtet. Saker som ikke skal 

realitetsbehandles (orienterings- og diskusjonssaker), trenger derimot ikke å være varslet i forkant 

av møtet. 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

 

 
Vedlegg: 

1. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultetet, §§ 2-8 
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Vedlegg 1: Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 2-8 

 

II. FAKULTETSSTYRET 

 

§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver 

 

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede 

mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter 

og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret. 

 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 

1. overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, 

2. langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling 

3. årsplan og budsjett 

4. fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller 

tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt 

5. rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av disse 

6. kunngjøringstekst og tilsetting av leder av grunnenhet dersom denne skal ansettes. Det er 

adgang til mindretallsanke fra fakultetsstyret til universitetsstyret. 

 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom: 

1. godkjenning av regnskap 

2. godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling 

 

Fakultetsstyret påser at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn. 

 

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret. 

 

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget, jf. § 24. 

 

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret. 

 

Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt 

omfattet av dekanens myndighetsområde. 

 

Fakultetsstyret kan i saker av prinsipiell betydning be om redegjørelse fra de enkelte utvalg. 

 

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning 

 

Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik: 

1. Dekan og dekanens stedfortreder 
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2. 2 representanter valgt av og blant de ansatte i faste vitenskapelige stillinger 

3. 1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger 

4. 2 eksterne representanter oppnevnt av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret 

5. 3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig av Juridisk 

studentutvalg. Leder av Juridisk studentutvalg innehar ex officio en av disse plassene 

6. representant valgt av og blant de teknisk og administrativt ansatte 

 

Dekan og prodekanen som er dekanens stedfortreder, sitter ex officio i styret. Dekan og prodekan 

velges i samsvar med nærmere regler vedtatt av universitetsstyret. Den andre prodekanen møter 

med talerett. 

 

Den prodekanen som ikke er dekanens stedfortreder, er vararepresentant for både dekanen og 

dekanens stedfortreder til fakultetsstyret. For gruppe 2 velges 4 vararepresentanter i rangert 

rekkefølge. For gruppe 3 velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge. For gruppe 4 oppnevnes 

personlig vararepresentant for hvert medlem. For gruppe 5 velges det fast vararepresentant for den 

studenten som ikke representerer Juridisk studentutvalg. For gruppe 6 velges 2 vararepresentanter 

i rangert rekkefølge. 

 

Fakultetet utgjør én valgkrets. 

 

§ 4. Valg og funksjonstid 

 

Valg til fakultetsstyret bør finne sted innen utgangen av november måned og gjelder fra 1. januar 

det følgende år. 

 

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for gruppene nevnt i § 3, punkt 1, 2, 4 og 6 og ett år for 

gruppene 3 og 5, med unntak for leder av Juridisk studentutvalg, som sitter for ett semester av 

gangen. 

 

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller 

fakultetet opphører. Første vararepresentant overtar i så fall som fast representant. For gruppe 2 

og 6 foretas suppleringsvalg på ny vararepresentant dersom det er mer enn ett år igjen av 

funksjonstiden. For gruppe 4 oppnevnes ny vararepresentant av rektor etter nominasjon fra 

fakultetsstyret dersom det er mer enn ett år igjen av funksjonstiden. 

 

§ 5. Leder og sekretær 

 

Fakultetsstyret ledes av dekan. Dekanens stedfortreder er nestleder. 

 

Dekanen utpeker sekretær for fakultetsstyret. 
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§ 6. Møteinnkalling 

 

Fakultetsstyret holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert kalenderår. Ekstraordinære 

møter holdes når dekanen finner det nødvendig eller når rektor, universitetsdirektør eller minst to 

av fakultetsstyrets medlemmer krever det. 

 

Innkalling til møte, med oversikt over saker som skal behandles, skal sendes fakultetsstyrets 

medlemmer senest en uke før møtet finner sted. 

 

Saksdokumenter samt supplerende saksliste med saker som haster og som er innkommet etter 

utsendelsen av hovedsakslisten, kan sendes senest tre dager før styremøtet. Ettersendelse av for 

sent innkomne dokumenter til saker som står på sakslisten, kan skje så snart dokumentene 

foreligger selv om dette medfører at ovennevnte frister for disse dokumenters vedkommende ikke 

kan overholdes. 

 

Dagsorden, eventuelt tilleggsdagsorden, skal inneholde en oversikt over de saker som skal 

behandles og om det i den enkelte sak tas sikte på en realitetsavgjørelse, en foreløpig drøftelse, en 

avklaring av den videre saksbehandling, eller om saken er til fakultetstyrets orientering. For at 

saker som ikke står på dagsorden eller tilleggsdagsorden skal tas opp til realitetsbehandling, kreves 

to tredjedels flertall. 

 

§ 7. Fakultetsstyrets forhandlinger 

 

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i møter. 

 

Møtene holdes som hovedregel for åpne dører. 

 

Følgende saker behandles alltid for lukkede dører: 

1. personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsettelse, oppsigelse, 

ordensstraff, avskjed og suspensjon 

2. saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er 

vesentlige for beslutningsgrunnlaget 

 

Følgende saker kan behandles for lukkede dører dersom fakultetsstyret mener at særlige grunner 

tilsier det: 

1. orienteringssaker, herunder generelle orienteringer fra ledelsen, samt spørsmål fra 

fakultetsstyrets medlemmer 

2. saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet 

3. saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige 

eller private institusjoner 
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Fakultetstyret kan ellers vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne 

saksbehandlingen. Behandling av spørsmålet om lukket møte skjer for lukkede dører. 

 

Når særlige grunner taler for det kan fakultetstyret innby utenforstående til å delta i dets møter 

med talerett, men ikke stemmerett. 

 

Det skal føres protokoll over alle vedtak som fattes i fakultetsstyret. Protokollen skal inneholde 

opplysninger om hvem som er til stede, og den skal for hver sak opplyse om forslag som er blitt satt 

under avstemning og vedtak som blir gjort med angivelse av stemmetall. Det skal fremgå av 

protokollen hvordan det enkelte medlem har stemt. Forslag som fremmes under møtet skal 

utformes skriftlig og leses opp under møtet. Det samme gjelder særuttalelser som ønskes 

protokollert. 

 

§ 8. Møteplikt og avstemningsregler 

 

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å møte hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall 

gis beskjed til fakultetsstyrets sekretariat slik at varamedlem kan innkalles. 

 

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke 

stemmes blankt annet enn ved valg (universitets- og høyskoleloven § 20 nr. 4). 

 

Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av representantene er til stede. 

 

Et forslag vedtas med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med mindre annet er bestemt i lov 

eller reglement. Flertallet for et vedtak må utgjøre minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer. 

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er leders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og 

tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette. 

 


