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Forslag til eksterne medlemmer til fakultetsstyret for perioden 01.01.16-31.12.19 

I Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 3, fremgår det at 

fakultetsstyret skal ha to eksterne medlemmer, hver med sin personlige vara, oppnevnt av rektor 

etter forslag fra fakultetsstyret. Dette er i henhold til Normalregler for fakulteter, § 2-2. 

Dagens eksterne medlemmer er advokat Jan Einar Barbo, med adokat Siri Teigum som personlig 

vara, og lagmann Ellen Mo. Alle tre har innehatt sine verv i én valgperiode, og kan etter UiOs 

valgreglement § 2 annet ledd gjenoppnevnes. 

Etter ønske fra dekanatet har administrasjonen forespurt Ellen Mo, Jan Einar Barbo og Siri 

Teigum om de ønsker å fortsette i sine verv for en ny periode. Alle tre har takket ja. 

Varaen til Mo trakk seg for en tid tilbake, og har ikke blitt erstattet. Dekanatet og administrasjonen 

jobber for å finne et nytt varamedlem, men vi har foreløpig ikke fått på plass noe forslag. Vi håper å 

kunne presentere en kandidat for fakultetsstyret i møtet 19. oktober. Hvis dette ikke går, vil vi be 

om at dekananen får fullmakt til å foreslå et nytt varamedlem for rektor. 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret foreslår at advokat Jan Einar Barbo og lagmann Ellen Mo oppnevnes som faste 

eksterne medlemmer med hhv. advokat Siri Teigum og NN som personlige vararepresentanter for 

perioden 01.01.16-31.12.19. Forslagene oversendes rektor for oppnevning. 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 
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Vedlegg 1 

Styrings- og administrasjonsreglement for det juridiske fakultet  

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning 

Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik: 

1. Dekan og dekanens stedfortreder 

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

2. 1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger 

3. 2 eksterne representanter oppnevnt av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret 

4. 3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig av Juridisk 

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

5. 1 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. 

Vedlegg 2 

Normalregler for fakulteter 

§ 2 Fakultetsstyret 

§ 2-2 Sammensetning 

Fakultetsstyret ledes av dekanen med prodekan som nestleder, og skal ha 9 eller 11 medlemmer. 

Studentene skal være representert med minst 20 prosent og aldri mindre enn to av medlemmene. 

Det teknisk-administrative personalet skal ha ett medlem. Minst to, maksimalt tre medlemmer skal 

være eksterne. I et styre med tre eksterne medlemmer kan ett av disse komme fra en annen enhet 

ved UiO. Sammensetningen av fakultetsstyret vedtas av fakultetsstyret selv innenfor disse rammene: 

 Dekan og prodekan velges eller tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av 

universitetsstyret. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Jf. Reglement 

for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. 

 De eksterne representantene oppnevnes av rektor på fullmakt etter forslag fra 

fakultetsstyret. 



 Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler 

 Vitenskapelige tilsatte (fast og midlertidig) og representanter for det teknisk-administrative 

personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler. 

Det velges minst én vararepresentant for det teknisk-administrative personalet. For de øvrige 

grupper velges/oppnevnes minst to vararepresentanter. 

Vedlegg 3 

Valgreglement for UiO 

§ 2 Valgperiode, virkningsdato og valgtidspunkt 

1. Valgtidspunkt  

 Rektor/prorektorvalget og universitetsstyrevalget avholdes som hovedregel i perioden april – 

mai. Rektor/prorektorvalget avholdes før universitetsstyrevalget. Se § 18. 

 Valgene av dekan/prodekan, instituttleder/stedfortreder til instituttleder og valg til 

fakultetsstyre og -råd finner sted i høstsemesteret. Dekan- og instituttledervalget avholdes 

før de respektive styrevalgene. 

2. Valgperiode 

 Valgperioden er fire år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- og 

administrativt tilsatte. For midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for 

studenter er valgperioden ett år. 

 Ingen kan sitte i verv som medlem av universitetsstyret, fakultetsstyre, instituttstyre, 

instituttråd og som rektor/prorektor, dekan/prodekan eller som instituttleder/stedfortreder 

for instituttleder utover et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye 

valgperioden.  For verv av kortere varighet kan en ikke gjenvelges dersom en har fungert i 

vervet i sammenhengende to fulle perioder i begynnelsen av den nye valgperioden. 

3. Virkningsdato 

Valg av medlemmer til universitetsstyret og valg av rektor/prorektor skjer med virkning fra 1. august. 

Andre valg skjer med virkning fra 1. januar det påfølgende året. Ved suppleringsvalg er valget gyldig 

når klagefristen for valget er utgått. 


	sak-6-fremlegg
	sak-6-vedlegg

