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Oppnevning av Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) 

ITU er tilsettingsorganet for vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet, og har fått delegert 

tilsettingsmyndigheten fra fakultetsstyret. ITUs mandat fremgår av § 23 i Styrings- og 

administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, se vedlegg 1. 

I henhold til § 24 av det samme reglementet skal ITU oppnevnes av fakultetsstyret blant styrets 

medlemmer og ha følgende sammensetning: 

 Dekanen (leder) 

 2 vitenskapelig ansatte 

 1 teknisk-administrativ ansatt 

 1 student 

For å sikre likebehandling over tid i dels kompliserte saker, foreslår fakultetet at begge de to 

vitenskapelige medlemmene skal være fast ansatte. Dette vil gi en funksjonstid på fire år for alle de 

ansatte medlemmene i ITU. En midlertidig vitenskapelig ville kun ha hatt funksjonstid på ett år.  

Vararepresentantene for ansattgruppene fungerer også som varaer til ITU. 

Den ene representanten fra Juridisk studentutvalg (JSU) til fakultetsstyret blir også fast medlem av 

ITU, den andre JSU-representanten blir vara til ITU. 

Vedtaksforslag: 

Følgende oppnevnes som medlemmer til ITU med virkning fra 01.01.16: 

 Professor Dag Michalsen, dekan og ITUs leder 

 Professor Ole-Andreas Rognstad 

 Professor May-Len Skilbrei 

 Seniorkonsulent Ida Stabrun 

 Student Ivar-Andre Slettedal 
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Dekanens stedfortreder er vara for dekanen til ITU. Vararepresentantene for de faste 

vitenskapelige og teknisk-administrative til fakultetsstyret er også vararepresentanter til ITU. For 

studentrepresentanten er det andre JSU-medlemmet i styret vara til ITU. 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

Seksjonssjef 

 

Vedlegg: 

1. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 23-24 
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VII. FASTE UTVALG; INNSTILLINGS- OG 
TILSETTINGSUTVALGET (ITU) 

§ 23. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); mandat 

1. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i professorater i henhold til Regler for tilsetting i 

professorater og førsteamanuensisstillinger § 14. 

2. ITU innstiller til professorstillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg er tilsettingsorgan. 

3. ITU vedtar opprykk til professor. 

4. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i forsker- og  førsteamanuensisstillinger tillagt en 

grunnenhet etter innstilling fra grunnenheten. 

5. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i postdoktor-, lektor-, forsker- og førsteamanuensisstillinger 

som ikke er tillagt en grunnenhet etter innstilling fra Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte. 

6. ITU vedtar kunngjøringstekster til og tilsetter i stipendiatstillinger etter innstilling fra PFF. 

7. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter fakultetsdirektør, dersom dette er delegert til fakultetet. 

8. ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, ut over 6 måneder for 

stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6. 

ITU holder sine møter for lukkede dører. 

§ 24. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); sammensetning 

Innstillings- og tilsettingsutvalget har 5 medlemmer: 

1. dekan 

2. 2 vitenskapelig tilsatte 

3. 1 student 

4. 1 teknisk-administrativt tilsatt 

Dekan er leder. 

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget blant fakultetsstyrets 

medlemmer. Vararepresentantene for medlemmene i fakultetsstyret oppnevnes også som 

vararepresentanter for Innstillings- og tilsettingsutvalget. Det andre fakultetsstyremedlemmet fra Juridisk 

studentutvalg er vararepresentant for studentmedlemmet. 
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