UiO Det juridiske fakultet

Sakskart til 4/2018 i fakultetsstyret
Fredag 14. desember 2018 kl. 09-12 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academika.
Enkel lunsj fra kl. 1200.
Tid: 14. des. 2018 09:00 - 12:00

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. oktober
Arkivsaksnr. 2018/416
Vedlegg:
1. Forslag til protokoll fra møtet 22. oktober
Vedtaksforslag:
Prokollen fra møtet 22. oktober godkjennes.

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2019
Arkivsaksnr. 2018/11001
Vedlegg (pdf):
1. Årsplan 2019-2021 for juridisk fakultet
2. Hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 basisvirksomhet
3. Hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 prosjekter
Vedtaksforslag:
1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan, med kostnadstiltak som foreslått med de endringer
som fremkom i møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en bedre
sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på fakultetet.

V-SAK 3 Plan for strategiarbeidet
Vedlegg (pdf):
1. Presentasjon av planen for arbeidet med Strategi 2030
2. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte planen for arbeidet med fakultetets Strategi 2030.

V-SAK 4 Mandat for arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang
Arkivsaksnr. 2018/6413
Vedlegg (pdf):
1. Forslag til mandat
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til mandat for arbeidsgruppen. Dekanen får fullmakt til å
oppnevne medlemmene.

V-SAK 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr. 2018/13799
Vedlegg (pdf):
1. Forslag til sammensetning av fakultetets valgstyre
2. Valgreglement for UiO, § 3
Vedtakforslag:
Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:
■

Professor Lasse Simonsen (leder)

■

Stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter

■

Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant etter forslag fra studentene selv.
Funksjonstiden for Simonsen og Myre er fram til 31.12.2022, mens funksjonstiden for stipendiat- og
studentrepresentanten er ut 2019.

V-SAK 6 Nominasjon av valgkomité for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr. 2018/13799
Vedlegg (pdf):
1. Forslag til sammensetning av fakultetets valgkomité
2. Valgreglement for UiO, § 22
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet:

■

Professor Finn Arnesen (leder)

■

Professor Ingunn Ikdahl

■

Professor Katja Franko (vara for vitenskapelig ansatte)

■

Seksjonssjef Randi Saunes

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreslå studentrepresentant etter innspill fra studentene selv.
Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.19-31.12.22. Funksjonstiden
for studentrepresentanten er 01.01.19-31.12.19.
Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

V-SAK 7 Revisjon av Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr. 2012/9418
Vedlegg (pdf):
1. Forslag til revidert Styrings – og administrasjonsreglement
2. Forslag til revidert Styrings – og administrasjonsreglement med kommentarer som viser foreslåtte
endringer
3. Gjeldende Styrings – og administrasjonsreglement
4. Sakskart til møte i LiMU 13. mars 2018 med protokoll
5. Merknader om mulige endringer av fakultetets styrings- og administrasjonsreglement
6. Svar fra personalstøtte datert 11.12.2017
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar forslaget til revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet.
Reglementet sendes videre til rektor for godkjenning.

V-SAK 8 Valg av representant for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for 2019
Arkivsaksnr. 2018/13818
Vedlegg:
1. Valgreglement for UiO § 11.1
2. Informasjon om valget og e-poster fra valgstyret
3. Kandidatforslag fra stipendiatrådet
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret godkjenner forslaget fra Stipendiatrådet og erklærer følgende som valgt som representanter
for midlertidig vitenskapelige for perioden 01.01.19-31.12.19:
■

fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett

■

1. vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett

■

2. vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett

V-SAK 9 Møtetider 2019
Vedtaksforslag:
■

Møte 1/2019: mandag 25. februar, kl. 12-15

■

Møte 2/2019: mandag 10. juni, kl. 12-15

■

Møte 3/2019: mandag 21. oktober, kl. 12-15

■

Møte 4/2019: mandag 16. desember, kl. 12-15 (med avsluttende middag)

O-SAK 1 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2018
Arkivsaksnr. 2018/9051 og 2018/13818
Vedlegg (pdf):
1. Orientering om gjennomførte valg ved fakultetet høsten 2018

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 20.09.18:

■

Tone Linn Wærstad tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i familierett (arkivsaksnr.
2017/14899).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23.10.18:

■

Lukasz Bojarski tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for privatrett. Dersom
Bojarski takker nei går tilbudet om stillingen videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer:
2018/2288).

■

Jay Cullen tilsettes i stillingen som professor II ved Institutt for privatrett. Dersom Cullen takker nei
går tilbudet om stillingen videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer: 2018/3731).

O-SAK 3 Dekanvedtak
Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

O-SAK 4 Eventuelt
Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

Det juridiske fakultet, 7.12.2018

Publisert 7. des. 2018 15:15 - Sist endra 10. des. 2018 10:17

UiO Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte 3/2018 i fakultetsstyret
Mandag 22. oktober 2018, kl. 1100-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus
Academica
Tid og stad: 22. okt. 2018 11:00 - 15:00, Kollegieværelset
Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes av fakultetsstyret i møtet 10. desember.
Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting,
Odd Erik Pedersen, Ellen Mo, Eirin Avlund, Bjørn Sigurdsøn og Aksel Wilhelm Jebsen.
Forfall: Jan Einar Barbo og Maria Conradi
Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. juni
Arkivsaksnr. 2018/416
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 11. juni godkjennes.
(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 2 Regnskap T2 2018
Arkivsaksnr. 2017/1402
Vedtak:
Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.
(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 3 Budsjett 2019 og årsplan 2019
Arkivsaksnr. 2018/11001
Vedtak:
1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan.
2. Fakultetsstyret vedtar at scenario 2 skal legges til grunn for budsjettering av inntektsrammer for 20202023.
3. Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med de endringer som fremkom i
møtet.
4. Administrasjonen bes om å fremlegge endelig budsjett og årsplan, med ytterligere tiltak for
budsjettbalanse til møtet 10. desember.

(Enstemmig vedtatt)

D-SAK 1 Organisering av fakultetet
Arkivsaksnr. 2018/6413
Fakultetsstyret diskuterte videre prosess for gjennomgang av organisasjonsstrukturen. Styrets medlemmer
var samstemte i at prosessen ikke bør stanse helt opp, samtidig som det var enighet om at selve
gjennomgangen bør utsettes til etter flyttingene i 2019/2020. Styret ønsker derfor at det nedsettes en
gruppe som skal tenke videre på gjennomgangen i 2019, og ber fakultetsledelsen om at det utformes et
mandat for en slik gruppe. Utkast til mandat diskuteres med instituttlederne før fakultetsstyret behandler det
i møtet 14. desember.

O-SAK 1 Eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Juridisk fakultet 2018
Oversikten over eksternt finansierte forskningsprosjekter ble gjennomgått og kommentert.

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 01.06.18:
■

Hilde K. Ellingsen og Knut Sande tilsettes til stillingene som universitetslektor (SKO 1009) ved Det
juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2017/13795).

■

Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Johann Mulder, Eirik Østerud, og Geir Stenseth tilstås
opprykk til professor i rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2017 (arkivsaksnr. 2017/10409).

■

Cathryn Costello tilsettes som professor II i 20% midlertidig stilling for 2 år i perioden fra og med
høsten 2018 til og med våren 2020 tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter (arkivsaksnr.
2018/5980).

■

Marianne Jenum Hotvedt tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i arbeidsrett
(arkivsaksnr.2017/11148).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18.06.18:
■

Viktor Weber tilsettes som postdoktor (1352) ved Nordisk institutt for sjørett for en periode på 3 år, og
dersom Weber takker nei går tilbudet om stillingen til Rebecca Schmidt (arkivsaksnr. 2017/12383).

■

Eva Folkow tilsettes som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for privatrett, knyttet til programmet
ARFA. Dersom Eva Folkow takker nei går tilbudet om stillingen til Hans Christian Monsen
(arkivsaksnr. 2017/11114).

■

Jon Christian Fløysvik Nordrum tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Det
juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dersom Nordrum takker nei til stillingen går tilbudet om
stillingen til Markus Jerkø som førsteamanuensis (SKO 1011) (arkivsaksnr. 2017/341).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 03.09.18:

■

Daniel F. Behn tilsettes i stillingen som førsteamanuensis i 20 % midlertidig bistilling ved Det juridiske
fakultetet, Institutt for offentlig rett tilknyttet prosjektet Responses to the ‘legitimacy crisis’ of
interntional investment law (LEGINVEST) i perioden fra september 2018 til og med 30.juni 2022 i
åremålsstilling (arkivsaksnr. 2018/9840).

■

Eilif Hjelseth tilsettes som førsteamanuensis i 20 % midlertidig bistilling ved Det juridiske fakultetet,
Institutt for privatrett (AFIN) for en periode på 5 år i åremålsstilling (arkivsaksnr. 2017/13387).

O-SAK 3 Dekanvedtak
Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

O-SAK 4 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Det juridiske fakultet, 15. november 2018

Publisert 15. nov. 2018 08:59 - Sist endra 15. nov. 2018 08:59
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Budsjett og årsplan 2019
Fakultetsstyret har behandlet saken i 2 runder hittil i år: 11. juni og 22. oktober:
https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180611/saker/v-sak-3.pdf
https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/181022/saker/v-sak-3.pdf
Fakultetsstyret vedtok i oktober en rekke budsjett- og årsplanstiltak. Dette beskrives i del 1 av
dokumentet. Disse er nå innarbeidet i langtidsbudsjett. Prognosen fra oktober viste et budsjett i
balanse etter 2023, gitt iverksettelse av de vedtatte tiltak. Etter styrets behandling har fakultetet
gjennomført budsjettprosessen med grunnenhetene, og prosessen har gitt noen endringer i
forutsetningene som gjør at det er nødvendig å iverksette ytterlige tiltak. Det er disse tiltakene
styret bes ta stilling til i denne saken. Dette er beskrevet i dokumentets del 2 «Budsjett – endringer
etter møtet»

Del 1 Rammebetingelser og vedtak fra styrets behandling i oktober
Rammebetingelser:
Inntektsramme

Fakultetet er tildelt en ramme på 303 304 000 kr for 2018. UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet
på en lønns- og prisvekst på 2,4 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen.
Satsen for arbeidsgivers pensjonsavgift er øket med 0,85% i 2018, og det medfører en økning på ca. 1,5
mill. i personalkostnader. Det er også potensielle merkostnader ved overheng fra lokalt lønnsoppgjør i
2018, samt mulig underdekning av lønnsvekst i 2019.
UiO har i fordeling av fakultetenes rammer videreført rammereduksjon til avbyråkratisering og
effektivisering (ABE), og i tillegg lagt inn en forventet reduksjon for 2019. Universitetsstyret har videre
vedtatt et rammekutt for fakultetene for å finansiere investeringer på 30 mill. kr i 2019. For juridisk fakultet
utgjør andel av dette ca. 1,5 mill. kr.
Samlet tiltakspakke som foreslås i denne saken vil gi en balanse etter 2023. Vi har da lagt inn en
rammereduksjon som følge av opptrapping av ABE-reformen på 2,5 mill. kr, hvert år fra og med 2020.

Økonomiseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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Gjeldende langtidsbudsjett (LTB)

Langtidsbudsjettet skal være i balanse ved utgangen av 5-årsperioden. Dvs. at budsjettet som vedtas av
styret høsten 2018 skal være i balanse i 2023.
Fakultetsstyret vedtok i desember 2017 budsjett for perioden 2018-2022, og med de forutsetningene som
fantes da ville budsjettet være i balanse i 2022.

Prinsipper

Rammebetingelsene gir føringer for arbeidet med budsjett og årsplan. Fakultetsledelsen ønsker i tillegg
som prinsipp å opprettholde nivået på vitenskapelige stillinger.
Det betyr at det er følgende overordnede prinsipper for saken:
Opprettholde antall vitenskapelige stillinger
Oppnå budsjettbalanse på sikt
Ta i bruk nye lokaler

Iverksatte tiltak fra før oktobermøtet

Fakultetsstyret har tidligere vedtatt flere budsjettiltak, som enten er iverksatt eller kommer til å bli
iverksatt:
•
•
•
•
•
•
•

•

Reduksjon i stipendiatstillinger: 3 utlysninger årlig i perioden 2018-2022.
Intern fordeling av rammereduksjon på grunnenheter, for 2018 og 2019
Flytting av eksamenskostnader, til sentral eksamensavvikling i Silurveien
Stillingsplan for faste vitenskapelige stillinger; førstestillinger og universitetslektorer
Reduksjon i administrative stillinger: innen fagområdene IT, bibliotek, og økonomi
Tiltak for SMR: overgang til valgt ledelse fra og med sommeren 2018
Reduksjon av bilagslønn
o Flere faste lærere
o Færre valgemner
o Færre parallelle kurs
o Redusert sensur gjennom færre gjentak
Økt studiegjennomføring: tiltak med mål om å øke resultatinntekter fra studier (studiepoeng- og
kandidatproduksjon) med 5% på sikt

Sammenheng årsplan og Budsjett

Årsplanen skal bidra til at de overordnede prinsippene ivaretas, og budsjettet skal bygge på årsplanen. I den
økonomiske situasjon som virksomheten befinner seg i nå, bør årsplantiltakene konsentreres om
kostnadsreduserende aktiviteter, samt noen tiltak for gjennomføring på studier på normert tid og for økte
prosjektinntekter, som på sikt kan øke inntektsgrunnlaget for basisvirksomheten.

Årsplan

Overordnede prinsipper for årsplanarbeidet er som beskrevet ovenfor
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Opprettholde antall vitenskapelige stillinger
Oppnå budsjettbalanse på sikt
Ta i bruk nye lokaler
For å ivareta disse prinsipper er det 4 hovedtiltak i årsplanen:
Overføring av ressurser fra administrasjon til faglig virksomhet
Ta ut organisasjonsmessige effekter av flytting til nye lokaler
Etablering av fellestjenester på tvers av organisasjonen
Redusere antall eksterne lærere og sensorer

•
•
•
•

For øvrig videreføres hovedprioriteringene i inneværende årsplan og et begrenset antall tiltak
innenfor disse som bidrar til å ivareta de overordnede prinsipper.

Ramme 2019 – effekt av ekstra kutt i juni på LTB

De vedtatte økte rammekuttene som er beskrevet ovenfor utgjør tilsammen ca. 4 mill. kr for fakultetet.
Effekten av disse endringene isolert sett, er en negativ utvikling i langtidsbudsjettet, med fortsatt årlige
underskudd, og at den planlagte balansen etter 2022 ikke lenger oppnås.
Figur 1
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Videre vil målet om å erstatte avganger i 2021 medføre en kostnadsøkning i 2022 og 2023 på ca. 3,5 mill. kr
årlig.
Dette vil i så fall bety at det må iverksettes budsjettiltak på 33-40 mill. kr for å oppnå balanse i LTB.

Kostnadstiltak innen 6 hovedområder

Tiltakene som foreslås her er innenfor de hovedområder som fakultetsstyret ba administrasjonen om å
utrede i sak fra junimøtet. Bakgrunnen for at disse hovedområdene ble utpekt var utviklingen i balansen
mellom administrative og faglige ressurser, der fakultetet har en høyere andel administrative stillinger

enn sammenlignbare fakulteter.
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Tiltakene som foreslås skal bidra til en endring av disse forholdstallene, gjennom at ressurser overføres fra
administrative til vitenskapelige stillinger, slik at det overordnede mål om å opprettholde antall
vitenskapelige stillinger kan oppnås.
De 6 hovedområdene beskrives innenfor en struktur med 4 grupper av virksomhetsområder:
1. Studieområdet
a. studiestruktur og timelønn
b. studentmengde og infosenter
c. Undervisningsplanlegging
d. Eksamensplanlegging
2. Forskningsadministrasjon
3. Institutt og fakultetsstruktur
a. Organisasjonsstruktur
b. Fellestjenester
4. Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner

Tiltak vedtatt (inkludert vedtak fra oktobermøtet)
1. Studieområdet

Studiestruktur og timelønn
• Færre parallelle kurs. Utvidelse av tiltaket som allerede er vedtatt for 2018
• Generell reduksjon av omfang av undervisning, for eksempel gjennom kortere kursrekker
• Emnesperre på MA rettsvitenskap og endring av permisjonsreglement, vedtatt 2018
• Bestått-ikke bestått på enkelte emner. Emner med bestått-ikke bestått kan ha en sensor.
• Flere universitetslektorer. 3 universitetslektorer er tilsatt, og 2-3 er under tilsetting høsten 2018.
Ytterligere tilsettinger vurderes i forbindelse med stillingsplanen
• Redusere omfang av støttetjenester på andre studieprogrammer med 20%, fra og med 2021, 10%
fra og med 2020. Dette vil utgjøre ca. 1,3 mill. kr årlig, 0,65 mill. i 2020. Totalt 4,5 mill. kr i hele
perioden. Omfordeling av driftsmidler til programmene er allerede vedtatt gjennom endring av
intern finansieringsmodell. Dette utgjør ca. 300 000 kr årlig, slik at det gjenstår å iverksette en
reduksjon på ca. 1 mill. kr årlig. Tiltaket kan oppnås ved å forenkle innhold, forenkle opptak, slå
sammen programmer, bedre samhandling mellom programmene. Tiltakene og aktivitetene
konkretiseres i egen sak om økonomi i studieprogrammene som er under utredning.

Studentmengde og infosenter
• Iverksette digitalisering/teknologiske løsninger, automatisering, selvbetjeningsløsninger, forenkling
av studieadministrasjon, endre kommunikasjon mellom lærere og studenter ved bruk av Canvas,
avklare ansvarsdeling sentralt / lokalt nivå, JSU/Info-senteret. Dette skal redusere antall årsverk på
studentmedarbeidere i infosenter fra 1,5 til 1,2 i 2019 og 1,0 i 2020.
• Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med 1
årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill. kr samlet
Undervisningsplanlegging
• Antall årsverk i studieseksjonen reduseres med 1 fra og med 2021, dette som følge av at det er
tilsatt universitetslektorer, Canvas er innarbeidet, færre parallelle kurs er innarbeidet,
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masterplan/standardisering av timeplaner for to semestre er integrert, reduksjon av RT-køen,
forenklet system for bilagslønn/HR/tilgangsstyring. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 mill. kr samlet
Eksamensplanlegging
• Antall årsverk i eksamensseksjonen reduseres med 1 fra og med 2021, dette som følge av at
privatistordningen er avsluttet, digitale hjelpemidler er innført, eksamensavvikling er flyttet til
Silurveien, bokkontroll er avsluttet. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 mill. kr samlet

2. Forskningsadministrasjon

•

•

Redusere antall årsverk i forskningsadministrasjon på fakultetet samlet med 1 årsverk fra 2022 (0,5
årsverk fra 2021 + 0,5 i 2022). Dette gir en innsparing på anslagsvis 2 mill. kr samlet. Reduksjonen
planlegges gjennomført ved hjelp av naturlig avgang.
Aktiviteter som skal iverksettes for å bidra til dette:
o Redusere servicenivå på arrangementer. Ordinære arrangementer skal ikke ha
administrativ betjening
o Endre stillingsbeskrivelse for forskningskonsulenter – fra servicestilling til profesjonalisert
søknads- og prosjektoppfølgingsstilling

3. Institutt- og fakultetsstruktur

Organisasjonsstruktur
Dette omtales i egen sak om organisasjonsstruktur. For øvrig anbefales det å vurdere å sette tak på
antall administrative stillinger pr bygg i forbindelse med flytting til nye lokaler.
Fellestjenester
• Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med
1 årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill.
kr samlet
Fellestjenester og administrative gevinster ved innflytting i nytt bygg utover de som er foreslått innen de
spesifikke fagområder vil bli utredet senere.

4. Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner

•

•
•

•

IT: antall årsverk på IFP/NIFS reduseres med 0,5 med virkning fra høst 2018. Det gir en innsparing
på ca. 350 000 kr årlig, 1,75 mill. kr over 5 år.
Kommunikasjon: omfanget av dette området sees i sammenheng med forskningsadministrasjon,
jfr. omtale ovenfor.
Fakultetssekretariatet: kostnader til frikjøp i forbindelse med nye lokaler bortfaller fra og med
2021. Det gir en kostnadsreduksjon på ca. 900 000 kr årlig. Denne er allerede innarbeidet i
gjeldende LTB.
Økonomi: antall årsverk reduseres med 0,5 fra og med høst 2019. Det gir en innsparing på ca.
350 000 kr årlig, 1,5 mill. kr over 5 år.
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•

HMS og beredskap: avklare fordeling av arbeidsoppgaver mellom fakultetet og
Eiendomsavdelingen, og gjennomgå ressursbruk i fakultetets beredskapsgruppe

Sentralt på UiO foregår prosesser i BOTT-regi og på sentralt administrativt nivå innenfor økonomi,
sak/arkiv, fellesløsninger og masterplan for IT og IT-drift. Disse vil komme til å få innvirkning på
administrative oppgaver på alle nivåer på UiO. Fakultetet vil derfor komme tilbake til eventuelle ytterlige
tiltak innen disse områdene som følge av beslutninger som fattes på sentralt nivå.

Eventuelle tiltak for senere vurdering

Endre fra 2 til 1 sensor: dersom økonomien forverres ytterligere kan det innføres en sensor på eksamener i
MA Rettsvitenskap. Dette vil ha en stor effekt på budsjettet og kan redusere sensurkostnader med inntil 5
mill. kr årlig, i tillegg til administrasjonskostnader.

Del 2 Budsjett - Endringer etter møtet i oktober

Etter styrets behandling har fakultetet gjennomført budsjettprosessen med grunnenhetene, og
prosessen har gitt noen endringer i forutsetningene som gjør at det er nødvendig å iverksette
ytterlige tiltak. Det er disse tiltakene styret bes ta stilling til.
Detaljbudsjetter er nå ferdigstilt for alle grunnenheter:
Enhetenes budsjetter
• IKRS har årlige budsjetter som varierer rundt balansepunktet.
• IFP går inn i en periode med årlige underskudd og vil være det eneste instituttet med
akkumulert underskudd (av betydning) etter 2023.
• NIFS og IOR har årlige overskudd og er de som bidrar mest til at resultatet etter 2023 er i
balanse for fakultetet samlet.
• SMR har også årlige overskudd fra og med 2019, gitt at ny UD-avtale inntreffer, og at frigjorte
midler fra avgang i 2019 ikke disponeres.
• Innsparingene på NIFS, SMR og IOR er altså en forutsetning for budsjettbalansen, og
fordelingen mellom instituttene og fakultetsnivået kan endres som følge av regelen om
overføring av overskudd. Denne ubalansen i økonomi mellom fakultetets nivåer skyldes at
inntekter opptjenes på institutter, mens lønnskostnadene i hovedsak belastes fakultetsnivået.
Dette er potensielt problematisk dersom ubalansen forsterkes. Det foreslås derfor at fakultetet i
2019 vurderer tiltak for å rette opp dette, herunder gjennomgang av intern finansieringsmodell.
Andre budsjettforutsetninger
Aktivitetsnivå for prosjekter forventes økt noe fra 2018 til 2019 og videre fra 2019 til 2020.
Deretter er det en nedgang frem til 2023, bl.a. pga utfasing av SFF Pluricourts. Nettobidraget fra
prosjekter til basis følger den samme utviklingen. En forutsetning for budsjettbalansen er at
fremtidige egenandeler i prosjekter i all hovedsak må finansieres av grunnenhetene.
UD-avtalen forutsettes videreført. Uten denne avtalen vil SMR ha store underskudd årlig fra og
med 2020 og fakultetets langtidsbudsjett er ikke lenger i balanse.
Personalkostnader reduseres noe fra 2018 til 2019, og fra 2020 til 2021 og videre fremover, i tråd
med de vedtatte tiltak. Årsverk reduseres parallelt, og antallet i 2023 vil være ca. 6% lavere enn i
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2018. For rekrutteringsstillinger er det budsjettert med videreføring nivået omtrent på måltallet fra
2020 og utover.
Driftskostnader forventes redusert noe gjennom perioden, til et nivå ca. 4% lavere enn i 2018.
Budsjettprosessen med institutter og seksjoner har vist at forventede inntekter har vært budsjettert
for optimistisk i tidligere behandling. Som følge av dette har resultatindikatorer nå blitt vurdert på
nytt, og justerte måltall for resultatindikatorer er vedtatt av dekanatet. Dette gjelder spesielt EUtildelinger, der det tidligere har vært budsjettert med store forventede inntekter i langtidsperioden.
Utviklingen og endringene fremgår av tabellene nedenfor.

Resultatindikatorene med resultater for 2012-2017 og ambisjoner for 2018 – 2019 (gammel
modell):
År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nye studiepoeng per
heltidsekvivalent

44,7

45,6

44,6

43,8

44,9

45,5

45,5

45,5

Gjennomsnittlig
gjennomføringstid
ph.d.

3,4

3,5

3,5

3,4

3,5

3,5

3,3

3,3

Studentmobilitet Andel
utvekslingsstudenter

5,94%

7,15%

7,54%

7,27%

7,9

7,90%

8,12%

8,12%

Publikasjonspoeng
per vit. årsverk

1,62

1,86

1,62

1,86

1,93

1,80

2,00

2,00

EU-tildeling - volum
1)

950

9567

8838

6472

4598

1609

9000

9000

NFR-tildeling volum 1)

21412

20834

25390

22491

27027

34943

25000

25000

Nye vedtatte resultatindikatorer med ambisjoner for langtidsbudsjettet 2019-2023:
2019
Nye studiepoeng per
heltidsekvivalent
Gjennomsnittlig
gjennomføringstid ph.d.
Studentmobilitet - Andel
utvekslingsstudenter
Publikasjonspoeng pr
årsverk
EU-tildeling – volum 1
NFR-tildeling – 2volum
BOA-tildeling

1
2

I tusen kr

2020

2021

2022

2023

45,5

46,0

46,0

46,5

47,0

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

8%

8%

8%

8%

8%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2 600
25 000
14 000

4 100
25 000
14 000

2 500
25 000
14 000

2 500
25 000
14 000

2 500
15 000
14 000
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Effekten av disse endringene er nå innarbeidet på inntektssiden i budsjettet, og betyr en redusert
basisbevilgning på ca. 12,5 mill. kr samlet for perioden (med effekt fordelt på årene 2021 til 2023),
herav ca. 10 mill. kr knyttet til reduserte EU-insentiver og ca. 2,5 mill. kr knyttet til reduserte
studie-insentiver. Inntektene på studie-insentiver er beregnet ut i fra ny finansieringsmodell. Her
er kandidatfullføring innført som ny faktor og studiepoeng vektes noe mindre enn tidligere.

Endringen betyr at det blir viktigere enn tidligere å få studentene gjennom på normert tid.

Budsjettiltak

Som følge av endringene i forutsetningene må det iverksettes ytterligere kostnadsjusteringer i
forhold til vedtaket i oktober for å oppnå budsjettbalanse. Disse bør tas der det er lettest å
gjennomføre og der det er fleksibilitet i kostnadsstrukturen. Det foreslås derfor justert på
lønnskostnader innenfor 4 stillingskategorier:
• Hjelpestillinger, justeres ned til 6 årsverk årlig, totalt fra ca. 37 til 30 for hele perioden.
Budsjetteffekt: 3,7 mill. kr samlet. Dette gjelder vit.ass.-stillinger på instituttene. Tiltaket
må iverksettes på instituttene. Fakultetsstyret ber derfor fakultetet om å iverksette
mekanismer for tilsettings-prosesser som gir bedre kontroll og mulighet til å gjennomføre
tiltaket.
• Timelønn, justeres ned med 2 årsverk pr år. Budsjetteffekt: 6 mill. kr samlet. Dette gjelder
ytterligere tiltak på undervisnings- og eksamensbudsjettet.
• Undervisnings- og forskningsstillinger:
o Universitetslektorstillinger justeres fra 6 til 5 årsverk årlig. Nettoeffekt etter økt
timelønnsbudsjett er ca. 1 mill. kr samlet.
o Tilsetting i utlyste førstestillinger utsettes 5 mnd. Budsjetteffekt: ca. 0,5 mill. kr.
• Administrative stillinger: I tillegg til tidligere vedtatte tiltak foreslås det en nedjustering
mot slutten av perioden med 1 årsverk i 2023. Budsjetteffekt: ca. 0,7 mill. kr samlet.

Budsjettbalanse

Gitt forutsetningene og tiltakene som beskrevet ovenfor vil det for basisvirksomheten bli overskudd
i 2019, årlige underskudd for 2020 og 2021, og deretter overskudd i 2022 og 2023. Dette er
omtrent den utvikling som ble lagt frem i prognosen i fakultetsstyret i oktober. Gitt at prognosen
for 2018 inntreffer som forventet betyr det at langtidsbudsjettet er i balanse etter 2023.

Årsresultat
Akkumulert resultat

2018
9 918 035
-3 163 729

2019
-1 408 062
-4 571 792

2020
2 577 825
-1 993 967

2021
2 170 751
176 784

2022
-2 604 821
-2 428 037

2023
-321 615
-2 749 651
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Årsplan

Overordnede prinsipper for årsplanarbeidet ble vedtatt i oktober, og er nå innarbeidet i planen:
Opprettholde antall vitenskapelige stillinger
Oppnå budsjettbalanse på sikt
Ta i bruk nye lokaler
4 hovedtiltak i årsplanen skal ivareta disse prinsipper:
• Overføring av ressurser fra administrasjon til faglig virksomhet
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•
•
•

Ta ut organisasjonsmessige effekter av flytting til nye lokaler
Etablering av fellestjenester på tvers av organisasjonen
Redusere antall eksterne lærere og sensorer

For øvrig er hovedprioriteringene i inneværende årsplan viderefør og et begrenset antall tiltak
innenfor disse bidrar til å ivareta de overordnede prinsipper. Etter møtet i oktober er årsplanen
ferdigstilt med alle tiltak, inklusive milepæler og resultatmål. Fullstendig årsplan-dokument
fremgår i vedlegg 1.
Forslag til vedtak 14.12.2018:
1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan, med kostnadstiltak som foreslått
med de endringer som fremkom i møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en
bedre sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på
fakultetet.
Vedlegg
1. Årsplan 2019-2021 for juridisk fakultet
2. hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 basisvirksomhet
3. hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 prosjekter

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Trond Skjeie
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no

Hovedområde

Hovedprioritering

Målet er at kutt i
overføringer ikke
skal gå ut over
faglig virksomhet og
antall vit.stillinger
skal opprettholdes

Årsplan tiltak

Referanse
til UiOs
årsplan

Kommentar
Aktivitet

Milepæl

Frist

Ansvarlig

31.12.2020

Innflytting

01.01.2020

Seksjonsleder IT-seksjonen

Førstelinjeorganisering og digitalisering

Innflytting

01.01.2020

Seksjonsledere studieseksjonen og Etablere en førstelinje for fakultetet Reduksjon på 1 årsverk i
IT-seksjonen
sammen med Biblioteket
førstelinjetjenesten
En økt digitalisering av
førstelinjetjenestene

Organisering av studie- og
forskningsadministrasjon

Innflytting

01.01.2020

Seksjonsleder studieseksjonen,
seksjonsleder eksamensseksjonen
og fakultetsdirektør

Utrede gevinster ved nye fellestjenester

31.12.2019

Seksjonsleder økonomi

Iverksette vedtatte budsjettiltak på studieog eksamensområdet

31.12.2020

Seksjonsleder studieseksjonen,
seksjonsleder eksamensseksjonen
og studiedekan

Iverksette vedtatte budsjettiltak

Organisasjonsmessige effekter av flytting
til nye lokaler

IT-organisering

Flytting til nye
lokaler

Oppnå
budsjettbalanse på
sikt

Etablering av fellestjenester på tvers av
organisasjonen
Redusere antall eksterne lærere og
sensorer

Sikre god gjennomstrømming i alle
fakultetets programmer

Resultatmål 2021

(administrativ fremdriftsansvarlig
uthevet)
Fakultetsdirektør og dekan

Overføring av ressurser fra administrative
til vitenskapelige stillinger

Premiss

Resultatmål 2019

Aktiviteter: se under

Proaktiv studieveiledning for å forebygge
forsinkelser, og bistå de som har
utfordringer i studiet

1. tertial
Forholdstall administrative pr
vitenskapelig tilsatt redusert

Gjennomført organisasjonsmessig
Økt kompetanse, bygd opp et
tilpasninger. Beskrevet
adekvat tjenestetilbud og redusert
tjenesteomfang og opplæringsbehov sårbarhet ift IT-tjenester
for IT-støtte personell

Reduksjon på 1 årsverk i
eksamensseksjonen, 1 årsverk i
studieseksjonen, 1 årsverk i
forskningsadm.
Tallfeste økonomisk og
organisasjonsmesig gevinst
Forbruk av timelønn redusert med 3
mill kr ifht budsjett 2018

Ikke synlig resultater i 2019, dette er En økning i antall studentenr som
et langsiktig mål.
gjennomfører på normert tid + 1
år. Økning fra 45%-55%
Innført rutiner for
målrettet oppfølging av
ulike studentgrupper

31.12.2019

Vurdering av bestått/ikke bestått på emner i Avklaring av hvilke emner 31.12.2019
rettsstudiet
som vil gå over til
bestått/ikke bestått
Videreutvikle studentaktive lærings - og
Varierte undervisnings - 31.12.2019
vurderingsformer. Gjennomgang av utvalgte og vurderingsformer gir et
emner i rettsstudiet.
bredere
vurderingsgrunnlag
Etablering av CELL - Centre on Experiential Svar på søknad om midler 31.12.2019
Legal Education
fra DIKU

Seksjonsleder studieseksjonen,
seksjonsleder eksamensseksjonen
og studiedekan

Økt grad av målrettet
studieveiledning. Rutinene
implementeres høst 2019.

Økt fokus på gjennomføring i
studentgruppen og reduksjon av
antall studenter som sliter
underveis i studiet.
Seksjonsleder eksamensseksjonen Vedtak fattet våren 2019, arbeid med Redusert karakterpress, reduksjon
og studiedekan
omlegging igangsatt høst 2019.
av gjentak og bedre
gjennomstrømming
Seksjonsleder studieseksjonen,
Vedtak fattet om hvilke endringer
Bedre gjennomstrømming. Økt
seksjonsleder eksamensseksjonen som skal gjennomføres på 1. og 4.
studenttilfredshet.
og studiedekan
studieår, og eventuelt andre emner.
Seksjonsleder studieseksjonen og
studiedekan

Igangsette prosess med oppstart av
CELL.

Igangsettelse av prioriterte tiltak som Bedre studiekvalitet og økt
er besluttet gjennomført som følge studenttilfredshet.
av de ulike evalueringene

Innovasjon og studiekvalitet

Fremragende utdanning og læringsmiljø
Utdanning og
læringsmiljø

Digitalisering av undervisningen og av
eksamen:

Oppfølging av programevalueringen - og
SHoT

Plan for hvilke tiltak som 31.12.2019
skal følges opp foreligger

Seksjonsleder studieseksjonen og
studiedekan

Gjennomgang av sensorgruppen i
rettsstudiet

Beslutning om endringer
er fattet

Seksjonsleder eksamensseksjonen Opprettholde en god sensorgruppe,
og studiedekan
sikre fornyelse og en bedret
kjønnsbalsanse

Implemetert i 2019

Seksjonsleder eksamensseksjonen Digitale hjelpemidler innfaset for alle
og studiedekan
emner, og papirbaserte hjelpemidler
er utfaset. Fullt implementert
31.12.19.
Seksjonsleder studieseksjonen og Canvas bedre tilpasset fakultetets
studiedekan
behov som medfører økt bruk av
både lærere og studenter.

Studentenes digitale ferdigheter
mer tilpasset arbeidslivets krav.
Økt tilfredshet blant studentene

Seksjonsleder eksamensseksjonen Høst 2019 går alle eksamener i
og studiedekan
Silurveien.

Implementert i 2019

31.12.2019

Aktiviteter: se under

Integrere Lovdata i undervisning og til
eksamen.

Eksamen avholdes siste
31.12.2019
gang i sentrum våren 2019

Canvas som læringsplattform tas aktivt i
bruk i undervisningen

Canvas er aktivt i bruk
31.12.2019
blant lærere og studenter

Sluttføring av overføring av eksamen til
Silurveien

Eksamen avholdes siste
31.12.2019
gang i sentrum våren 2019

Status

En bedret informasjonsplattform,
og en tettere kommunikasjon
mellom studenter og lærere

2. tertial 3. tertial

*Optimal dimensjonering av
forskningsadministrativ støtte i forhold til
eksterne prosjekter og søknader

Kartlegging av forskningsstøtte, dreie
ressurser fra "hotelldrift" til prosjektslknad
og prosjektoppfølging

Møte med
31.03.2019
forskningskonsulentene
på instituttene og i
fakultetsadministrasjonen

Assisterende fakultetsdirektør

Sterkere involvering av FANE

Øke kunnskap på mulige eksterne kilder
og forskningsprogrammer (identifisere
flere mulige samarbeidsprosjekter med
dept og næringsliv etter ARFA-modellen)

*Motivasjon for søknadsarbeid
*Informasjonsmøter og workshops drevet
av forskere
* Bygge nettverk og allianser for
prosjektsøknader (MoU?)

PluriCourt har kurs for
unge forskere om hvordan
bygge CV. ERC-workshops

Forskningdekanen, seksjonsleder
administrasjonsseksjonen og
kontorsjefene

4 søknader til EU i 2019.

Seksjonsleder
administrasjonsseksjonen og
forskningsdekan
Seksjonsleder

Ferdigstilt arbeid med revidering av
strategien

Et operativt FANE-nettverk

Ekstern finansiering

Grensesprengende
Forskning

Forskningsstrategi

Areal og
samlokalisering

Organisasjon og
støttefunksjoner

Oppnå måltallet for antallet
stipendiatstillinger
Avklare fakultetets engasjement i UiOs
tverrfaglige satsningsområder
Forskningsetikk

Vurdere riktig nivå for utlysninger
kommende år

Fortsett brukermedvirkningsprosess for
Domus Juridica

Arbeidet foregår i hovedbrukergruppen og i Innplasseringen drøftes
temagrupper etter behov.

15.10.2019

Seksjoneledere IT-seksjonen og
Kommunikasjonsseksjonen

Planlegge flytteprosesser for flytting inn i
DJ.

Detaljplanlegge flytteprosess og
gjennomføre flytting

10.01.2020

Assisterende fakultetsdirektør

Følge opp brukermedvirkningsprosesser
for ombygging og tilpasning av DB, DM og
DA til fakultetets endrede behov
Organisasjonsstruktur

Detaljplanlegge ombygging og tilpassing
Møteplan
gjennom brukermedvirkningsprosesser i
samarbeide med EA. Planlegge flytterokader
i sentrumsbygningene.
Følge
opp styrets beslutninger gjort høsten
2019

31.12.2020

Koordinator for samlokalisering

Følge opp og implementere UiOs
prosesser for administrativ forbedring og
digitalisering

Delta i fora ved UiO og følge opp
beslutninger fra UiO

Samfunnskontakt,
innovasjon og
formidling

30.06.2019

Måltallet er nådd

administrasjonsseksjonen
Forskningdekanen

jfr uios årsplan

Undervisningsplanlegging over tre semestre Undervisningsplanlegging 31.12.2019
for 3 semestre iverksatt
for undervisning fra vår
2020

Organisasjonsutvikling

Ta kunnskap i bruk

Når vi har nådd ned til
måltallet igjen

F

Assisterende fakultetsdirektør og
seksjonsleder
administrasjonsseksjonen
Assisterende fakultetsdirektør og
seksjonsleder
administrasjonsseksjonen
Seksjonsleder studieseksjonen og
studiedekan

Sikre informasjonsrutiner for
forskninsgetiske retningslinjer
Fakultetet har hatt en god
brukermedvirkningsprosess og har
svart ut bestillinger fra EA og Entra
ihht beslutningplan
Flytteprosess er gjennomført ihht
plan

Måltallet er opprettholdt, men
ikke oversteget

Bygget er i full drift og fungerer
etter målsettingen med 'bestått'
ettårsbefaring

Foreliggergger en flytteplan som er Alle ombygginger, tilpassinger og
effektiv og forstyrrer virksomheten i flyttinger er gjennomført ihht
minst mulig grad.
planer.

Nytt sak og arkivsystem innført

En mer oversiktlig og langsiktig
undervisningsplan for lærere og
undervisningsplanleggere

Effektivisert
undervisningsplanlegging og økt
forutsigbarhet med færre
endringer av undervisning

Flyttet fra utdanning

reduksjon på 20% i ressursbruk

Flyttet fra utdanning

Styrke arbeidet mot trakassering

Risikovurdering: iverksette tiltak.
Implementere etiske retningslinjer

Identifisere gevinster av fellesløsninger

Reduksjon av omfanget av støttetjenester
på studieprogrammer utenom
rettsvitenskap

Implementere UiOs formidlingspolitikk

Formidle formidlingspolitikken til ansatte
Utarbeide konkrete tiltak for
implementering

Innovasjon

Innovasjonsperspektivet innenfor fakultetets Innovasjon er
fagområder synliggjøres ved utlysning av
implementert som fast
stillinger og studentoppgaver
punkt i utlysninger

31.12.2019

Styrke kontakt med arbeidslivet

Arbeidslivspanel.

31.12.2019

Seksjonsleder studieseksjonen og
studiedekan

tettere dialog mellom arbeidslivet og Arbeidslivspanelet er godt etablert
rettsstudiet, og og et godt korrektiv som forum
til hvordan studiet er organisert.

Styrke fakultetets dialog med samfunnet

Utvikle konsepter for
forskningskommunikasjon med
utgangspunkt i de nye lokalene Domus
Juridica

31.12.2019

Seksjonsjef
kommunikasjonsseksjonen

Mer synlige og tilgjengelige
formidlingsaktiviteter for
offentligheten

Tiltakene er planlagt og
klar til å realiseres i 2020

Oppstart av
arbeidslivspanel

31.12.2019

Assisterende fakultetsdirektør og
seksjonsleder
administrasjonsseksjonen
Seksjonsleder studieseksjonen,
seksjonsleder eksamensseksjonen
og studiedekan, i samarbeid med
kontorsjef for IFP, IKRS og NIFS

Fast punkt i LiMU- og LAMU-møter

Seksjonssjef
kommunikasjonsseksjonen

Permanente formidlingstiltak rettet Formidlingstiltakene har god
mot eksterne målgrupper er planlagt publikumstilstrømming og er
etablert som merkevare for
fakultetets formidling.
Alle utlysninger peker på
innovasjonselementer
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LANGTIDSBUDSJETT 2019-2023 BASISVIRKSOMHET

Beløp totalt for hele fakultetet
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Overført fra i fjor
Prosjektavslutning
Totalsum

2018
-301 890 991
226 511 515
101 760 201
3 087 660
-19 650 350
-13 081 764
100 000
-3 163 729

2019
-306 411 731
223 384 330
102 300 417
3 237 660
-23 818 738

Resultat pr Institutt
1200 Det juridiske fakultet
1201 Institutt for kriminologi og rettssosiologi
1202 Institutt for privatrett
1204 Nordisk institutt for sjørett
1205 Institutt for offentlig rett
1207 Norsk senter for menneskerettigheter
Totalsum

2018
5 739 661
-113 469
-6 010 951
-1 204 062
-2 071 292
496 383
-3 163 729

2019
36 209
-207 447
593 643
-572 331
-882 123
-376 012
-1 408 062

Årsverk pr stillingskategori
2018
Bibliotekstillinger
0,50
Frikjøp
-14,12
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling
9,89
Ingeniører
8,25
Kontorstillinger
3,45
Lederstillinger
2,00
Mellomlederstillinger
20,96
Professor II
0,93
Rekrutteringsstillinger
49,34
Saksbehandler-/utrederstillinger
49,12
Timelønn
37,70
Undervisnings- og forskerstillinger
90,15
(tom)
0,00
Totalsum
258,17

2019
0,85
-19,17
6,03
6,80
3,35
2,00
20,90
1,14
39,47
48,88
37,66
90,53
0,00
238,43

-100 000
-1 408 062

2020
-303 749 043
224 715 211
101 385 917
3 037 660
-22 711 920

2021
2022
2023
Totalsum
-300 391 890 -299 156 588 -296 340 626 -1 807 940 869
221 450 749 213 657 498 209 032 424 1 318 751 728
100 265 717 99 250 767 99 098 782
604 061 800
3 037 660
3 037 660
3 037 660
18 475 960
-22 091 485 -19 294 157 -15 049 855 -122 616 506
-13 081 764
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-400 000
2 577 825
2 170 751
-2 604 821
-321 615
-2 749 651

2020
4 537 577
237 732
2 141 744
-2 080 213
-1 538 814
-720 201
2 577 825

2020
-19,71
6,29
7,00
3,35
2,00
21,20
1,30
42,22
45,82
35,91
94,45
0,00
239,82

2021
3 613 447
198 590
1 944 457
-1 443 165
-1 382 378
-760 201
2 170 751

2021
-18,17
6,29
7,00
3,35
2,00
21,40
1,20
43,75
41,82
35,62
93,95
0,00
238,20

2022
-2 682 527
198 589
1 195 665
187 672
-721 163
-783 058
-2 604 821

2022
-13,55
5,79
7,00
3,35
2,00
20,60
1,20
42,00
41,82
35,62
90,45
0,00
236,27

2023
Totalsum
-2 260 798
8 983 569
198 590
512 586
1 588 150
1 452 710
-177 999
-5 290 098
1 118 500
-5 477 270
-788 058
-2 931 148
-321 615
-2 749 652

2023
-8,71
5,79
7,00
3,35
2,00
19,80
0,40
44,00
40,82
35,62
88,37
0,00
238,43

Totalsum
1,35
-93,43
40,06
43,05
20,20
12,00
124,86
6,17
260,78
268,26
218,14
547,90
0,00
1 449,33

LANGTIDSBUDSJETT 2019-2023 - PROSJEKTER

Beløp totalt for hele fakultetet
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Overført fra i fjor
Prosjektavslutning
Totalsum

Institutt
1201 Institutt for kriminologi og rettssosiologi

2018
-85 150 125
40 004 627
19 908 602
20 000
21 674 691
-16 995 126
-8 500
-20 545 830

Sted
120100 IKRS
120110 Jussbuss
1201 Institutt for kriminologi og rettssosiologi Totalt
120200 IFP
1202 Institutt for privatrett
1202 Institutt for privatrett Totalt
120400 NIFS
1204 Nordisk institutt for sjørett
1204 Nordisk institutt for sjørett Totalt
120500 IOR
1205 Institutt for offentlig rett
120510
PluriCourts
1205 Institutt for offentlig rett Totalt
120700 SMR
1207 Norsk senter for menneskerettigheter*
1207 Norsk senter for menneskerettigheter Totalt
Totalsum
*Herav UD-avtalen som utgjør ca 9 årsverk hvert år

2019
-91 764 947
51 591 973
15 793 667
5 000
25 239 977

2020
-98 912 057
51 134 020
20 754 142
5 000
23 258 114

2021
-85 038 820
48 966 895
18 056 211
5 000
20 840 840

2022
-76 833 030
42 362 966
16 988 659
5 000
17 400 925

2023
Totalsum
-65 151 330
-502 850 309
35 768 852
269 829 334
15 468 932
106 970 213
5 000
45 000
12 974 379
121 388 927
-16 995 126
-8 500
-934 167
-21 620 461

865 670

-3 760 781

2 830 127

-75 479

2018
4,65

2019
6,02

2020
5,97

2021
4,68

2022
4,68

2023 Totalsum
4,68
30,69

14,38
19,04
13,65
13,65
13,84
13,84
5,73

14,85
20,87
17,54
17,54
17,80
17,80
5,71

14,55
20,52
14,67
14,67
15,79
15,79
6,46

14,47
19,15
15,29
15,29
14,52
14,52
6,29

14,55
19,23
11,07
11,07
11,28
11,28
5,46

14,47
19,15
10,25
10,25
10,62
10,62
5,46

87,27
117,96
82,47
82,47
83,85
83,85
35,09

16,42
22,14
10,26
10,26
78,93

24,60
30,31
10,71
10,71
97,24

26,24
32,69
12,55
12,55
96,22

22,05
28,34
12,55
12,55
89,84

17,36
22,82
12,55
12,55
76,94

5,80
11,25
12,55
12,55
63,82

112,47
147,56
71,16
71,16
502,99
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Plan for arbeid med Strategi 2030 for Det juridiske fakultet
Bakgrunn
Det er ett år igjen av perioden for UiOs Strategi 2020, og universitetet har i høst startet opp
arbeidet med strategien for perioden fram til 2030.
Hovedproblemstillinger
Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet utløper samtidig som UiOs strategiplan. Den
nye strategiplanen for UiO vil imidlertid legge føringer for fakultetets plan.
For arbeidet med ny strategiplan foreslår fakultetet å følge den samme prosessen som UiO sentralt,
men med ett semesters forsinkelse. Det vil dermed bli mulig fange opp signalene som kommer fra
arbeidet på universitetsnivå og ta hensyn til disse i vår lokale prosess.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte planen for arbeidet med fakultetets Strategi 2030.
____________________________________________________________________
Vedlegg
1. Presentasjon av planen for arbeidet med Strategi 2030
2. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet

JUS Strategi 2030

Strategiprosess

VÅR 2019
Hvor står
fakultetet?
Forberedende fase

HØST 2019

VÅR 2020

Innhold og
prioriteringer

Høring og
beslutning

Strategiutviklingsfase

Avsluttende fase

Sentrale oppgaver i alle de tre fasene
• Innhold
• Sikre innspill fra studenter og ansatte, samt eksterne
samarbeidspartnere og interessenter .
• Ledelse
• Klargjøre lederroller og -ansvar på alle nivåer både i
• strategiprosessen og utformingen av Strategi2030.
• Hele fakultetet
• Involvere, utvikle, skape, eie

Vår 2019:

Hvor står
fakultetet?
Forberedende fase

•
•
•
•

Avklare premisser, rammebetingelser
Etablere faktagrunnlag
Avklare roller i strategiarbeidet
Legge planer og rammer for selve strategiprosessen; hvordan
engasjere, involvere, få til kunnskap/erfaringsdeling,
kommunikasjon/informasjon
• Formulere noen første tanker om strategiens konkrete utforming
og diskutere mulige temaer

HØST 2019

Innhold og
prioriteringer
Strategiutviklingsfase

•
•
•
•
•

Sette ambisjonsnivå
Formulere mål
Avklare prioriteringer
Definere kunnskaps- og verdigrunnlag
Sikre forankring og involvering

VÅR 2020

Høring og beslutning
Avsluttende fase

• Høringsrunder for ny strategi
• Vedta strategi2030 i Fakultetsstyret
• Legge og vedta planer for gjennomføring og oppfølging

Hvordan sikre involvering i organisasjonen?
• Linjestyrt innspillsprosess (Fase 1,2 og 3)
• På agendaen i institutt(styre)møter, kontorsjefsmøter, seksjonsledermøter dekanatmøter,
I-ledermøter, etc.
instituttlederne / kontorsjefene/seksjonslederne informerer hverandre om løsninger de velger

•
•
•
•

Nettside med framdriftsplan og mulighet for innspill(Fase 1)
Strategigruppe besøker enhetene (Fase 2)
Ulike møtearenaer: fysiske og digitale (Fase 2)
Tematiske arbeidsgrupper (Fase 2)
• Tematiske åpne møter/ innspillsmuligheter/ diskusjonsfora

• Forberedende høringsrunde (Fase 2)
• Klassisk høringsrunde (Fase 3)

Foto: Jaro Haaland

Strategisk plan 2010 -20 for Det juridiske fakultet
Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos internasjonale posisjon som et ledende
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning,
formidling og innovasjon.
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Mål og profil
Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i
Oslos internasjonale posisjon som et ledende
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom
forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

nye kommunikasjonsmedier, klimaendringer, økt
migrasjon mv. Rettsvitenskapelig forskning blir
derfor relativt viktigere som en del av den samlete
samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskning.
Fakultetet skal arbeide for en bedre forskningspolitisk

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale
ansvar for juridisk kunnskap og forskning og
styrke sin internasjonale posisjon som et ledende
forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom
forskning, innovasjon, utdanning og formidling.

synliggjøring av dette i ulike fora.

Internasjonalisering
Det juridiske fakultet står overfor store og viktige
utfordringer. Samfunnets og rettens internasjonalisering
og europeisering innebærer stadig tettere interaksjon
mellom nasjonal, regional og internasjonal rett gjennom
utvikling av lovgivning og traktater, kontraktsrett,
selskaper, rettspraksis, domstoler og nye internasjonale
organisasjoner. Også nasjonal rett påvirkes av at
samfunnet står overfor mange nye utfordringer
som medfører internasjonalisering på mange
områder. Å få kunnskaper om og forståelse av disse
endringsprosessene er i dag en betydelig utfordring.

Forskningspolitisk synliggjøring
Samfunnet preges av en betydelig rettsliggjøring
både gjennom lovgivning og bruk av kontrakter.
Det innebærer økende variasjon i de oppgaver
jurister står overfor. Retten må forholde seg til nye
forhold i samfunnet som bruk av nye teknologier,

Et fornyet rettsstudium
Fakultetet har i 2009 og 2010 forberedt et fornyet
rettsstudium. Studiet skal gjennom sitt innhold og
opplegg tilfredsstille NOKUTs krav til studiekvalitet og
gi de juridiske kandidatene bedre forutsetninger for
å møte dagens og morgendagens krav. Viktige sider
ved fornyelsen er mer vekt på etikk, vekt på samspillet
mellom nasjonale, utenlandske og internasjonale kilder
og tettere oppfølgning av studentene.

Juridisk forskning
Fakultetet har en betydelig faglig bredde. For å møte
de utfordringene vi står overfor, er det behov for
forskning. Det gjelder innenfor de tradisjonelle juridiske
disipliner, på tvers av dem, gjennom utvikling av nye
fagområder og innenfor perspektivfagene for å generere
problemstillinger, beskrive og forstå retten i alle dens
fasetter. Juridisk forskning skal kjennetegnes ved
kvalitet, autonomi og grundighet, kritisk refleksjon og
maktkritikk. Det må fortløpende diskuteres hva som er
god kvalitet på rettsvitenskapelig forskning.
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Våre strategier for 2010 – 2020 er beskrevet under de
samme overskrifter som UiO har i sin strategiske plan:
• Et grensesprengende universitet
• Læringsuniversitetet
• Et samfunnsengasjert universitet
• Et handlekraftig universitet
• Det gode universitetet

Foto: Jaro Haaland

Faglige prioriteringer
Prosess faglige prioriteringer (2007-2009) inneholder
fakultetets faglige prioriteringer for forskning og
undervisning. De fire sentrale tematiske områdene er:
rettens globalisering, individenes rettsstilling, rett, stat
og marked, samt rett og miljø. Flere gjennomgående
perspektiver på retten er: rettsstats-tanken, retten og
tiden, rettstenkningen samt rett, samfunn og moral.
Vi skal også utvikle nye fagområder og videreutvikle
forskning og undervisning innen tradisjonelle juridiske
fag.

3
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Et grensesprengende universitet
Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning
og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.
Strategier for det juridiske fakultet:
1. Vi skal møte de utfordringer for rettsvitenskapelig
forskning som er knyttet til rettsliggjøring og
internasjonalisering ved å arbeide for å øke kvalitet og
relevans i rettsvitenskapelig forskning. Vi skal i særlig
grad legge forholdene bedre til rette for den enkelte
forsker. Vi skal bedre samfunnets utnyttelse av vår
kompetanse.
2. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda
bedre gjennom tverrfaglig forskning og utdanning både
med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre øvrige
fagområder. Vi skal øke vår deltakelse i tverrfaglig
forskning.
Vi skal gjøre det lettere å kombinere juridiske fag
i rettsstudiet med fag ved andre programmer og
fakulteter. Tverrvitenskapelig juridisk forskning med
innslag av fag som rettssosiologi, rettsfilosofi- og teori,
rettsøkonomi og rettshistorie vil være en nødvendig
del av en respons på de utfordringer rettsvitenskapelig
forskning står overfor.
3. Vi skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig
samarbeid. Vi skal øke vår deltakelse i internasjonale

nettverk. Vi skal rekruttere flere lærere med utenlandsk
juridisk bakgrunn til faste stillinger ved fakultetet.
Vi skal arbeide aktivt for økt finansiering til
rettsvitenskapelig forskning fra Norges forskningsråd,
European Research Council, EUs rammeprogrammer,
departementene og fra andre kilder.
Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal
profil og samarbeidet med utenlandske institusjoner skal
økes for større relevans og høyere kvalitet.
Vi skal gjøre det lettere å kombinere norske og
utenlandske elementer i jussutdanningen og få flere
studenter til å benytte de internasjonale faglige tilbud
fakultetet har etablert, samt bedre integrasjonen mellom
norske og utenlandske studenter.
Vi skal øke andelen pensumlitteratur skrevet på andre
språk enn norsk.
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Læringsuniversitetet
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste
internasjonale læresteder.
Strategier for det juridiske fakultet:

Vi skal oppmuntre til kritisk tenkning rundt juristenes
rolle gjennom utvikling av faget ”yrkesetikk”.

1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som
tiltrekker seg studenter som har forutsetninger for,
og som engasjeres av, studier ved et fremragende
forskningsuniversitet.

2. Vi vil legge vekt på best mulig utnyttelse av våre
samlede personalressurser innen forskning og
undervisning.

Studietilbudet skal utvikles til ledende så vel
innen rettsvitenskap som i våre andre fag. Tidlig
i strategiperioden skal fakultetet gjennomføre de
vedtatte faglige prioriteringene på utdanningssiden,
særlig med tanke på pedagogisk kvalitet, kobling
til forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering.
Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å
være et fremragende internasjonalt universitet.
Vi skal bedre studiekvaliteten gjennom bedre oppfølging
av studentene kombinert med at studentene gis større
krav og utfordringer. Forholdstallet lærer/student skal
bedres vesentlig.
Vi skal synliggjøre fakultetets forskning og engasjere
studentene mer i faglige debatter og møter ved
fakultetet.

En viktig strategisk utfordring for perioden er hvor
stort det juridiske fakultetet skal være. En økning
av studieplasser krever en vesentlig styrking av
lærerstaben og av administrativt ansatte og kan ikke
baseres på bruk av eksterne lærere eller midlertidig
ansatte.
Vi skal ha en bevisst bruk av eksterne krefter i
undervisning og veiledning, som timebetalte og i
bistillinger.
Vi skal legge til rette for at studentvitassene trekkes
mer aktivt inn i de fast ansattes forskning blant annet
ved ved at deres arbeidsplikt knyttes konkret opp mot
assistentarbeid for pågående forskningsarbeid.
3. Rettsstudiet skal fortsatt være et profesjonsstudium
med faglig bredde og dybde. Studiets verdi og anseelse
skal økes ved å fokusere på faginnhold, undervisning,
litteratur, eksamensformer og læringsmiljø.
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Vi skal fullføre prosessen med fornyelse av rettsstudiet
og gjennomføre denne på en slik måte at det ikke skaper
kompliserte overgangsordninger.
Det fornyede rettsstudiet skal ha tilstrekkelig grad
av fleksibilitet slik at det ikke blir nødvendig med
noen ny studiereform i perioden. Vi vil legge vekt
på oppfølging av kvaliteten i studiet blant annet ved
undervisningsevalueringer.
Studiet skal dekke samfunnets behov for gode jurister
og samtidig innføre studentene i et videre akademisk
fellesskap.
Vi vil øke studiets internasjonale anvendelsesmuligheter
gjennom å internasjonalisere studieinnholdet,
synliggjøre kompetansens anvendelsesområde og
bevisstgjøre studentene om internasjonale aspekter.
Fakultetet vil prioritere undervisningsformer som
gir mulighet for dialog og som gir utfordringer til
studentene.
4. Vi skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur for
forskning og undervisning, særlig i form av lokaler og
IKT- og bibliotekstjenester.
5. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være
fremtidsrettet. Den skal
bli mer attraktiv for de beste kandidatene og bidra til

bedre rekruttering av jurister med bakgrunn fra andre
land.
Rekrutteringspolitikken skal utvikles slik at vi sikrer en
god balanse
mellom faste stillinger, stipendiatstillinger og
postdoktorstillinger.
Vi skal arbeide for bedre integrering av stipendiatene i
aktive
forskningsmiljøer, forskergrupper og fagmiljøer.
Kvaliteten på ph.d.-programmet skal heves med
henblikk på bedre
veiledning, midtveisevalueringer og seminarer. Vi skal
arbeide for økt
nordisk samarbeid om ph.d.-seminarer. Alle
stipendiatene skal så langt
praktisk mulig ha et kortere eller lengre studieopphold i
utlandet.
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Et samfunnsengasjert universitet

Strategier for det juridiske fakultet:
1. Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal styrkes
gjennom å bedre kontakten med arbeidslivet
gjennom studietiden, blant annet ved å videreutvikle
praksisordningene. Vi ønsker offentlige og private
virksomheter som aktive deltakere i utvikling og
evaluering av studieprogrammene. Vi skal legge til rette
for samfunnsengasjerte og aktive studenter.
2. Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig
forskning skal økes, samtidig som vi arbeider for en
riktig innretning av denne.
3. Vi skal medvirke i UiOs arbeid for å styrke sin profil
som hovedstadsuniversitet. Byen rundt universitetet og
forholdet til næringsliv og samfunnsliv i Oslo-regionen
spiller en avgjørende rolle for UiO. Fakultetet skal
øke sin synlighet i byen gjennom videreutvikling av
eiendommer for å finne en mer samlet løsning rundt
Tullinløkka for de leide lokalene som vi disponerer i Oslo
sentrum. Synliggjøring og styrking av jusstudentenes
rettshjelptilbud kan være et praktisk bidrag fra
Universitetet til hovedstadens befolkning.

Foto: Jorunn K. Westbye

Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets
store samfunnsutfordringer.
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Et handlekraftig universitet
Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar
til å understøtte kjerneaktivitetene.
Strategier for det juridiske fakultet:
Et handlekraftig universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede
ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte
kjerneaktivitetene
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for
forskning og undervisning, samt gode arbeids- og
møteplasser for studentene.
2. Vi skal videreutvikle og effektivisere de administrative
og tekniske funksjonene og bedre samspillet mellom
faglige og administrative funksjoner. Vi skal øke den
administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i
internasjonale forskningsprogrammer.

3. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i
dimensjoneringen av studietilbud og forskning. Dette
skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal
arbeidsdeling. Vi skal utnytte mulighetene ved nasjonal
arbeidsdeling. Sterke miljøer skal få muligheter til å
utvikle seg videre, mens miljøer med kvalitetsmessige
utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling eller
avvikling.

4. Vi skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern
ressursbruk.
5. Fakultetet ønsker å dele kunnskap og styrke
dialogen med samfunnet. Fakultetets egne nettsider
er styrket som et godt kommunikasjonsmiddel for
forskningssamarbeid og informasjonsutveksling
mot andre fagmiljøer, mot studenter og mot bredere
målgrupper.

Det juridiske fakultet - Strategisk plan 2010 - 20

Det gode universitetet
Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere
sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø.
Strategier for det juridiske fakultet:
Det gode universitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at
studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt
arbeids- og læringsmiljø
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal arbeide for et godt arbeidsmiljø der alle
medarbeidere får realisert sitt potensial fullt ut. Vi vil
arbeide for at studentene skal ha et godt faglige, sosialt
og fysisk lærings- og arbeidsmiljø. Vi vil videreutvikle
lederskap og legge til rette for medvirkning fra tilsatte
og studenter. Arbeidet for bedre helse, miljø og
sikkerhet ved fakultetet skal styrkes gjennom gode
rutiner og klare ansvarsforhold. Vi vil kartlegge om
det er noen grupper av ansatte som føler at de ikke
kan komme til orde med kritikk og forslag, og legge
forholdene til rette for en åpen kommunikasjon.
2. Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper
ansatte og tilby gode muligheter for profesjonell og
faglig utvikling. Vi skal utvikle en handlingsplan for
antidiskriminering.

3. Vi skal legge til rette for god intern organisering
av forsknings- og undervisningsmiljøer. Vi skal
videreutvikle vår forskning og undervisning gjennom
bruk av henholdsvis forskergrupper og faglærergrupper.
4. Vi skal fortsatt ha en aktiv likestillings- og
rekrutteringspolitikk. Vi vil legge til rette
for rekruttering av studenter og tilsatte med
minoritetsbakgrunn.
5. Vi skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i
forvaltnings- og støttefunksjonene ved å legge til rette
for kompetanseutvikling og attraktive karriereveier for
teknisk-administrativt personale.
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Mandat for arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang
Bakgrunn
Fakultetsstyret har diskutert organisering av fakultetet ved i tre møter i 2018. På møtet 22. oktober
besluttet styret ikke å starte opp en organisasjonsgjennom før flyttingene i 2019/2020 er
gjennomført. Styret ba derfor om at det skulle settes ned en arbeidsgruppe som skulle tenke videre
på saken gjennom 2019, og at mandatet for en slik gruppe skulle legges frem for styret på møtet 14.
desember.
Hovedproblemstillinger
Fakultetsstyret har i tidligere diskusjoner vært samstemt i tre punkter:
1. Det er behov for en organisasjonsgjennomgang.
2. En organisasjonsgjennomgang før flyttingene kan skape et for stort press på
organisasjonen.
3. Prosessen og diskusjonene som er startet i 2018 bør likevel ikke stanse helt opp.
Arbeidsgruppens mandat må bygge på og balansere disse tre punktene.
Forslaget til mandat er diskutert med instituttlederne og lokalt arbeidsmiljøutvalg, samt drøftet
med fagforeningene. Innspill fra disse møtene er innarbeidet i det fremlagte forslaget.
Videre fremdrift
Arbeidsgruppen rapporterer til dekanen, og fakultetsstyret orienteres om arbeidet på styremøtene i
2019.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til mandat for arbeidsgruppen. Dekanen får
fullmakt til å oppnevne medlemmene etter råd fra instituttlederne.
____________________________________________________________________
Vedlegg
1. Forslag til mandat for arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

V-SAK 4, vedlegg

Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet, UiO
MANDAT FOR EN MULIGHETSSTUDIE

1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
Fakultetsstyret har bedt om at det igangsettes en prosess for å vurdere fakultetets organisering.
Styret har i tre møter i 2018 diskutert saken, og pekt på særlig to hovedpunkter med hensyn til
organiseringen:
1. Dagens institutter er av svært ulik størrelse, og de de har til dels overlappende interessefelt.
2. Administrative fellestjenester er i dag organisert på fakultetsnivå, mens alle andre
administrative tjenester følger instituttgrensene. Hvorvidt dette hindrer den administrative
flyten mellom fakultetets enheter, er et viktig spørsmål.
Fakultetet står overfor en rekke endringer og omstillinger den kommende tiden. Av særlig betydning
er innflytting i nybygget DJ. Likeledes vil vi peke på BOTT-prosessen og UiOs Program for
administrativ forbedring og digitalisering. For ikke å skape et enda større press på organisasjonen,
besluttet fakultetsstyret ikke å starte en organisasjonsgjennomgang før flyttingene. Fakultetsstyret
har ikke lagt føringer for en fremtidig organisering av fakultetet, men ba i møtet 22. oktober om at
det opprettes en arbeidsgruppe som i løpet av 2019 skal arbeide videre med spørsmål knyttet til
fakultetets organisering.

2. Prosjektets mål og involverte
Arbeidsgruppen skal i løpet av 2019 komme med råd om problemstillinger, tematikk og vurderinger
som kan legge grunnlaget for fakultetets videre arbeid med organisasjonsstrukturen.
Det overordne målet er at alle ansatte sikres et godt arbeidsmiljø. En hensiktsmessig organisering av
fakultetets samlede ressurser er viktig. Det er et mål i seg selv at det føres faglig forankrede
diskusjoner om fakultetets organisering. Refleksjoner om faglige gevinster og ulemper ved
fakultetets organisering skal gjøres kontinuerlig slik at det skapes en endringsevne og -vilje gjennom
åpne og frie diskusjoner. Fakultetets organisering bør reflektere aktuelle og fremtidige
samfunnstrekk.
Arbeidsgruppen bes i lys av dette å initiere diskusjoner på fakultetet om hvordan faglige og
administrative ressurser totalt sett kan utnyttes best mulig. Gruppen står fritt til å velge hvem de vil
involvere og hvordan diskusjonene skal føres.
Fakultetsledelsen legger ingen føringer på arbeidsgruppens arbeid og vil selv ikke delta i gruppen.
Arbeidsgruppen bør imidlertid ta hensyn til fakultetsstyrets punkter i sitt arbeid:
o
o
o
o

Fordeler og ulemper ved dagens organisering bør vurderes og beskrives.
Gruppens råd skal bygge på diskusjoner med og i relevante ansattgrupper.
Gruppens råd bør ta hensyn til erfaringer fra institusjoner som er organisert på en annen
måte.
Gruppen bør ha i mente at det er gjennomført kartleggingsprosesser på flere administrative
felt på UiO nivå, og at det kan komme endringer som følge av BOTT-samarbeidet og UiOs
Program for administrativ forbedring og digitalisering.

En eventuell fremtidig omorganisering av fakultetet vil involvere alle ansatte, uavhengig av stilling og
arbeidssted, og også berøre studentene. Fakultetets faglige inndeling bør gjenspeile aktuelle
tendenser i rettssamfunnet. Sammensetningen arbeidsgruppen må reflektere denne brede
1
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samlingen av interessenter. Fakultetsledelsen foreslår derfor at arbeidsgruppen får en bred
sammensetning med rundt 10 personer fordelt på eksempelvis følgende måte:
o
o
o
o

1 ekstern
4 vitenskapelige ansatte fra ulike miljøer ved fakultetet
2 teknisk-administrative fra fagforeningene og verneorganisasjonen
2 studenter

Dette vil bli vurdert nærmere.

3. Medbestemmelse og medvirkning
Arbeidsgruppen bestemmer i samråd med fakultetet kommunikasjonsplanen for arbeidet.
Arbeidsgruppen rapporterer til dekanen som orienterer fagforeningene og verneorganisasjonen slik
at medbestemmelse sikres gjennom faste IDF-møter i henhold til hovedavtalen. Hvorvidt innholdet i
mulighetsstudien er gjenstand for drøfting eller informasjon, avgjøres underveis i samråd med
fagforeningene. Arbeidsgruppens endelige råd legges frem for fakultetsstyret senest i desember
2019.
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Oppnevning av valgstyre ved Det juridiske fakultet 01.01.19-31.12.22
Funksjonstiden til fakultetets valgstyret utløper ved nyttår, og det må derfor oppnevnes nytt
valgstyre for kommende fireårsperiode. Valgreglementet for Universitetet i Oslo (§ 3) fastsetter at
fakultetsstyret skal oppnevne et fakultetsvalgstyre.
Valgstyret har ansvar for at alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå gjennomføres iht.
valgreglementet. Valgstyret treffer selvstendige avgjørelser der slik myndighet ikke er tillagt annet
organ, og kan delegere oppgaver til et fast valgsekretariat organisert av fakultetsdirektøren.
Valgstyret skal bestå av én representant fra hver stemmerettsgruppe, altså fast og midlertidig
vitenskapelig, student og teknisk-administrative. Representantene for de ulike gruppene forslås av:
-

Instituttlederne foreslår representant for faste vitenskapelige
Stipendiatrådet foreslår representant for midlertidig vitenskapelige
Juridisk studentutvalg (JSU) foreslår representant for studentene
Kontor- og seksjonssjefer foreslår representant for teknisk-administrative

På grunn av store utskiftinger av JSU ved nyttår, har studentene fått utsatt frist til å foreslå
kandidat til 15. januar. Vi ber derfor om at fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å oppnevne
studentrepresentant etter forslag fra studentene selv.
Representantene for faste vitenskapelige og teknisk-administrative har fire års funksjonstid, mens
funksjonstiden for midlertidig vitenskapelige og studenter er ett år.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:
-

Professor Lasse Simonsen (leder)
Stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter
Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant etter forslag fra studentene
selv.
Funksjonstiden for Simonsen og Myre er fram til 31.12.2022, mens funksjonstiden for stipendiatog studentrepresentanten er ut 2019.
Vedlegg.
1. Valgreglement for Universitetet i Oslo § 3

Saksbehandler:
Eirik Haakstad
+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no

V-SAK 5 Vedlegg
Utdrag fra UiOs valgreglement

Valgreglement for Universitetet i Oslo
Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med
endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017.

§ 3 Valgstyrer
1. Generelt
o

For alle valg oppnevnes det valgstyre. Valgstyrene har som oppgave å sørge for
at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle
avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.
o Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å
foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på
kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og
valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet. Jf. § 14.
2. Det sentrale valgstyret
Universitetsstyret oppretter et sentralt valgstyre som har ansvaret for å gjennomføre
valg av rektor/prorektor og representanter til universitetsstyret. Det sentrale
valgstyret er i valgsaker rådgiver for universitetsstyret og universitetsdirektøren, og
gir veiledning ved valg på fakultets- og instituttnivå.
Valgstyret er klageorgan for beslutninger i søkekomiteen ved rektor- og
prorektorvalg.
Universitetsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat som er underlagt det
sentrale valgstyret. Dette skal ha tilstrekkelig kompetanse til å assistere alle
nødvendige gjøremål i relasjon til valgene. Valgstyrets rolle som klageinstans
framgår av § 17.
Valgsekretariatet er også sekretariat for søkekomiteen ved rektor- og prorektorvalg.
3. Valgstyrer for valg på fakultets- og instituttnivå
Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyre. Dette har ansvar for følgende valg
som avvikles på fakultets- og instituttnivå: valg av dekan og prodekan, instituttleder
og stedfortreder for instituttleder, og for valg til fakultetsstyre og instituttstyre/råd.
Det kan delegere til instituttene å gjennomføre valgene. Instituttstyret oppnevner da
eget valgstyre. Ved institutter som har råd og ikke styre, oppnevnes valgstyre på
instituttnivå av fakultetsstyret. Fakultetsdirektør/instituttleder organiserer et fast
valgsekretariat som er underlagt fakultets/instituttvalgstyret.
4. Sammensetning av valgstyrene
o Alle valgstyrer skal som hovedregel ha én representant for hver av gruppene
fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (stemmerettsgruppe a, jf. § 6 nr.
1), midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b), teknisk og
administrativt tilsatte (gruppe c), og studentene (gruppe d). Dersom særlige
forhold foreligger, kan oppnevnende organ enstemmig bestemme at en eller
flere grupper ikke skal ha representanter i valgstyret. Det kan oppnevnes
vararepresentant for den enkelte representanten i valgstyret.
o Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden
for de ulike gruppene i det aktuelle styringsorganet, og fungerer inntil det nye
styringsorganet har valgt nytt valgstyre. Jf. § 2.
o Valgstyrene er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede.
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Forslag til valgkomité ved Det juridiske fakultet - 01.01.19-31.12.22
I 2019 skal Det juridiske fakultetet velge nytt dekanat. Valgreglement for UiO (§ 22) fastsetter at
det ved valg av dekan og prodekaner bør oppnevnes en valgkomité på fakultetsnivå. Fakultetet
foreslår valgkomiteen til universitetsstyrets tilsettingsutvalg som foretar den formelle
oppnevningen.
Valgkomiteens oppgaver i forbindelse med ledervalgene går oppgavene ut på å:
-

gjøre stillingsbeskrivelse kjent for både kandidater og velgere,
presentere kandidater for velgerne,
ta imot forslag til kandidater,
aktivt søke etter egnede kandidater selv.

Ved Det juridiske fakultet bes valgkomiteen også søke etter og foreslå eksterne medlemmer til
fakultetsstyret.
Valgkomiteen skal bestå av to vitenskapelige tilsatte, én student og én teknisk/administrativt
tilsatt. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. Representantene for de
ulike gruppene forslås av:
-

Instituttlederne foreslår representant for faste vitenskapelige
Juridisk studentutvalg (JSU) foreslår representant for studentene
Kontor- og seksjonssjefer foreslår representant for teknisk-administrative

På grunn av store utskiftinger av JSU ved nyttår, har studentene fått utsatt frist til å foreslå
kandidat til 15. januar. Vi ber derfor om at fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreslå
studentrepresentant etter innspill fra studentene selv.

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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For faste vitenskapelige og teknisk-administrative er funksjonstiden 4 år, mens midlertidig
vitenskapelige og studenter har 1 års funksjonstid.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet:
o
o
o
o

Professor Finn Arnesen (leder)
Professor Ingunn Ikdahl
Professor Katja Franko (vara for vitenskapelig ansatte)
Seksjonssjef Randi Saunes

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreslå studentrepresentant etter innspill fra studentene
selv.
Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.19-31.12.22.
Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.19-31.12.19.
Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

Vedlegg:
1. Valgreglement for UiO § 22

Saksbehandler:
Eirik Haakstad
+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no

V-SAK 6 – Vedlegg
Utdrag fra UiOs valgreglement

Valgreglement for Universitetet i Oslo
Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med
endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017.

§ 22 Valgkomité
1. Ved valg av hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder bør
det oppnevnes en valgkomité.
2. Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og
potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne
et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv
aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig
forslagsrett.
3. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to
vitenskapelig tilsatte fra fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte
komitémedlem.
4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) godkjenner valgkomité for valg av
dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet. Fakultetsstyret nedsetter valgkomité for
valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder.
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Revisjon av Styrings- og administrasjonsreglementet
Bakgrunn
Fakultetets Styrings- og administrasjonsreglement revideres da endringer i lov og reglement som
vårt styrings- og administrasjonsreglement forholder seg til er endret. Juristene ved eksamens- og
studieseksjonen gjorde i 2016 en gjennomgang for å harmonisere administrasjonsreglementet i
forhold til dette, men arbeidet ble da ikke sluttført.
Føringen i arbeidet med revisjon av Administrasjons- og styringsreglementet er at fakultetet skal
legge til grunn UiOs normalregler og valgreglement med mindre det er særskilt grunn til å ha en
annen praksis.
Våren 2019 skal det velges nytt dekanat og høsten 2019 nytt fakultetsstyret. Valgene beskrives i
administrasjonsreglementet, og revidert reglement må derfor vedtas av fakultetsstyret og
godkjennes av rektor før valgene igangsettes.
Dekanatet har løpende gjennomgått forslag til endringer på dekanatmøter i 2018, og forslag til
revidert reglement er orientert om til instituttlederne og drøftet med fagforeningene.
Hovedproblemstillinger:
Forslaget til revidert reglement er gjennomgående en forenkling av dagens reglement. Språklige og
strukturelle endringer er gjort for reglementet i sin helhet, og det foreslås å stryke tekst hentet fra
sentrale reglementer og heller henvise til de sentrale reglementer. Endringene som er gjort er
tydeliggjort i vedlegg 2 med kort beskrivelse av endringene som kommentar.
Ut over de mer generelle endringene vil administrasjonen peke på fem sentrale temaer i
reglementet som styret bør diskutere og ta stilling før vedtak fattes.
1. Beskrivelse av ledelsesnivåene:
Detaljerte stillingsbeskrivelser er foreslått strøket, dette gjelder stillingsbeskrivelser for dekan,
prodekaner, instituttleder, kontorsjef og fakultetsdirektør.
Fakultetets likestillings- og mangfoldsutvalg (LiMU) har foreslått å reglementsfeste at begge kjønn
skal være representert i dekanatet. Dette forslaget er skrevet inn i forslaget til revidert reglement.
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2. Fullmaktsstruktur og myndighetsområder:
Bekrivelse av studieprogramrådene (§§ 13, 15 og 17) er revidert. Det skilles mellom saker
programrådet skal ta stilling til i fellesskap og saker som ordinært vedtas på fullmakt. Det er
konkretisert at programrådene har myndighet til å gjøre justeringer innenfor rammene av vedtatt
undervisningsbudsjett.
I dekanatet har det vært reist spørsmål om programrådene har en delegert beslutningsmyndighet
direkte fra universitetsstyret, og fakultetet har bedt UiO om en avklaring på dette spørsmålet. UiOs
tolkning av Universitets- og høgskoleloven samt Normalregler for fakulteter ved UiO, er
programrådene er delegert et koordinerende ansvar fra fakultetsstyret og dekanen, vedlegg 6. I
revidert reglement understrekes dette ved følgende formuleringer:
•
•
•
•

«Dekanen er fakultetets øverste leder og har et overordnet ansvar for hele fakultetets
virksomhet» (§ 9)
«Prodekanene rapporterer til dekanen» (§ 9)
«Utvalgene/rådene skal arbeide innenfor de retningslinjer som er gitt av fakultetsstyret og
dekanen (§ 10)
«Programrådenes kompetanse for sine fagområder er delegert fra fakultetsstyret og
dekanen» (§ 11).

I tillegg presiseres det i mandatene til alle programrådene at «programrådene rapporterer til
dekanen» (§§ 13, 15, 17, 19).
3. Programråd og faste utvalg:
Det foreslås at prodekan for studier oppnevner alle medlemmene til studieprogramrådene og at
prodekan for forskning oppnevner alle medlemmene til programråd for forskerutdanning.
Tidligere lå myndighet til å oppnevne til alle utvalg hos dekanen. Videre foreslås det at
programrådene for kriminologi, rettssosiologi og forvaltningsinformatikk har rapporteringsplikt til
prodekan for studier. Prodekan for studier har igjen løpende rapporteringsplikt til dekanen.
For å sikre at likestillings hensyn ivaretas i alle vitenskapelige tilsettingsprosesser, har LiMU
foreslått å flytte ansvaret for dette fra Innstillingsrådet for vitenskapelig ansatte (IVA), som kun
behandler noen vitenskapelige tilsetting, til Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) som fatter
vedtak i alle vitenskapelige tilsettinger. Dette er tatt inn i forslaget til revidert reglement.
LiMU har også foreslått endringer knyttet til kjønnsperspektiver i pensum og kjønnsbalanse blant
undervisere. Setningen «Programrådene skal sikre at kjønnsperspektiver er integrert i pensum og
tilstrebe kjønnsbalanse blant de som underviser» er tatt i generelle regler for programråd (§ 12).
4. Funksjonstid for medlemmer av faste råd og utvalg:
Valgreglementet for UiO gjelder ved valg til fakultetsstyret, og med hensyn til funksjonstid sier
dette reglementet (§ 2) at man ikke kan gjenvelges dersom en har fungert i vervet i to
sammenhengende perioder. For midlertidig tilsatte og studentrepresentanter er funksjonstiden ett
år, noe som setter en øvre begrensning på å fungere i vervet på to år. Det er derfor foreslått at
setningen om at JSU sin leder innehar ex officio en av plassene utgår av reglementet, da det kan
legge føringer på hvem JSU kan oppnevne som leder.
Fakultetet kan fastsette selv om Valgreglementet også skal gjelde for faste utvalg og råd. Ny § 10
henviser til at Valgreglementet skal gjelde med mindre annet er bestemt. Videre er det foreslått at
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det spesifiseres at studentrepresentanter i faste utvalg/råd kan gjenvelges, med en øvre grense på å
fungere i vervet i åtte år, som er den øvre begrensningen for alle andre verv ved UiO.
Dette foreslås da fakultetet mener at studentene selv må få oppnevne de representanter de selv
ønsker, videre at det som studentrepresentant er særlig positivt med erfaring, da de som sitter i
andre verv i utvalg/råd ofte er eldre og mer erfarne innenfor organisasjonen. Se også notat
«merknader om mulige endringer av fakultetets styrings- og administrasjonsreglement» fra JSU,
vedlegg 5.
5. Studentrepresentanter i fakultetsstyret:
I dag velges to av tre studentrepresentanter indirekte av JSUs allmøte. Valgreglementets § 11 sier
imidlertid at direkte og elektronisk valg av både ansatte- og studentrepresentanter er normen ved
UiO. De øvrige fakultetene ved UiO synes å følge denne bestemmelsen ved styrevalg, ikke bare for
ansatte, men også for studenter. I sine administrasjonsreglement sier SV, HF og Mat.nat. eksplisitt
at alle studentene til fakultetsstyret velges, mens OD og TF skriver at valgreglementet legges til
grunn for styrevalgene.
Rettsstudiet er imidlertid det dominerende studiet ved fakultetet, hvor 2000-2500 av fakultetets
3500 studenter er tilknyttet. Dette tilsier at JSU fortsatt bør ha en privilegert status med hensyn til
representasjon i fakultetsstyret. Dekanatet har bemerket at det kan oppfattes som en mindre
demokratisk prosess for studentene som helhet at to studentrepresentanter velges via indirekte
valg, ettersom styret også er det organet som gjør avgjørelser knyttet til ressurser og prioriteringer
mellom studieprogrammer.
Etter grundige overveielser har dekanatet likevel valgt å vektlegge den privilegerte statusen som
JSU har og bør ha. Dekanatet foreslår derfor å videreføre dagens med indirekte valg av to
studentrepresentanter. Funksjonstiden for studentrepresentantene i fakultetsstyret følger av
valgreglementets § 2, altså normalt ett år med mulighet for gjenvalg for ett nytt år.
Forslag til vedtak
Fakultetsstyret vedtar forslaget til revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske
fakultet. Reglementet sendes videre til rektor for godkjenning.
____________________________________________________________________
Vedlegg
1. Forslag til revidert Styrings – og administrasjonsreglement
2. Forslag til revidert Styrings – og administrasjonsreglement med kommentarer som viser
foreslåtte endringer
3. Gjeldende Styrings – og administrasjonsreglement
4. Sakskart til møte i LiMU 13. mars 2018 med protokoll
5. Merknader om mulige endringer av fakultetets styrings- og administrasjonsreglement
6. Svar fra personalstøtte datert 11.12.2017

Revisjon 2018, versjon 2.2

Styrings- og administrasjonsreglement,
Det juridiske fakultet
Vedtatt av fakultetsstyret xx. oktober 2018, godkjent av rektor [dato].

I. FAKULTETET

§ 1. Fakultetets organer og enheter
Fakultetet har følgende organer:
1.
2.
3.

4.

Fakultetsstyret
Dekan
Prodekan for studier og prodekan for forskning. Dekanen utpeker en av disse som sin
stedfortreder.
Fakultetsdirektør

Fakultetet har følgende faste utvalg:
1.
2.
3.
4.
5.

Programråd for studieprogrammer
Innstillingsrådet for vitenskapelig ansatte (IVA)
Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)
Likestillingsutvalg (LiMU)
Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Fakultetet har følgende grunnenheter:
1.
2.
3.
4.
5.

Institutt for offentlig rett (IOR)
Institutt for privatrett (IFP)
Nordisk institutt for sjørett (NIFS)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

II. FAKULTETSSTYRET
§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyrets myndighet er forankret i Normalregler
for fakulteter § 2.
Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:
1.
2.
3.

overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten,
langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
årsplan og budsjett
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4.
5.

fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller
tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av
disse.

Fakultetsstyret har ansvar for:
1.
2.
3.
4.

godkjenning av regnskap
godkjenning av plan for kvalitetssikring/kvalitetsutviklingat fakultetet ivaretar de
likestillingsmessige hensyn.
nominering av eksterne representanter til fakultetsstyret
oppnevning av medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget jf. § 24

Fakultetsstyret har delegert tilsettingsmyndigheten i vitenskapelige stillinger ved fakultetet til ITU, jf.
§ 23.
Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt
omfattet av dekanens myndighetsområde.

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning

Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dekan og dekanens stedfortreder. Dekanen er fakultetsstyrets leder, og dekanens
stedfortreder er nestleder. . Den prodekanen som ikke er dekanens stedfortreder, er
vararepresentant dekanens stedfortreder.
2 representanter valgt av og blant de ansatte i faste vitenskapelige stillinger. Det velges 4
vararepresentanter i rangert rekkefølge.
1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger. Det velges
2 vararepresentanter i rangert rekkefølge.
2 eksterne medlemmer oppnevnt av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret. Det
oppnevnes et personlig vararmedlem for hvert medlem.
3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig av Juridisk
studentutvalg (JSU).
1 representant valgt av og blant de teknisk og administrativt ansatte. Det velges 2
vararepresentanter i rangert rekkefølge.

§ 4. Valg og funksjonstid

Valg av medlemmer til fakultetsstyret og medlemmenes funksjonstid reguleres av Valgreglement for
Universitetet i Oslo.
Valg til fakultetsstyret bør finne sted innen utgangen av november måned. Det nye fakultetsstyret
tiltrer fra 1. januar påfølgende år.
En representant eller vararepresentant fratrer hvis tilknytningen til gruppen eller fakultetet opphører
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§ 5. Møteinnkalling

Møteplan for fakultetsstyret fastsettes for hvert kalenderår. Ekstraordinære møter holdes når
dekanen finner det nødvendig eller når rektor, universitetsdirektør eller minst to av fakultetsstyrets
medlemmer krever det.
Møteinnkalling og sakskart sendes fakultetsstyrets medlemmer senest en uke før møtet.
Saksdokumenter og hastesaker innkommet etter utsendelse av sakskart, kan sendes fakultetsstyrets
medlemmer senest tre dager før styremøtet. Sakskartet skal inneholde de saker som skal behandles,
og hvordan de skal behandles; vedtakssak, diskusjonssak eller orienteringssak.
Saker som ikke står på sakskartet kan realitetsbehandles med 2/3 flertall.

§ 6 Møteplikt og avstemningsregler

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å møte hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis
beskjed til fakultetsstyrets sekretær 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 (Uhl § 9-6 nr 4).
Fakultetsstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede.
Et forslag vedtas med alminnelig flertall 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.

§ 7. Fakultetsstyrets saksbehandling

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i møter.
Møtene er som hovedregel åpne.

Følgende saker behandles alltid i lukket møte:
1.
2.

personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsettelse, oppsigelse,
ordensstraff, avskjed og suspensjon
saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er
vesentlige for beslutningsgrunnlaget

Følgende saker kan behandles i lukket møte dersom fakultetsstyret mener at særlige grunner tilsier
det:
1.
2.
3.

orienteringssaker, herunder generelle orienteringer fra ledelsen, samt spørsmål fra
fakultetsstyrets medlemmer
saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet
saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige
eller private institusjoner
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4.

saker hvor hensyn til den interne saksbehandling tilsier det.

Behandling av spørsmålet om møtet skal lukkes, skjer i lukket møte.
Fakultetsstyret kan invitere utenforstående til å delta i 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, hvilke forslag det har blitt stemt over og vedtak fattet 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 uttalelser som ønskes protokollført.

III. DEKANAT
§ 8 Valg av dekan og prodekan

Dekan og prodekaner skal velges samlet i henhold til Valgreglement for Universitetet i Oslo, del 3.
Begge kjønn skal være representert blant dekanen og prodekanene.
Fratrer dekanen vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar dekanens stedfortreder
vervet som dekan. Fratrer dekan eller en prodekan før dette tidspunkt, skal nyvalg foretas, jf.
Valgreglement for Universitetet i Oslo § 23 nr 3.

§ 9. Dekanens oppgaver og myndighet

Dekanens oppgaver og myndighet er nærmere regulert i Normalregler for fakulteter § 4.
Dekanen er fakultetets øverste leder og har et overordent ansvar for hele fakultetets virksomhet.
Dekanen rapporterer til rektor/universitetsdirektør og fakultetsstyret.
Dekanen har personal- og linjeansvar for ledere ved grunnenheter, prodekaner og
fakultetsdirektøren.
Operativ ledelse av de ulike grunnenheter er delegert fra dekanen til instituttlederne. Oppfølging av
HMS-arbeid, samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, ledelse av administrasjonen på
fakultetsnivået samt å påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med
lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og
universitetets organer, er delegert fakultetsdirektøren.
Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av enhetens forskning, undervisning,
forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det omfatter blant annet langsiktig
planlegging, faglig målformulering, prioritering, kvalitetssikring og profilering.
Dekanen oppnevner bedømmelseskomité og i saker om opprykk til professor og ved tilsetting i
professorater og førsteamanuensisstillinger. Dekanen oppnevner sorteringskomite ved tilsetting i
professorater og førsteamanuensisstillinger.
Dekanen oppnevner blant de vitenskapelige tilsatte utenlandsansvarlig for studie- og
forskningssaker.
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Dekan utnevner enten prodekan for studier eller prodekan for forskning som sin stedfortreder.
Prodekanens rolle er nærmere regulert i Normalregler for fakulteter § 5.
Det juridiske fakultet har en prodekan for studier og en prodekan for forskning. Prodekanene
rapporterer til dekanen.
Prodekan for studier: Oppgaver og myndighet
Prodekan for studier er leder av programråd for masterstudier i rettsvitenskap (PMR), jf. § 14.
Prodekan for studier deltar også som fakultetets representant i universitetets Utdanningskomite.
Prodekan for studier har på delegasjon fra dekanen et særlig ansvar for og myndighet i studiesaker
knyttet til alle fakultetets studieprogrammer, utvekslingssamarbeid og etter- og videreutdanning.
Prodekan for forskning: Oppgaver og mydnighet
Prodekan for forskning er leder av Programråd for forskerutdanning (PFF), jf. § 20, Innstillingsrådet
for vitenskapelig ansatte, jf. § 22, og er fakultetets representant i Forum for forskningsdekaner
Prodekan for forskning har på delegasjon fra dekanen et særlig ansvar for og myndighet i
forskningssaker, som blant annet omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

å treffe vedtak i forskningssaker
faglig ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning
å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid
forskning- og formidlingspolitikk
nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid i samarbeid med utenlandsansvarlig
forholdet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder for forskning
forskerrekruttering

IV. FASTE UTVALG/RÅD; GENERELLE REGLER
§ 10. Fellesregler for faste utvalg/råd

Bestemmelsene i § 4, § 5, § 6 og § 7, første, sjette og syvende ledd gjelder for alle fakultetets faste
utvalg/råd, med mindre annet er fastsatt. Funksjonstiden for studentrepresentanter i faste
utvalg/råd er ordinært 1 år, studentrepresentanter kan ikke gjenvelges dersom de har fungert
sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
Utvalgene/rådene skal arbeide innenfor de retningslinjer som er gitt av fakultetsstyret og dekanen.
Utvalgenes/rådene møter er åpne med mindre annet bestemmes av utvalget/rådet selv eller er
fastsatt i dette reglement.
Prodekan for studier oppnevner alle medlemmene til studieprogramrådene med mindre annet er
anngitt, prodekan for forskning oppnevner alle medlemmene til programråd for forskerutdaning med
mindre annet er anngitt. Dekanen oppnavner alle medlemmene til Innstillingsrådet for vitenskapelig
tilsatte og Likestillings- og mangfoldsutvalget, med mindre annet er anngitt.
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V.PROGRAMRÅD
§ 11. Fakultetet har følgende programråd:

1. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR), herunder de internasjonale
masterprogrammene
2. Programråd for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi
(PKRS)
3. Programråd for bachelorprogrammet og Master i forvaltningsinformatikk (PFIN)
4. Programråd for forskerutdanning (PFF)

§ 12 Generelle regler

Programrådene er forankret i Normalregler for fakulteter § 7
Programrådenes kompetanse for sine fagområder er delegert fra fakultetsstyret og dekanen.
Programrådene vedtar programplaner og emnebeskrivelser innenfor rammer vedtatt av
fakultetsstyret og dekanen.
Programrådenes ledere skal ta avgjørelser om den løpende drift av programmet. Saker av mindre
betydning og andre klare tilfeller, samt hastesaker, kan også avgjøres av programrådenes ledere.
Hvert av fakultetets internasjonale masterprogrammer ledes av en programleder, med de samme
fullmakter som programrådenes ledere. Ved tvilstilfeller legges saken frem for prodekan for studier.
Programrådene skal ha oppmerksomhet rettet mot minoritetsstudentenes situasjon og medvirke til å
gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre diskriminering og sikre deres integrering.
Programrådene skal sikre at kjønnsperspektiver er integrert i pensum og tilstrebe kjønnsbalanse
blant de som underviser.

§ 13. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR)

1. PMR behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på
masterstudiet i rettsvitenskap (MiR), samt fakultetets internasjonale mastergrader og
utvekslingsavtaler og tilbud , herunder kvalitetssikring av disse.
2. PMR har anledning til å gjøre justeringer i undervisnings- og eksamensbudsjettet i løpet av
budsjettåret såfremt endringene er innenfor rammene av vedtatt budsjett. PMR bør videre melde
ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå
endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det.
3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter,
studiebarometeret, rapport fra utenlandsansvarlig og ulike studentstatistikker.
4. PMR skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PMR.
5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PMR i henhold til § 12, kan PMR:
a) opprette og nedlegge emner tilknyttet MiR og de internasjonale mastergradene
b) vedta endringer på emner tilknyttet MiR og internasjonale mastergrader, som endringer i
faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer
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c) vedta reglementer og instrukser for å gjennomføre sitt mandat
d) initiere og tilrettelegge for en dialog om studiespørsmål ved fakultetet
e) Leder av PMR sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært på
fullmakt etter innstilling fra respektive studieårsansvarlige:
• søknader om frikjøp fra og reduksjon av eksamens- og undervisningsplikt, og uttak av
plusstimer fra undervisnings- og eksamensregnskapet.
• oppnevning ansvarlig faglærere og faglærere.
• endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt ved
eksamen.
• oppnevning av faglige eksamensledere for studieårseksamen.
PMR rapporerer til dekanen.

§ 14. Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR): sammensetning
PMR består av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prodekan for studier som leder
studieårsansvarlige lærere for 1.- 5. studieår
1 representant for de engelskspråklige mastergradene
1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte
2 studenter oppnevnt av JSU
Utenlandsansvarlig har møteplikt etter innkalling, og har møte- og talerett i alle
utenlandssaker

Det oppnevnes personlig vararepresentant for de teknisk og administrativt ansatte. Et medlem fra
JSU kan møte som vararepresentant for studentenes representanter. Dekanen oppnevner en av de
vitenskapelig ansatte i rådet som nestleder.

§ 15. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i
rettssosiologi (PKRS)

1. PKRSbehandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på
bachlorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi.
2. PKRS har anledning til gjøre justeringer i løpet av budsjettåret såfremt endringene er
innenfor rammene av vedtatt budsjett. PKRS bør videre melde ressursbehov til fakultetet
vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter.
3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter,
studiebarometeret, rapport fra utenlandsansvarlig og ulike studentstatistikker.
4. PKRS skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PKRS.
5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PKRS i henhold til § 12, kan PKRS:
a) opprette og nedlegge emner tilnknyttet bachlorprogrammet og Master i kriminologi og
Master i rettssosilogi
b) vedta endringer på emner tilnkyttet bachlorprogrammet og Master i kriminologi og
Master i rettssosilogi, som endringer i faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer.
c) Vedta endringer i aktuelle reglementer
d) initiere og tilrettelegge for intern dialog om studiespørsmål ved fakultetet.
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e) Leder av PKRS sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært
på fullmakt etter høring i PKRS:
• oppnevning av emneansvarlige.
• endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt
ved eksamen.
• Oppnevning av faglig eksamensleder der dette er noen annen enn
emneansvarlig.
PKRS rapporterer til prodekan for studier.

§ 16. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i
rettssosiologi (PKRS); sammensetning og valgperiode

1. 1 programrådsleder
2. 2 faste vitenskapelige ansatte fra henholdsvis rettssosiologi og kriminologi
3. 1 midlertidig vitenskapelig ansatt valgt blant de midlertidige ansatte, representanten skal
representere begge fag
4. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte ved IKRS
5. 2 studentrepresentanter oppnevnt av fagutvalgene: 1 fra BA i kriminologi og 1 fra MA,
sistnevnte skal representere begge fag
Valgperioden for medlemmene i punkt 1, 2 og 4 er to år og medlemmene kan maksimalt sitte i
fire år.

§ 17. Programrådet for master i forvaltningsinformatikk (PFIN)

1. PFIN behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på
masterstudiet i forvaltningsinformatikk.
2. PFIN har anledning til å gjøre justeringer i løpet av budsjettåret såfremt endringene er
innenfor vedtatt budsjett. PFIN bør videre melde ressursbehov til fakultetet vedrørende
eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av
ressurser når forholdene tilsier det.
3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter,
studiebarometeret og ulike studentstatistikker.
4. PFIN skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PFIN.
5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PFIN i henhold til § 12, kan PFIN:
a) opprette og nedlegge emner tilknyttet masterprogrammet i forvaltningsinformatikk
b) vedta endringer på emner tilknyttet masterprogrammet i forvaltningsinformatikk, som
endringer i faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer.
c) vedta endringer i aktuelle reglementer.
d) initiere og tilrettelegge for en dialog om studiespørsmål ved fakultetet.
e) Leder av PFIN sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært
på fullmakt etter høring i PFIN:
• oppnevning av emneansvarlige.
• endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt ved
eksamen.
• Oppnevning av faglig eksamensleder der dette er noen annen enn emneansvarlig.
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PFIN rapporterer til prodekan for studier.

§ 18. Programrådet for Master i forvaltningsinformatikk (PFIN): sammensetning

1. PFIN består av en representant og en vararepresentant for hvert av de tre samarbeidende
fakultetene (JF, SV og MN). De respektive fakultetene foreslår sine representanter.
2. Programleder er representant for de vitenskapelig ansatte
3. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte
4. 2 studentrepresentanter oppnevnt av studentforeningen SERIøs.

§ 19. Programrådet for forskerutdanning (PFF)

PFF behandler de prinsippielle sider ved og kvalitetssikring av ph.d programmet, og påser at
stipendiatenes får tilfredstillende oppfølgning.
Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder i utvalget i henhold til §12 skal programrådet:
1. avgjøre søknader om opptak til ph.d-programmet og formalisere veilederforholdet
2. oppnevne bedømmelseskomiteer for doktorgrader
3. gi anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til grunnenhet ved utlysning av og
tilsetting i stipendiatstillinger
4. tilsetting på delegasjon fra ITU ved forlengelser av stipendiatstillinger i inntil seks måneder
som ikke grunnes i rettskrav, og avgi uttalelse til ITU ved tilsvarende forlengelser ut over seks
måneder.
PFF rapporterer til dekanen.

§ 20. Programråd for forskerutdanning; sammensetning
Programråd for forskerutdanning består av:
1.
2.
3.
4.

prodekanen for forskning som leder
5 vitenskaplige medlemmer med særlig fagansvar for ph.d-programmets opplæringsdel
1 medlem tilnyttet ph.d-programmet som stipendiat, foreslått av stipendiatene selv
1 student foreslått av JSU

De fagansvarlige skal som minimum inneha rettsvitenskapelig førstestillingskompetanse. Prodekan
for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i rådet som nestleder.

VI. INNSTILLINGSRÅDET FOR VITENSKAPELIG ANSATTE
(IVA)
§ 21. Innstillingsrådet

Innstillingsrådet er innstillingsorgan ved tilsetting i
1.
2.
3.
4.

professorater der ITU er tilsettingsorgan
postdoktorstillinger
lektorstillinger
førsteamanuensis- og forskerstillinger der stillingen ikke er tillagt en grunnenhet
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Innstillingsorganet skal innstille og foreslå kunngjøringstekster til ITU.

§ 22. Innstillingsrådet; sammensetning
Innstillingsrådet består av:
1.
2.
3.
4.

prodekan for forskning som leder
instituttlederne
stipendiatrepresentanten som sitter som represenstant i Programrådet for forskerutdanning
1 teknisk-administrativt tilsatt

Innstillingsrådet er vedtaksført når mer en halvparten av representantene er til stede.
Dekanen deltar som observatør. JSU kan gis observatørstatus etter anmodning. Prodekan for
forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i utvalget som nestleder.

VII. INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSUTVALGET (ITU)
§ 23. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU)

Fakultetsstyrets innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) innstiller og foreslår kunngjøringstekster for
vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg tilsetter.
ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets
tilsettingsutvalg ikke tilsetter.
ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekst for fakultetsdirektør, dersom dette er delegert til fakultetet.
ITU skal sikre at likestillingsmessige hensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.
ITU vedtar opprykk til professor.
ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, ut over 6 måneder for
stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6.
ITUs møter er lukket .

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

Innstillings- og tilsettingsutvalget har 5 medlemmer oppnevnt av og blant fakultetsstyrets
medlemmer:
1.
2.
3.
4.

dekan
de 2 faste vitenskapelig tilsatte representantene i fakultetsstyret
en av studentrepresentantene i fakultetstsyret JSU
representanten for de teknisk-administrativt tilsatte i fakultetsstyret

Dekan er leder.
Vararepresentantene for medlemmene i fakultetsstyret oppnevnes også som vararepresentanter for
Innstillings- og tilsettingsutvalget. En av de andre to studentrepresentantene i fakultetsstyret utpekes
som vararepresentant.
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VIII. LIKESTILLINGS- OG MANGFOLDSUTVALGET (LiMU)
§ 25. Likestillings- og mangfoldsutvalget

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) skal arbeide for at sammensetningen av fakultetets
studenter og ansatte bedre skal speile befolkningen for øvrig, og for at studenter og ansatte skal ha
like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne.
LiMU skal:
1. samarbeide med fakultetets ledelse og andre råd og utvalg og være en pådriver for at
likestillings- og mangfoldsspørsmål prioriteres.
2. sikre et kunnskapsgrunnlag for at fakultetets ledelse og relevante råd og utvalg skal kunne
iverksette nødvendige tiltak.
3. utforme grunnlag for beslutninger, fakultetsuttalelser og overordnede retningslinjer og
handlingsplaner i likestillings- og mangfoldsspørsmål på fakultetet.
4. ha mulighet til å avgi uttalelser til bedømmelser i tilsettingssaker for faste og midlertidige
vitenskapelige stillinger før endelig behandling ved fakultetet.

§ 26. Likestillings- og mangfoldsutvalget; sammensetning
Likestillingsutvalget har seks representanter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leder for LiMU er enten en av prodekanene eller en instituttleder.
1 fast tilsatte i vitenskapelig stilling
1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger
1 studentrepresentant oppnevnt av JSU.
1 teknisk / administrativt tilsatt
1 verneombud oppnevnt av verneombudene ved fakultetet.

Det skal oppnevnes personlig vararepresentant for alle representantene. Representantene under 1.
og 2. bør sett under ett komme fra ulike grunnenheter.

IX. LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG (LAMU)
§ 27. Lokalt arbeidsmiljøutvalg(LAMU)
LAMU:

1. skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø ved fakultetet, delta i
planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
2. rapporterer årlig til sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU).
3. skal annethvert år lage en handlingsplan med fokusområder for kommende to år, og sende denne
til AMU til orientering. Planen følges opp regelmessig i møter, og status oppsummeres i utvalgets
årsrapport.
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4. skal årlig planlegge vernerunder, herunder fastsette fokusområder og tidsfrister, og behandle
enhetenes rapporter fra vernerundene.
5. kan behandle alle typer saker som faller inn under arbeidsmiljølovens § 7-2.
6. holder sine møter etter en møteplan som fastsettes for hvert kalenderår.

§ 28. Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU); sammensetning
LAMU har seks medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

En representant fra fakultetets ledelse (fakultetsdirektør eller assisterende direktør)
To arbeidsgiverrepresentanter med vararepresentanter utpekt av fakultetsdirektøren
Lokalt hovedverneombud med vararepresentant
Et verneombud med vararepresentant valgt av og blant fakultetets verneombud.
En student med vararepresentant oppnevnt av JSU

Ledelsen av LAMU alternerer mellom fakultetsledelsens representant og lokalt hovedverneombud,
slik at disse leder utvalget annethvert år. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
De øvrige verneombudene, representant fra Eiendomsavdelingen, fakultetets læringsmiljøkontakt og
representant fra AMU kan møte som observatører med talerett. LAMU kan ved behandlingen av
enkeltsaker innby utenforstående til å delta i møter med talerett, men ikke stemmerett.
Fakultetets HMS-koordinator er sekretær for LAMU.

X. LEDELSE VED ENHETENE OG ADMINISTRASJON
1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON VED GRUNNENHETENE
§ 29. Instituttenes/SMRs organer

Instituttene og SMR har råd eller styre, instituttleder, stedfortreder for instituttleder, forskningsleder
og en adminstrasjon ledet av kontorsjef. Instituttleder eller stedfortreder kan utøve funksjonen som
forskningsleder.
Instituttene og SMR har egne reglementer/vedtekter utformet etter Normalregler for institutter ved
Universitet i Oslo.

§ 30. Instituttleder

Instituttleder er øverste leder for all virksomhet i sin grunnenhet innenfor rammer satt av
universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i enhetens
styre.
Instituttleder er leder for enhetens råd eller styre, og leder innstillingsorgan ved tilsetting i
førsteamanuensis- og forskerstillinger som er tillagt grunnenheten.
Instituttleder kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt fullmaktområde til stedfortreder, kontorsjef
og andre ved enheten.
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Instituttleder rapporterer til dekan.

§ 30. Stedfortreder for instituttleder

Stedfortreder velges sammen med instituttleder etter Valgreglement for Universitetet i Oslo.
Stedfortreder er nestleder ved enheten og i enhetens råd eller styre, og utøver sin myndighet på
delegasjon fra instituttleder.

§ 31. Kontorsjef
Kontorsjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i
samråd med og på delegasjon fra instituttleder.
Kontorsjefen skal påse at grunnenhetens administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og
service overfor instituttleder, ansatte, brukere og samarbeidspartnere. ituttleder/direktør for SMR.
Kontorsjef rapporterer til instituttleder.

2. FAKULTETSADMINISTRASJONEN
§ 32. Administrasjon

Fakultetet har en administrasjon som er sekretariat for fakultetets styringsorganer og som ivaretar
fakultetets administrative og forvaltningsmessige oppgaver.

§ 33. Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren leder på vegne av dekan administrasjonen på fakultetsnivå. Fakultetsdirektøren
skal i samråd med dekan påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar
med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og
universitetets organer.Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og rapporterer til
dekanen.

§ 34. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft [sett inn dato].
Fra samme tid oppheves administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet vedtatt 8. juni 2011.
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Styrings- og administrasjonsreglement,
Det juridiske fakultet
Vedtatt av fakultetsstyret xx. oktober 2018, godkjent av rektor [dato].

I. FAKULTETET

§ 1. Fakultetets organer og enheter

Commented [KSS1]: Endringer i § 1:
Delt opp mellom «organer» og «faste utvalg».

Fakultetet har følgende organer:
1.
2.
3.
4.

Fakultetsstyret
Dekan
Prodekan for studier og prodekan for forskning. Dekanen utpeker en av disse som sin
stedfortreder.
Fakultetsdirektør

Fakultetet har følgende faste utvalg:
1.
2.
3.
4.
5.

Programråd for studieprogrammer
Innstillingsrådet for vitenskapelig ansatte (IVA)
Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)
Likestillingsutvalg (LiMU)
Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Fakultetet har følgende grunnenheter:
1.
2.
3.
4.
5.

Institutt for offentlig rett (IOR)
Institutt for privatrett (IFP)
Nordisk institutt for sjørett (NIFS)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

II. FAKULTETSSTYRET
§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyrets myndighet er forankret i Normalregler
for fakulteter § 2.
Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:
1.
2.
3.

overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten,
langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
årsplan og budsjett
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4.
5.

fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller
tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av
disse.

Fakultetsstyret har ansvar for:
1.
2.
3.
4.

godkjenning av regnskap
godkjenning av plan for kvalitetssikring/kvalitetsutviklingat fakultetet ivaretar de
likestillingsmessige hensyn.
nominering av eksterne representanter til fakultetsstyret
oppnevning av medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget jf. § 24

Fakultetsstyret har delegert tilsettingsmyndigheten i vitenskapelige stillinger ved fakultetet til ITU, jf.
§ 23.

Commented [KSS4]: Ryddet opp i punkter/tekst. Fjernet punkt
Fakultetsstyret kan i saker av prinsipiell betydning be om
redegjørelse fra de enkelte utvalg. Dette fremgår i ny § 7
Commented [KSS5R4]: Eirik: jeg finner ikke dette punktet i ny
§ 7 – har vi glippet?

Commented [KSS6]: NY

Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt
omfattet av dekanens myndighetsområde.

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning

Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dekan og dekanens stedfortreder. Dekanen er fakultetsstyrets leder, og dekanens
stedfortreder er nestleder. . Den prodekanen som ikke er dekanens stedfortreder, er
vararepresentant dekanens stedfortreder.
2 representanter valgt av og blant de ansatte i faste vitenskapelige stillinger. Det velges 4
vararepresentanter i rangert rekkefølge.
1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger. Det velges
2 vararepresentanter i rangert rekkefølge.
2 eksterne medlemmer oppnevnt av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret. Det
oppnevnes et personlig vararmedlem for hvert medlem.
3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig av Juridisk
studentutvalg (JSU).
1 representant valgt av og blant de teknisk og administrativt ansatte. Det velges 2
vararepresentanter i rangert rekkefølge.

§ 4. Valg og funksjonstid

Valg av medlemmer til fakultetsstyret og medlemmenes funksjonstid reguleres av Valgreglement for
Universitetet i Oslo.
Valg til fakultetsstyret bør finne sted innen utgangen av november måned. Det nye fakultetsstyret
tiltrer fra 1. januar påfølgende år.
En representant eller vararepresentant fratrer hvis tilknytningen til gruppen eller fakultetet opphører
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§ 5. Møteinnkalling

Møteplan for fakultetsstyret fastsettes for hvert kalenderår. Ekstraordinære møter holdes når
dekanen finner det nødvendig eller når rektor, universitetsdirektør eller minst to av fakultetsstyrets
medlemmer krever det.

Commented [KSS11]: Tidligere § 5 Leder og sekretær er fjernet
– dette er dekket i ny § 3.
Mindre språklige endringer i ny § 5 Møteinnkalling. Forkortet tekst
om rutiner ved hastesaker o.l.

Møteinnkalling og sakskart sendes fakultetsstyrets medlemmer senest en uke før møtet.
Saksdokumenter og hastesaker innkommet etter utsendelse av sakskart, kan sendes fakultetsstyrets
medlemmer senest tre dager før styremøtet. Sakskartet skal inneholde de saker som skal behandles,
og hvordan de skal behandles; vedtakssak, diskusjonssak eller orienteringssak.
Saker som ikke står på sakskartet kan realitetsbehandles med 2/3 flertall.

§ 6 Møteplikt og avstemningsregler

Commented [KSS12]: Tidligere § 8

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å møte hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis
beskjed til fakultetsstyrets sekretær 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 (Uhl § 9-6 nr 4).

Commented [KSS13]: Oppdatert referanse

Fakultetsstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede.
Et forslag vedtas med alminnelig flertall 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.

§ 7. Fakultetsstyrets saksbehandling

Commented [KSS14]: Endret fra § 7 Fakultetsstyrets
forhandlinger.
Mindre språklige endringer

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i møter.
Møtene er som hovedregel åpne.

Følgende saker behandles alltid i lukket møte:
1.
2.

personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsettelse, oppsigelse,
ordensstraff, avskjed og suspensjon
saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er
vesentlige for beslutningsgrunnlaget

Følgende saker kan behandles i lukket møte dersom fakultetsstyret mener at særlige grunner tilsier
det:
1.
2.
3.

orienteringssaker, herunder generelle orienteringer fra ledelsen, samt spørsmål fra
fakultetsstyrets medlemmer
saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet
saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige
eller private institusjoner
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4.

saker hvor hensyn til den interne saksbehandling tilsier det.

Behandling av spørsmålet om møtet skal lukkes, skjer i lukket møte.
Fakultetsstyret kan invitere utenforstående til å delta i 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, hvilke forslag det har blitt stemt over og vedtak fattet 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 uttalelser som ønskes protokollført.

III. DEKANAT
§ 8 Valg av dekan og prodekan

Dekan og prodekaner skal velges samlet i henhold til Valgreglement for Universitetet i Oslo, del 3.
Begge kjønn skal være representert blant dekanen og prodekanene.

Commented [KSS15]: Tdiligere § 10, foreslår egen § om dette.
Fjernet tekst som inngår i Valgreglementet.
Commented [KSS16]: NY: Forslag fra LiMU

Fratrer dekanen vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar dekanens stedfortreder
vervet som dekan. Fratrer dekan eller en prodekan før dette tidspunkt, skal nyvalg foretas, jf.
Valgreglement for Universitetet i Oslo § 23 nr 3.

§ 9. Dekanens oppgaver og myndighet

Dekanens oppgaver og myndighet er nærmere regulert i Normalregler for fakulteter § 4.
Dekanen er fakultetets øverste leder og har et overordent ansvar for hele fakultetets virksomhet.
Dekanen rapporterer til rektor/universitetsdirektør og fakultetsstyret.
Dekanen har personal- og linjeansvar for ledere ved grunnenheter, prodekaner og
fakultetsdirektøren.
Operativ ledelse av de ulike grunnenheter er delegert fra dekanen til instituttlederne. Oppfølging av
HMS-arbeid, samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, ledelse av administrasjonen på
fakultetsnivået samt å påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med
lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og
universitetets organer, er delegert fakultetsdirektøren.
Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av enhetens forskning, undervisning,
forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det omfatter blant annet langsiktig
planlegging, faglig målformulering, prioritering, kvalitetssikring og profilering.
Dekanen oppnevner bedømmelseskomité og i saker om opprykk til professor og ved tilsetting i
professorater og førsteamanuensisstillinger. Dekanen oppnevner sorteringskomite ved tilsetting i
professorater og førsteamanuensisstillinger.
Dekanen oppnevner blant de vitenskapelige tilsatte utenlandsansvarlig for studie- og
forskningssaker.
Side 4 av 13

Commented [KSS17]: Endringer i oppbygning av punktene,
tidligere § 9 Dekanens oppgaver og mydighet og § 10 Dekan og
prodekan.

Commented [KSS18]: Tekst i tidligere § 9 noe omskrevet. Det
som er dekket i Normalregler er fjernet. Setningen Dekanen er
fakultetets øverste leder og har et overordent ansvar for hele
fakultetets virksomhet. er ny. Presisering i forhold til
myndighetsområdet til faste utvalg.
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Dekan utnevner enten prodekan for studier eller prodekan for forskning som sin stedfortreder.
Prodekanens rolle er nærmere regulert i Normalregler for fakulteter § 5.
Det juridiske fakultet har en prodekan for studier og en prodekan for forskning. Prodekanene
rapporterer til dekanen.

Commented [KSS19]: NY

Prodekan for studier: Oppgaver og myndighet
Prodekan for studier er leder av programråd for masterstudier i rettsvitenskap (PMR), jf. § 14.
Prodekan for studier deltar også som fakultetets representant i universitetets Utdanningskomite.
Prodekan for studier har på delegasjon fra dekanen et særlig ansvar for og myndighet i studiesaker
knyttet til alle fakultetets studieprogrammer, utvekslingssamarbeid og etter- og videreutdanning.

Commented [KSS20]: Forenkling av punktlisten i tidligere § 10,
mindre detaljeringsgrad.

Prodekan for forskning: Oppgaver og mydnighet
Prodekan for forskning er leder av Programråd for forskerutdanning (PFF), jf. § 20, Innstillingsrådet
for vitenskapelig ansatte, jf. § 22, og er fakultetets representant i Forum for forskningsdekaner
Prodekan for forskning har på delegasjon fra dekanen et særlig ansvar for og myndighet i
forskningssaker, som blant annet omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

å treffe vedtak i forskningssaker
faglig ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning
å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid
forskning- og formidlingspolitikk
nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid i samarbeid med utenlandsansvarlig
forholdet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder for forskning
forskerrekruttering

IV. FASTE UTVALG/RÅD; GENERELLE REGLER
§ 10. Fellesregler for faste utvalg/råd

Bestemmelsene i § 4, § 5, § 6 og § 7, første, sjette og syvende ledd gjelder for alle fakultetets faste
utvalg/råd, med mindre annet er fastsatt. Funksjonstiden for studentrepresentanter i faste
utvalg/råd er ordinært 1 år, studentrepresentanter kan ikke gjenvelges dersom de har fungert
sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
Utvalgene/rådene skal arbeide innenfor de retningslinjer som er gitt av fakultetsstyret og dekanen.

Commented [KSS21]: Fjernet i tidligere § 10 «så langt de
passer»
Commented [KSS22]: NY: spesifisert at studentrepresentanter
kan gjenvelges utover to perioder med en øvre begrensning på åtte
år i henhold til UH-lovens 9-4 (8)

Utvalgenes/rådene møter er åpne med mindre annet bestemmes av utvalget/rådet selv eller er
fastsatt i dette reglement.
Prodekan for studier oppnevner alle medlemmene til studieprogramrådene med mindre annet er
anngitt, prodekan for forskning oppnevner alle medlemmene til programråd for forskerutdaning med
mindre annet er anngitt. Dekanen oppnavner alle medlemmene til Innstillingsrådet for vitenskapelig
tilsatte og Likestillings- og mangfoldsutvalget, med mindre annet er anngitt.
Side 5 av 13

Commented [KSS23]: NYTT: forslag om at prodekan for studier
oppnevner alle medlemer til studieporgramrådene og prodekan for
forskning oppnevner alle medlemmene til PFF. Tidligere lå dette til
dekan.
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V.PROGRAMRÅD
§ 11. Fakultetet har følgende programråd:

1. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR), herunder de internasjonale
masterprogrammene
2. Programråd for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi
(PKRS)
3. Programråd for bachelorprogrammet og Master i forvaltningsinformatikk (PFIN)
4. Programråd for forskerutdanning (PFF)

Commented [KSS24]: Fjernet Hvert av fakultetets
internasjonale masterprogrammer ledes av en programleder, med
de samme fullmakter som programrådenes ledere, se siste ledd.
Andre saker vedrørende de internasjonale masterprogrammene
behandles av programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR).
Fremgår av ny § 12
Commented [KSS25]: NY

§ 12 Generelle regler

Programrådene er forankret i Normalregler for fakulteter § 7
Programrådenes kompetanse for sine fagområder er delegert fra fakultetsstyret og dekanen.
Programrådene vedtar programplaner og emnebeskrivelser innenfor rammer vedtatt av
fakultetsstyret og dekanen.

Commented [KSS26]: Ny formulering, se tidligere § 12

Programrådenes ledere skal ta avgjørelser om den løpende drift av programmet. Saker av mindre
betydning og andre klare tilfeller, samt hastesaker, kan også avgjøres av programrådenes ledere.
Hvert av fakultetets internasjonale masterprogrammer ledes av en programleder, med de samme
fullmakter som programrådenes ledere. Ved tvilstilfeller legges saken frem for prodekan for studier.

Commented [KSS27]: Endret: tidligere dekan

Programrådene skal ha oppmerksomhet rettet mot minoritetsstudentenes situasjon og medvirke til å
gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre diskriminering og sikre deres integrering.
Programrådene skal sikre at kjønnsperspektiver er integrert i pensum og tilstrebe kjønnsbalanse
blant de som underviser.

Commented [KSS28]: NY: Forslag fra LiMU

§ 13. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR)

1. PMR behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på
masterstudiet i rettsvitenskap (MiR), samt fakultetets internasjonale mastergrader og
utvekslingsavtaler og tilbud , herunder kvalitetssikring av disse.
2. PMR har anledning til å gjøre justeringer i undervisnings- og eksamensbudsjettet i løpet av
budsjettåret såfremt endringene er innenfor rammene av vedtatt budsjett. PMR bør videre melde
ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå
endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det.
3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter,
studiebarometeret, rapport fra utenlandsansvarlig og ulike studentstatistikker.

Commented [KSS29]: Noe omskrevet

Commented [KSS30]: Endret, tidligere: PMR skal melde
ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og
undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen
av ressurser når forholdene tilsier det.
Commented [KSS31]: NY

4. PMR skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PMR.
5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PMR i henhold til § 12, kan PMR:
a) opprette og nedlegge emner tilknyttet MiR og de internasjonale mastergradene
b) vedta endringer på emner tilknyttet MiR og internasjonale mastergrader, som endringer i
faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer
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Commented [KSS32]: NY: forslag om å konkretisere hvilke
saker som ordinært vedtas på fullmakt
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c) vedta reglementer og instrukser for å gjennomføre sitt mandat
d) initiere og tilrettelegge for en dialog om studiespørsmål ved fakultetet
e) Leder av PMR sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært på
fullmakt etter innstilling fra respektive studieårsansvarlige:
• søknader om frikjøp fra og reduksjon av eksamens- og undervisningsplikt, og uttak av
plusstimer fra undervisnings- og eksamensregnskapet.
• oppnevning ansvarlig faglærere og faglærere.
• endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt ved
eksamen.
• oppnevning av faglige eksamensledere for studieårseksamen.
PMR rapporerer til dekanen.

Commented [KSS33]: NY

§ 14. Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR): sammensetning
PMR består av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prodekan for studier som leder
studieårsansvarlige lærere for 1.- 5. studieår
1 representant for de engelskspråklige mastergradene
1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte
2 studenter oppnevnt av JSU
Utenlandsansvarlig har møteplikt etter innkalling, og har møte- og talerett i alle
utenlandssaker

Det oppnevnes personlig vararepresentant for de teknisk og administrativt ansatte. Et medlem fra
JSU kan møte som vararepresentant for studentenes representanter. Dekanen oppnevner en av de
vitenskapelig ansatte i rådet som nestleder.

§ 15. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i
rettssosiologi (PKRS)

1. PKRSbehandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på
bachlorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi.
2. PKRS har anledning til gjøre justeringer i løpet av budsjettåret såfremt endringene er
innenfor rammene av vedtatt budsjett. PKRS bør videre melde ressursbehov til fakultetet
vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter.
3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter,
studiebarometeret, rapport fra utenlandsansvarlig og ulike studentstatistikker.
4. PKRS skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PKRS.
5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PKRS i henhold til § 12, kan PKRS:
a) opprette og nedlegge emner tilnknyttet bachlorprogrammet og Master i kriminologi og
Master i rettssosilogi
b) vedta endringer på emner tilnkyttet bachlorprogrammet og Master i kriminologi og
Master i rettssosilogi, som endringer i faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer.
c) Vedta endringer i aktuelle reglementer
d) initiere og tilrettelegge for intern dialog om studiespørsmål ved fakultetet.
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Commented [KSS34]: Samme endringer for PKRS som for PMR
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e) Leder av PKRS sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært
på fullmakt etter høring i PKRS:
• oppnevning av emneansvarlige.
• endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt
ved eksamen.
• Oppnevning av faglig eksamensleder der dette er noen annen enn
emneansvarlig.
PKRS rapporterer til prodekan for studier.

Commented [KSS35]: NY

§ 16. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i
rettssosiologi (PKRS); sammensetning og valgperiode

1. 1 programrådsleder
2. 2 faste vitenskapelige ansatte fra henholdsvis rettssosiologi og kriminologi
3. 1 midlertidig vitenskapelig ansatt valgt blant de midlertidige ansatte, representanten skal
representere begge fag
4. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte ved IKRS
5. 2 studentrepresentanter oppnevnt av fagutvalgene: 1 fra BA i kriminologi og 1 fra MA,
sistnevnte skal representere begge fag
Valgperioden for medlemmene i punkt 1, 2 og 4 er to år og medlemmene kan maksimalt sitte i
fire år.

§ 17. Programrådet for master i forvaltningsinformatikk (PFIN)

1. PFIN behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på
masterstudiet i forvaltningsinformatikk.
2. PFIN har anledning til å gjøre justeringer i løpet av budsjettåret såfremt endringene er
innenfor vedtatt budsjett. PFIN bør videre melde ressursbehov til fakultetet vedrørende
eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av
ressurser når forholdene tilsier det.
3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter,
studiebarometeret og ulike studentstatistikker.
4. PFIN skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PFIN.
5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PFIN i henhold til § 12, kan PFIN:
a) opprette og nedlegge emner tilknyttet masterprogrammet i forvaltningsinformatikk
b) vedta endringer på emner tilknyttet masterprogrammet i forvaltningsinformatikk, som
endringer i faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer.
c) vedta endringer i aktuelle reglementer.
d) initiere og tilrettelegge for en dialog om studiespørsmål ved fakultetet.
e) Leder av PFIN sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært
på fullmakt etter høring i PFIN:
• oppnevning av emneansvarlige.
• endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt ved
eksamen.
• Oppnevning av faglig eksamensleder der dette er noen annen enn emneansvarlig.
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Commented [KSS36]: IKRS har meldt inn at de ønsker en noe
annen valgperiode enn det som fremgår av valgreglementet
Commented [KSS37]: Samme endringer for PFIn som for PMR
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PFIN rapporterer til prodekan for studier.

Commented [KSS38]: NY

§ 18. Programrådet for Master i forvaltningsinformatikk (PFIN): sammensetning

1. PFIN består av en representant og en vararepresentant for hvert av de tre samarbeidende
fakultetene (JF, SV og MN). De respektive fakultetene foreslår sine representanter.
2. Programleder er representant for de vitenskapelig ansatte
3. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte
4. 2 studentrepresentanter oppnevnt av studentforeningen SERIøs.

§ 19. Programrådet for forskerutdanning (PFF)

PFF behandler de prinsippielle sider ved og kvalitetssikring av ph.d programmet, og påser at
stipendiatenes får tilfredstillende oppfølgning.
Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder i utvalget i henhold til §12 skal programrådet:
1. avgjøre søknader om opptak til ph.d-programmet og formalisere veilederforholdet
2. oppnevne bedømmelseskomiteer for doktorgrader
3. gi anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til grunnenhet ved utlysning av og
tilsetting i stipendiatstillinger
4. tilsetting på delegasjon fra ITU ved forlengelser av stipendiatstillinger i inntil seks måneder
som ikke grunnes i rettskrav, og avgi uttalelse til ITU ved tilsvarende forlengelser ut over seks
måneder.
PFF rapporterer til dekanen.

§ 20. Programråd for forskerutdanning; sammensetning

Commented [KSS39]: Noe endret, tidligere Utvalget fungerer
som programråd for forskerutdanningen, og er delegert det
overordnede og koordinerende ansvaret for fakultetets
forskerutdanningsprogram.

Commented [KSS40]: Fjernet følgende punkt:
trekke opp rammene for driften av PhD-programmet og
påse at grunnenhetene har et tilfredsstillende system for
oppfølgning av stipendiater
Commented [KSS41]: NY

Programråd for forskerutdanning består av:
1.
2.
3.
4.

prodekanen for forskning som leder
5 vitenskaplige medlemmer med særlig fagansvar for ph.d-programmets opplæringsdel
1 medlem tilnyttet ph.d-programmet som stipendiat, foreslått av stipendiatene selv
1 student foreslått av JSU

De fagansvarlige skal som minimum inneha rettsvitenskapelig førstestillingskompetanse. Prodekan
for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i rådet som nestleder.

VI. INNSTILLINGSRÅDET FOR VITENSKAPELIG ANSATTE
(IVA)
§ 21. Innstillingsrådet

Innstillingsrådet er innstillingsorgan ved tilsetting i
1.
2.
3.
4.

professorater der ITU er tilsettingsorgan
postdoktorstillinger
lektorstillinger
førsteamanuensis- og forskerstillinger der stillingen ikke er tillagt en grunnenhet
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Commented [KSS42]: Endret etter forslag fra PFF. Endret fra 4
til 5 vitenskaplige medlemmer og inntatt en studentrepresentant.
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Innstillingsorganet skal innstille og foreslå kunngjøringstekster til ITU.

§ 22. Innstillingsrådet; sammensetning

Commented [KSS43]: Fjernet etter førslag fra LimU:
samt påse at likestillingsmessige hensyn er ivaretatt i
tilsettingsprosessen.

Innstillingsrådet består av:
1.
2.
3.
4.

prodekan for forskning som leder
instituttlederne
stipendiatrepresentanten som sitter som represenstant i Programrådet for forskerutdanning
1 teknisk-administrativt tilsatt

Innstillingsrådet er vedtaksført når mer en halvparten av representantene er til stede.
Dekanen deltar som observatør. JSU kan gis observatørstatus etter anmodning. Prodekan for
forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i utvalget som nestleder.

VII. INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSUTVALGET (ITU)
§ 23. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU)

Fakultetsstyrets innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) innstiller og foreslår kunngjøringstekster for
vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg tilsetter.
ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets
tilsettingsutvalg ikke tilsetter.
ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekst for fakultetsdirektør, dersom dette er delegert til fakultetet.
ITU skal sikre at likestillingsmessige hensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.

Commented [KSS44]: NY. Etter forslag fra LiMU. Naturlig at
ansvaret ligger hos ITU, ikke IVA.

ITU vedtar opprykk til professor.
ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, ut over 6 måneder for
stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6.
ITUs møter er lukket .

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

Innstillings- og tilsettingsutvalget har 5 medlemmer oppnevnt av og blant fakultetsstyrets
medlemmer:
1.
2.
3.
4.

dekan
de 2 faste vitenskapelig tilsatte representantene i fakultetsstyret
en av studentrepresentantene i fakultetstsyret JSU
representanten for de teknisk-administrativt tilsatte i fakultetsstyret

Dekan er leder.
Vararepresentantene for medlemmene i fakultetsstyret oppnevnes også som vararepresentanter for
Innstillings- og tilsettingsutvalget. En av de andre to studentrepresentantene i fakultetsstyret utpekes
som vararepresentant.
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Commented [KSS45]: NY – tidligere 1 student.
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VIII. LIKESTILLINGS- OG MANGFOLDSUTVALGET (LiMU)
§ 25. Likestillings- og mangfoldsutvalget

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) skal arbeide for at sammensetningen av fakultetets
studenter og ansatte bedre skal speile befolkningen for øvrig, og for at studenter og ansatte skal ha
like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne.
LiMU skal:
1. samarbeide med fakultetets ledelse og andre råd og utvalg og være en pådriver for at
likestillings- og mangfoldsspørsmål prioriteres.
2. sikre et kunnskapsgrunnlag for at fakultetets ledelse og relevante råd og utvalg skal kunne
iverksette nødvendige tiltak.
3. utforme grunnlag for beslutninger, fakultetsuttalelser og overordnede retningslinjer og
handlingsplaner i likestillings- og mangfoldsspørsmål på fakultetet.
4. ha mulighet til å avgi uttalelser til bedømmelser i tilsettingssaker for faste og midlertidige
vitenskapelige stillinger før endelig behandling ved fakultetet.

§ 26. Likestillings- og mangfoldsutvalget; sammensetning
Likestillingsutvalget har seks representanter:
1.
2.
3.
4.
5.

Leder for LiMU er enten en av prodekanene eller en instituttleder.
1 fast tilsatte i vitenskapelig stilling
1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger
1 studentrepresentant oppnevnt av JSU.
1 teknisk / administrativt tilsatt 1 verneombud oppnevnt av verneombudene ved fakultetet.

Det skal oppnevnes personlig vararepresentant for alle representantene. Representantene under 1.
og 2. bør sett under ett komme fra ulike grunnenheter.

Commented [KSS46]: NY, ref vedtak i styret 16.12.2013, sak 3
Commented [KSS47]: NY
Commented [KSS48]: NY

Commented [KSS49]: Noe justert, spesifisert at det skal velges
personlig vararep for alle representantene. Og at det er de faste
vitenskaplige som bør komme fra ulike grnnenheter

IX. LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG (LAMU)
§ 27. Lokalt arbeidsmiljøutvalg(LAMU)
LAMU:

1. skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø ved fakultetet, delta i
planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
2. rapporterer årlig til sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU).
3. skal annethvert år lage en handlingsplan med fokusområder for kommende to år, og sende denne
til AMU til orientering. Planen følges opp regelmessig i møter, og status oppsummeres i utvalgets
årsrapport.
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Commented [KSS50]: Fjernet Organisasjons- og
personalavdeling (OPA)/
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4. skal årlig planlegge vernerunder, herunder fastsette fokusområder og tidsfrister, og behandle
enhetenes rapporter fra vernerundene.
5. kan behandle alle typer saker som faller inn under arbeidsmiljølovens § 7-2.
6. holder sine møter etter en møteplan som fastsettes for hvert kalenderår.

§ 28. Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU); sammensetning
LAMU har seks medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

En representant fra fakultetets ledelse (fakultetsdirektør eller assisterende direktør)
To arbeidsgiverrepresentanter med vararepresentanter utpekt av fakultetsdirektøren
Lokalt hovedverneombud med vararepresentant
Et verneombud med vararepresentant valgt av og blant fakultetets verneombud.
En student med vararepresentant oppnevnt av JSU

Commented [KSS51]: Endret fra Ledende verneombud med
vararepresentant

Ledelsen av LAMU alternerer mellom fakultetsledelsens representant og lokalt hovedverneombud,
slik at disse leder utvalget annethvert år. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
De øvrige verneombudene, representant fra Eiendomsavdelingen, fakultetets læringsmiljøkontakt og
representant fra AMU kan møte som observatører med talerett. LAMU kan ved behandlingen av
enkeltsaker innby utenforstående til å delta i møter med talerett, men ikke stemmerett.

Commented [KSS52]: NY

Fakultetets HMS-koordinator er sekretær for LAMU.

X. LEDELSE VED ENHETENE OG ADMINISTRASJON
1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON VED GRUNNENHETENE
§ 29. Instituttenes/SMRs organer

Commented [KSS53]: NY

Instituttene og SMR har råd eller styre, instituttleder, stedfortreder for instituttleder, forskningsleder
og en adminstrasjon ledet av kontorsjef. Instituttleder eller stedfortreder kan utøve funksjonen som
forskningsleder.
Instituttene og SMR har egne reglementer/vedtekter utformet etter Normalregler for institutter ved
Universitet i Oslo.

§ 30. Instituttleder

Instituttleder er øverste leder for all virksomhet i sin grunnenhet innenfor rammer satt av
universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i enhetens
styre.
Instituttleder er leder for enhetens råd eller styre, og leder innstillingsorgan ved tilsetting i
førsteamanuensis- og forskerstillinger som er tillagt grunnenheten.
Instituttleder kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt fullmaktområde til stedfortreder, kontorsjef
og andre ved enheten.
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Commented [KSS54]: NY
Commented [KSS55]: Detaljert stillingsbeskrivelse for
instituttleder er fjernet

Revisjon 2018, versjon 2.1
Rettet etter dekanantmøtet 17.10.2018
Instituttleder rapporterer til dekan.

§ 30. Stedfortreder for instituttleder

Commented [KSS56]: NY

§ 31. Kontorsjef
Kontorsjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i
samråd med og på delegasjon fra instituttleder.

Commented [KSS57]: Detaljert stillingsbeksirvelse for
kontorsjef er fjernet

Stedfortreder velges sammen med instituttleder etter Valgreglement for Universitetet i Oslo.
Stedfortreder er nestleder ved enheten og i enhetens råd eller styre, og utøver sin myndighet på
delegasjon fra instituttleder.

Kontorsjefen skal påse at grunnenhetens administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og
service overfor instituttleder, ansatte, brukere og samarbeidspartnere. ituttleder/direktør for SMR.
Kontorsjef rapporterer til instituttleder.

2. FAKULTETSADMINISTRASJONEN
§ 32. Administrasjon

Fakultetet har en administrasjon som er sekretariat for fakultetets styringsorganer og som ivaretar
fakultetets administrative og forvaltningsmessige oppgaver.

§ 33. Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren leder på vegne av dekan administrasjonen på fakultetsnivå. Fakultetsdirektøren
skal i samråd med dekan påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar
med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og
universitetets organer.Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og rapporterer til
dekanen.

§ 34. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft [sett inn dato].
Fra samme tid oppheves administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet vedtatt 8. juni 2011.
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Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Dato:
Saksnr..:

05.03.2018
2018/1405 JENNYGR

Sakskart til møte 2/2018 - 13. mars 2018
Kl. 10.15-12 i Fakultetsværelset, Domus Academica

06/2018 - Godkjenning av referat fra forrige møte

07/2018 – Behandling av ny tiltaksplan for likestilling og mangfold
Vedlagte utkast til tiltaksplan og prosess er utarbeidet med utgangspunkt i diskusjonen på forrige
LiMU-møte, samt revidert etter innspill fra dekanatet. Dette utkastet var også til behandling i
instituttledermøtet 7. mars. Instituttledermøtet hadde følgende kommentarer til utkastet:


Vi bør få mer konkrete og spissede tiltak på mangfold. Eksempler på tiltak kan være at
LiMU skal utarbeide en standardtekst om mangfold til vit.ass.-utlysninger, samt en mer
konkret formulering om mentorordning.



De innledende tekstene til hvert mål i tiltaksplanen bør være tydeligere på å begrunne
tiltakene, presisere verdigrunnlaget samt gjøre det klart at tiltakene ikke skal gå på
bekostning av faglig kvalitet.

08/2018 - Mentorordningen for kvinnelige stipendiater
Programrådet for forskerutdanning (PFF) mener at mentorordningen bør utvides til også å gjelde
menn. Utvalget bes diskutere saken på nytt med utgangspunkt i følgende protokollanførsel fra
PFFs møte 14. februar:
PFF mener mentorordningen bør utvides til å gjelde alle ansatte stipendiater, ikke kun de
kvinnelige slik det er i dag. Bedre stipendiatoppfølging har blitt trukket frem som en
målsetting for fakultetet, da bør alle ansatte stipendiater bli inkludert også de mannlige.
Stipendiatsituasjonen kan være en vanskelig og alle kan trenge råd, støtte, trygghet og bli
introdusert til et større nettverk ved fakultetet ved hjelp av en mentor. PFF antar at
mentorordningen vil være spesielt verdifull for kandidater som ikke har utdanningen sin fra
Oslo, eller er ny i byen.

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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Dersom LiMU igjen kommer til den konklusjon at en utvidelse er prematur, vil utvalgets
bemerkninger føyes til PFFs protokoll og forelegges dekanen, som avgjør videre prosess.

09/2018 - Revisjon av administrasjonsreglementet
Fakultetets styrings- og administrasjonsreglement skal revideres i løpet av våren. LiMU bør spille
inn til revisjonen for å sikre at likestillings- og mangfoldsarbeidet er solid forankret i
organisasjonen.
Utvalget bes vurdere forslag til ny tekst på følgende områder, samt ta stilling til om det er andre
paragrafer som mangler likestillings- eller mangfoldsperspektiver.
Kjønnsbalanse i dekanatet:
Følgende setning foreslås tatt inn i § 10:
Dekan og prodekaner skal velges blant fakultetets ansatte og studenter i henhold til
Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. Begge kjønn skal
være representert blant dekanen og prodekanene.
Sikre at likestillingshensyn er ivaretatt i tilsettingsprosesser:
I dag er det Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte (IVA) som har i sitt mandat å sikre at
likestillingshensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessene. IVA har imidlertid ikke mandat til å
behandle alle vitenskapelige tilsettinger. Denne oppgaven foreslås derfor flyttet fra IVA til
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) og til Tilsettingsrådet for teknisk-administrativt ansatte.
Følgende endringer foreslås derfor i hhv § 21 og § 23:
§ 21: Innstillingsorganet skal innstille og foreslå kunngjøringstekster til ITU, samt påse at
likestillingsmessige hensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.
§ 23:
ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekst for fakultetsdirektør, dersom dette er delegert til
fakultetet.
ITU skal sikre at likestillingshensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.
ITU vedtar opprykk til professor.
Tilsettingsrådet for teknisk-administrativt ansatte har per dags dato ikke definert et mandat i
administrasjonsreglementet. Dersom Tilsettingsrådet tas inn i administrasjonsreglementet,
foreslås det å inkludere følgende setning:
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Tilsettingsrådet skal sikre at likestillingshensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.
Kjønnsperspektiver i pensum og kjønnsbalanse blant undervisere:
Følgende tekst foreslås tatt inn i § 12 2:
Programrådene skal ha oppmerksomhet rettet mot minoritetsstudentenes situasjon og
medvirke til å gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre diskriminering og sikre deres
integrering. Programrådene skal sikre at kjønnsperspektiver er integrert i pensum og
tilstrebe kjønnsbalanse blant de som underviser.

10/2018 – Eventuelt

Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Dato:
Saksnr..:

15.03.2018
2018/1405 JENNYGR

Referat fra møte 2/2018 - 13. mars 2018 kl. 10.15-12 i Fakultetsværelset, Domus
Academica
Til stede:
May-Len Skilbrei, leder
Herman Bruserud for de faste vitenskapelig ansatte
Worku Gedefa Urgessa og Nils Gunnar Skretting for de midlertidig vitenskapelig ansatte
Morten Slind-Olsen for de teknisk-administrativt ansatte
Bjørn Hauge Sigurdsøn for studentene
Stephanie Schmölzer, vara for verneombudene
Eirik Haakstad, referent

06/2018 - Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent, ingen kommentarer.

07/2018 – Behandling av ny tiltaksplan for likestilling og mangfold
Tiltaksplanen ble diskutert i instituttledermøtet 7. mars, og tilbakemeldingen fra instituttlederne
var generelt at tiltakene burde være mer konkrete.
Innspill fra LiMU i møtet på punktene i tiltaksplanen er som følger:
Forbedre det akademiske debattklimaet
Ledelsen på alle nivåer er viktig her, og ledere må være tydelige på at personangrep er
uakseptabelt. Samtidig må det være rom for også skarp faglig kritikk, men det er viktig å være
tydelig på at personangrep ikke kan bortforklares med akademisk frihet.
LiMU bør foreslå konkrete tiltak for bedre kommunikasjon mellom kolleger og også mellom
vitenskapelige og studenter.
Øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger
LiMU bør undersøke om det er noen aktiviteter/tiltak som LiMU kan gjøre med likestillingspotten.
Et konkret tiltak er å inkludere formulering om at kvinnelige studenter og minoritetsstudenter
oppfordres til å søke i kunngjøringer til vitenskapelige assistenter.

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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Styrke arbeidet med mangfold ved fakultet
Fakultetets minoritetsundersøkelse for noen år siden ga ingen klare funn eller konklusjoner. LiMU
mener imidlertid at god informasjon på engelsk er viktig, og det kan undersøkes om dagens
engelske nettsider er tilstrekkelig.
May-Len følger opp dialogen med MinoJur videre.
LiMU bør ha et møte med Christine Havgar, rådgiver i Studieseksjonen, med hensyn til hvilke
behov og ønsker studenter med fysiske handicap har.
Fakultetet må påse at kravene til universell utforming følges i Domus Juridica.

08/2018 – Mentorordningen for kvinnelige stipendiater
Det er mange gode grunner for å åpne mentorordningen for alle stipendiatene, med det vil i så fall
være unaturlig at LiMU i tillegg holdt på en egen ordning. LiMU ønsker å bidra til en fellesordning,
med for eksempel delfinansiering av og ansvar for enkelte arrangementer eller foredrag med særlig
fokus på likestilling og mangfold. LiMU ser det derimot ikke som naturlig å ha ansvar og lederskap
for en felles ordning for alle.
LiMU bør invitere PFF og Stipendiatrådet til dialog om fremtidig organisering av og ansvar for
mentorordningen. Herunder kan det også vurderes om mentorrollen bør profesjonaliseres med
bl.a. minimumskrav til og rådgivning av mentorer.

09/2018 - Revisjon av administrasjonsreglementet
LiMU støtter i prinsippet de foreslåtte innspillene. LiMUs medlemmer er imidlertid usikre på om
det er problematisk med «skal»-formuleringen om at begge kjønn skal være representert i
dekanatet. Administrasjonen bes undersøke om det er noen formelle hindre for «skal»formuleringen og om det finnes noen tilsvarende formulering for rektoratet.
LiMU kontakter Ingunn Ikdahl og Anne Hellum med hensyn til en mer spesifikk formulering under
Kjønnsperspektiver i pensum og kjønnsbalanse blant undervisere.

10/2018 – Eventuelt
En sak ble tatt opp under eventuelt:
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Anonym trakassering av kvinner i vitenskapelige stillinger på Jodel er et alvorlig problem.
Fakultetet må ta ansvar for å beskytte sine ansatte og bør samtidig kommunisere tydelig hva vi
forventer av studentene. Det er samtidig viktig at legitim kritikk fra studentene får komme frem,
men da i riktige kanaler og på en ordentlig måte. Denne saken kan også sees i sammenheng med
punktet i tiltaksplanen om akademisk frihet og misbruk av denne.
Saken følges i første omgang opp gjennom:
1.
Bjørn og studentorganisasjonene ønsker å arrangere allmøte mellom studentene og
fakultet.
2.

May-Len kontakter dekanen.

Saksbehandler:
Jenny Graver
+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no

MERKNADER
MERKNADER OM MULIGE ENDRINGER AV FAKULTETETS STYRINGS- OG
ADMINISTRASJONSREGLEMENT

1 INNLEDNING
Fakultetets regelverk bør i minst mulig grad regulere studentorganers oppgaver og deres
representanters virke.
Juridisk Studentutvalg er meget kritiske til at det i fakultetets styrings- og administrasjonsreglement skal
tilføyes egne, supplerende begrensninger som legger føringer for hvilke representanter – og deres
virketid – utvalget selv kan oppnevne.
Utvalget er uavhengig og autonomt i sin virksomhet – og dette må også sikres, ivaretas og fremmes i
tilhørende regelverk. Dette er grunnleggende for at studentmedvirkningen ved læreinstitusjon skal
være reell – og det institusjonelle regelverket vil kunne øve innflytelse på den faktiske evnen og
muligheten til å medvirke.
Dette skrivet vil i det vesentlige ikke fokusere på rettslige argumenter, jf. avslutningsvis, men vi ønsker å
løfte frem noe fra utredningen til nåværende universitets- og høyskolelov. Det heter her på side 149–
150 i NOU 2003: 25:
«Etter utvalgets vurdering er studentenes rett til å opprette studentorgan og institusjonens plikt til å
legge forholdene til rette for slik virksomhet, grunnleggende for den studentmedvirkningen vi i dag har i
universitets- og høyskolesektoren. … Det bør ikke være nødvendig å innta bestemmelser om
konstitusjon, vedtekter og valgform. Dette er bestemmelser som studentorganet bør kunne fastsette
selv … ».

jsu.no
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2 BETRAKTNINGENE SOM BØR VÆRE STYRENDE
Vi går først gjennom reglene slik de er i dag.
Ordningen – slik den er i dag – er at det er en dobbel valgordning. For det første må studenten velges inn
i Juridisk Studentutvalg. Funksjonstiden her er enten ett eller to semestre – med fri mulighet til å stille til
gjenvalg; det er ikke tvilsomt at det ikke er rettslig adgang til å begrense en students mulighet til å
gjenoppnevnelse, hverken i foreningens egne vedtekter eller av andre. Funksjon utover opprinnelig
oppnevnelse er forutsatt at man får fornyet tillit fra studentmassen; altså at man velges på nytt til en
periode på enten ett eller to semestre.
For det andre, og dernest, må utvalgsmedlemmet velges til de oppgaver vedkommende skal utøve. Leder
velges til leder. Medlemmer til fakultetsstyret velges til oppgaven, tilsvarende for medlemmene til PMR.
Funksjonstiden er her også begrenset – men med en tilsvarende mulighet for gjenvalg.
Ordningen innebærer in summa en balansert løsning, hvor ingen student har carte blanche og styrer
egen funksjonstid og -sted etter eget forgodtbefinnende. Skjøttelsen av vervet er, som vist, underlagt
flere, og omfattende, kontrollmekanismer.
xxxx
Det første spørsmålet man bør stille seg er: Hvem er nærmest til å gi regler om disse spørsmål? Svaret på
dette er at dette er studentenes representanter – hvilket studentene selv, ved deres egne regler og
valgordninger, bør utpeke.
En regel som begrenser funksjonstid – uavhengig av om den bare gjelder i fakultetsstyret eller PMR – vil
svekke utvalgets evne til å sikre kontinuitet og at studentinteressene ivaretas på best mulig måte. Det er
viktig å ha in mente at det i de relevante organer ved fakultetet er en betydelig ubalanse. Studentene er
den svake part i møte med autoritative – og ofte ledende – vitenskapelig ansatte med betydelig pondus.
Når så er tilfelle, er det lite heldig om utvalgets evne til å sette sammen det best egnede og mest
frimodige mannskap begrenses. Ofte bygges den nødvendige erfaring og evne til å tørre å opponere og
stå opp for studentinteressene – særinteresser, som er de eneste interesser studentrepresentantene
skal ivareta i disse foraer – ved samhandling i og med organet over noe tid. Studentene vokser (inn) i
rollen og samvirket blir bedre i organet. Kontinuitet sikrer forutberegnelighet og evnen til god
representasjon. Dette er naturligvis i studentenes interesse, men også i organets spesielt, og fakultets
generelt, interesse; ved at studentenes synspunkter best mulig kommer til uttrykk. Hvilket igjen sikrer
studentdemokratiet.
Studentvervene generelt, og de tyngre vervene spesielt, er normalt preget av høyt gjennomtrekk;
oppgavene medfører en høy arbeidsmengde, og kompensasjonen er bare symbolsk – realiteten er at
studentengasjementene skjer med bakgrunn i et ønske, vilje og engasjement for å gjøre andres og egen
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studiehverdag bedre. Dette gjør at virkningen av de foreslått tiltak især rammer de mest engasjerte
studenter, som over tid engasjerer seg for andres og egen studiehverdag. Dette er uheldig.
Samtidig sikrer dette gjennomtrekket utskiftninger – og under enhver omstendighet bør og må det være
opp til studentene selv om utskiftninger bør skje. Rammene for dette bør ikke trekkes opp av andre.
Studenten har også selv vært seg sitt ansvar bevisst, både i det formelle regelverket – som er fastlagt i de
alminnelige vedtekter, med særlige flertallskrav – og i de faktiske handlinger, når man ser på hvilke
«makkerpar» som har representert studentene.
Det neste spørsmålet man bør stille seg ved reguleringen av dette spørsmålet er hvilken løsning som i
størst grad fremmer studentorganets uavhengighet. Det ligger i sakens natur at det styre eller den
institusjon man skal representere studentene overfor – og tidvis også være krass opponent overfor –
ikke bør kunne ha innflytelse på hvilke representanter som utpekes; selv om det skulle skje ved
generelle regler. Det er heller ikke uten betydning at virkningene av de foreslåtte endringer bare rammer
enkelte studenter. Og det kan stilles spørsmål ved om det de facto er tilsiktet og.
Dernest må man trekke frem at virketiden – og maksimal funksjonstid – til vitenskapelig ansatte og
andre medlemmer av styrene vil være betydelig lengre. Dette vil igjen, ved å begrense studentenes
maksimale funksjonstid, styrke den allerede eksisterende ubalanse. Dette skjer jo da på bekostning av
studentenes mulighet til å la sine interesser bli adekvat hørt. Vi underslår ikke at formaltilknytningen til
institusjonen er mer varig for de faste tilsatte – enn for studentene som er på «gjennomreise». Men det
samme momentet vil også trekke en naturlig yttergrense for hvor lenge en studentrepresentant faktisk
sitter.
Et forhold som også er underkommunisert, er at det ikke er studentene som har tatt initiativ til å se på
mulig endringer av disse regler. Fra vår side er det uønsket. Når man da faktisk vurderer det, bygger det
i essens – og bunn – på en mistro til hvordan studentene selv utøver sin kompetanse; først gjennom sine
regler og rutiner, dernest gjennom sin faktiske representasjon. De facto er det ikke holdepunkter for
innvendinger på noen punkter her. Om man derimot skal løfte frem reelle problemer, er det at
studentene ofte først inviteres med i prosesser når (alle) rammer er trukket opp, slik at den reelle
muligheten til studentinnflytelse er fraværende. Kombinert med svake rammebetingelser, og stadig
økende arbeidsmengde, er disse forhold de reelle trusler mot studentenes evne til å sikre et godt og
fungerende studentdemokrati ved Det juridiske fakultet.
xxxx

Avslutningsvis nevner vi at Juridisk Studentutvalg kommer til å fremlegge en egen, supplerende
betenkning skulle dekanatet falle ned på endringsforslag i strid med våre synspunkter. Gjenstanden for
betenkningen vil være den rettslige adgangen til å regulere studentorganet, dets representanter og
deres representasjon i ulike styrer.

jsu.no
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Samtidig ønsker vi å si at vi synes at det er et paradoks at man velger å legge ned såpass mye
administrative ressurser i å se på endringer i studentenes representasjon, først i oppgaveutvalgene og
nå dette, når det er så mye annet som kniver om knappe administrative ressurser. Hvertfall når det er
stikk i strid med hva studentene faktisk ønsker. Det er et tankekors.

På vegne av Juridisk Studentutvalg,

Maria Fiorello Conradi

Mads Fredrik Baardseth

leder Juridisk Studentutvalg

ansvarlig for prinsipielle spørsmål

jsu.no
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Universitetet i Oslo

Notat

Det juridiske fakultet
Dekan Dag Michalsen

Dato:

11.12.2017

U.off. offl. § 14
Personaldirektør Irene Sandlie
Saksbehandlere: Mari Theodorsen, Roger
Markgraf-Bye og Berit Hernes Bakke

Vedrørende henvendelse om delegasjon, fullmaktstruktur og kompetansefordeling
1. Innledning
Det juridiske fakultet har bedt Avdeling for personalstøtte redegjøre nærmere for regelverket
knyttet til delegasjon av myndighet fra UiOs øverste beslutningsmyndighet, universitetsstyret.
Særskilt er det reist spørsmål om universitetsstyret gjennom Normalregler for fakulteter § 7 har
delegert kompetanse og beslutningsmyndighet direkte til programråd for studie- og
forskningsprogram(mer), og om dette i så fall innebærer at dekanen ikke er øverste
beslutningstaker i sakene som forelegges programrådet. Etter Avdeling for personalstøttes
vurdering fremstår det som klart at dette ikke er tilfellet. Vi vil redegjøre nærmere for vår
begrunnelse nedenfor.
2. Nærmere om vår begrunnelse
Normalregler for fakulteter er vedtatt av universitetsstyret og fastslår hvilke organer et fakultet skal
ha. Innledningsvis i § 2-1 er fakultetsstyret, som er fakultetets øverste organ, sitt
myndighetsområde definert1.
Videre fremgår det av § 2-1 at «alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på
vegne av universitetsstyret» og at «myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og
uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens myndighetsområde».

Det er fastsatt i normalreglenes § 1 pkt. 6 at et fakultet skal ha et programråd for studie- og
forskningsprogram (mer). Dette er nærmere regulert i normalreglenes § 72. Bestemmelsen fastslår
følgende:

1
2

N orm alregler for faku lteter § 2-1
N orm alregler for faku lteter § 7

Avdeling for personalstøtte
Kontoradr.: Lucy Smiths hus. Problemveien
7

Telefon:
Telefaks:
postmottak@admin.uio.no
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«For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programråd som er delegert
det koordinerende ansvar for tilbudet. Ett programråd kan tillegges ansvar for flere
studieprogrammer. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer
og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan
programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal
delegeres til programleder.
Et programråd for forskerutdanning er delegert det overordnede og koordinerende ansvaret for
ett eller flere forskerutdanningsprogrammer.
Programrådene skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet
og sikrer studentene representasjon. I programråd for forskerutdanning skal
studentrepresentasjonen utgjøres av kandidater i forskerutdanning. Det kan også oppnevnes ett
medlem i programrådene som ikke representerer noen av disse gruppene.»

Bestemmelsen angir programrådets rolle ved å presisere at det har et «koordinerende ansvar
for tilbudet» og «programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer
og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene». [Undertegnedes
utheving].
Det fremstår som klart at bestemmelsen ikke gir ikke programrådet endelig beslutningsmyndighet i
prinsipielle saker, som eksempelvis om lovsamling skal fases ut som hjelpemiddel til eksamen. Det
fremgår direkte av bestemmelsen at «programrådene rapporterer til dekanen». I dette ligger at
dekanen til en hver tid kan fatte beslutninger innenfor programrådets behandlingsområde, med
mindre dette ligger innenfor et myndighetsområde som er tillagt fakultetsstyret.
I dette tilfellet fremgår det klart og tydelig av normalreglenes § 7, jf. ovenfor, at programrådene
rapporterer til dekanen. Heller ikke styrings- og administrasjonsreglement, Det juridiske fakultet
gir programråd beslutningsmyndighet i saker som nevnt ovenfor. Reglementets § 12.2 fastslår i
tråd med normalreglene at programrådene rapporterer til dekanen:

«Programrådene er delegert det koordinerende ansvar for innholdet av studieprogrammene.
Programrådene selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Programrådene vedtar programplaner og
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emnebeskrivelser innenfor rammer vedtatt av fakultetsstyret og dekanen. Utover dette kan
programrådene delegere sine oppgaver til programlederne.
Programrådenes ledere skal også ta avgjørelser om den løpende drift av programmet. Saker av
mindre betydning og andre klare tilfeller, samt hastesaker, kan avgjøres av programrådenes ledere. Ved
tvilstilfeller legges saken frem for dekan.
Programrådene skal ha oppmerksomhet rettet mot minoritetsstudentenes situasjon og medvirke til å
gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre diskriminering og sikre deres integrering. » ».

[Undertegnedes utheving].
I fakultetets eget reglement er programrådet gitt noe utvidet fullmakt enn i normalreglene, men det
gjelder fortsatt ikke i prinsipielle avgjørelser, tvert i mot så fremgår det eksplisitt at saker av
mindre betydning og andre klare tilfeller, samt hastesaker, kan avgjøres av programrådenes ledere.
Ved tvilstilfeller legges saken frem for dekan. Også dette bekrefter vår oppfatning om at
programrådet som sådan, ikke er tillagt beslutningsmyndighet ved siden av dekanens myndighet.
Deres mulighet til å fatte beslutning gjelder i mindre saker som ikke er av prinsipiell karakter. Vi vil
imidlertid presisere at også her har dekanen anledning til å fatte beslutning dersom det er
hensiktsmessig jf. at programrådet rapporterer til dekanen. Dekanen er fakultetets øverste leder,
og har det overordnede ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er
tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, jf. normalreglenes § 4.

3. Konklusjon
Avdeling for personalstøttes konklusjon er at fakultetsstyre og dekan ikke er avskåret fra å treffe
beslutninger innenfor de områder som fremgår av normalreglenes § 7, samt utfyllende
bestemmelse i styrings- og administrasjonsreglementet § 12.
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Valg av representant for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for 2019
Til fakultetsstyret skal det for perioden 01.01.19-31.12.19 velges en fast representant med to
rangerte vararepresentanter av og blant vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger.
Fakultetets valgstyret fastsatte tidsplan for valget og ba i e-post til valgkretsen 25. oktober om
forslag til kandidater innen 1. november. Innen denne fristen mottok ikke valgstyret noen
kandidatforslag, og forslagsfristen ble utsatt til 7. desember. Stipendiatrådet ved fakultetet foreslo
innen den utsatte fristen følgende kandidater til de ledige vervene:
•
•
•

fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett
vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett
vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett

Etter UiOs valgreglement § 11.1 andre kulepunkt, skal fakultetsstyret godkjenne valget om det kun
er ett kandidatforslag til hvert av de ledige vervene:
Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt et antall
kandidater som er likt eller mindre enn det antall som skal velges, sender valgstyret ut
informasjon om dette og en ny frist for forslag til kandidater. Dersom det ved denne
andre fristen ikke er kommet flere kandidater enn det som skal velges, kan
fakultetsstyret/instituttstyret (instituttrådet) erklære den/disse som valgt.
Med dette utgangspunktet anbefaler valgstyret at fakultetsstyret godkjenner stipendiatrådets
forslag og erklærer de foreslåtte som valgt.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret godkjenner forslaget fra Stipendiatrådet og erklærer følgende som valgt som
representanter for midlertidig vitenskapelige for perioden 01.01.19-31.12.19:
• fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett
• vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett
• vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett
Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
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Vedlegg:
1. Valgreglement for UiO § 11.1
2. Informasjon om valget og e-poster fra valgstyret
3. Kandidatforslag fra stipendiatrådet

Saksbehandler:
Eirik Haakstad
+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no

V-SAK 8 – Vedlegg 1
Utdrag fra UiOs valgreglement

Valgreglement for Universitetet i Oslo
Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med
endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017.

§ 11 Valggjennomføring
1. Avstemningsform
o Valg ved UiO gjennomføres normalt som elektroniske valg.
Universitetsstyret, fakultetsstyrer og instituttstyrer kan avgjøre at et valg
skal gjennomføres på andre måter, som postvalg eller urnevalg. På
instituttnivå eller lavere kan styret bestemme at valget gjøres på et
valgmøte, se pkt. 2.
o Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt
et antall kandidater som er likt eller mindre enn det antall som skal
velges, sender valgstyret ut informasjon om dette og en ny frist for forslag
til kandidater. Dersom det ved denne andre fristen ikke er kommet flere
kandidater enn det som skal velges, kan fakultetsstyret/instituttstyret
(instituttrådet) erklære den/disse som valgt.
o Studentenes representanter kan velges av en forsamling av tillitsvalgte
(valgforsamling).
o Valg av ulik avstemningsform for studentene foretas av det organ det skal
velges til.
o Ved valg til rektor/prorektor og universitetsstyret, bestemmer
Studentparlamentet valgoppgjørsmåte for valg av studentrepresentanter.
o Se vedlegg 1 med kort oversikt over avstemningsformer,
valgoppgjørsformer mv.

From:
Eirik Haakstad
Sent:
torsdag 25. oktober 2018 09:28
To: vitenskapelige@jus.uio.no
Subject: Valg av midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret - 01.01.19-31.12.19
Til vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger ved Det juridiske fakultet,
Jeg minner om valget av midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for perioden 01.01.19-31.12.19 som
ble annonsert i Fakultetsnytt 15. oktober, https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/valg2019.html
Forslag til kandidater kan sendes meg senest 1. november.
Informasjon om fakultetsstyret finnes her: https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/index.html
For valgstyret,
Eirik Haakstad

---------Eirik Haakstad
Seksjonssjef, Administrasjonsseksjonen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Tlf. +47 22 85 93 31
Mob. +47 957 01 101
http://www.jus.uio.no <http://www.jus.uio.no/>

UiO Det juridiske fakultet

Nominer kandidater til fakultetsstyret
Representanter og varaer for teknisk-administrative og midlertidig vitenskapelig
ansatte skal snart velges. Men først må kandidater nomineres.
Følgende skal velges:
■

1 representant for midlertidig vitenskapelige med 2 rangerte
varaer

■

Suppleringsvalg på 2 rangerte varaer for teknisk-administrative

■

1 studentrepresentant med 2 rangerte varaer (velges av
studentene)

Representantene skal sitte for perioden 1. januar - 31. desember 2019.
Frist for å nominere kandidater er 7. desember til representant for
midlertidig vitenskapelige med 2 rangerte varaer.
Valgene for studenter og teknisk-administrative holdes 12. - 19.
november.

Hvem kan velges?
Representantene skal nomineres og velges blant gruppene de tilhører. Ledere kan ikke velges som
representant for teknisk-administrative.
Ønsker du å nominere en (eller flere) kandidat(er), gjør du dette skriftlig. Kandidatforslaget må være
underskrevet, med minst like mange underskrifter som det antall kandidater som er foreslått. Inneholder et
forslag én kandidat er det altså tilstrekkelig med én underskrift.
Har du stemmerett har du forslagsrett. Les mer i valgreglementet §§ 5-10.
Forslag til kandidater sendes til valgstyrets sekretær Eirik Haakstad, eirik.haakstad@jus.uio.no, senest 1.
november 2018.

Hva gjør fakultetsstyret?
Fakultetsstyret vedtar overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for fakultetet. Der vedtas også årsplaner
og budsjett.
Se nettsider for fakultetsstyret
Andre relevante nettsider
Les mer om fakultetsstyrets oppgaver
Valgreglementet

Publisert 15. okt. 2018 11:47 - Sist endret 13. nov. 2018 08:52

From: Eirik Haakstad
Sent: mandag 12. november 2018 15:51
To: stipendiater@jus.uio.no; Kjersti Lohne; Erlend Paasche; Mareile Kaufmann;
Sébastien Tutenges; Markus Jerkø; Mark Taylor; Froukje Maria Platjouw;
Viktor Weber; Nertila Kuraj; Silje Synnøve Lyder Hermansen; Joanna
Nicholson; Szilárd Gáspár-Szilágyi; Juan Pablo Pérez León Acevedo; Mikael
Holmgren; Antoinette Scherz; Martin Vestergren
Subject: Valg av representanter for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret 01.01.19-31.12.19

Til vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger ved Det juridiske fakultet,

Kunne du tenke deg å være representant i fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling?
Å være styrerepresentant er en fin erfaring å ta med seg videre. Du er med på å diskutere hvilken retning
fakultetet skal ta, og du får innsikt i fakultetets virksomhet. Styret møtes fire ganger i året.

Før valget av representant må det nomineres kandidater. Forslagsfristen for å nominere kandidater er nå
utsatt til 7. desember.

Ønsker du eller en kollega å stille, kan du sende kandidatforslag til: eirik.haakstad@jus.uio.no
<mailto:eirik.haakstad@jus.uio.no>

Les om hvordan og hvem som kan nomineres: https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuellesaker/2018/valg-2019.html

Se valgreglementet: https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#5

Informasjon om fakultetsstyret: https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/index.html

For valgstyret,
Eirik Haakstad

----------

Eirik Haakstad
Seksjonssjef, Administrasjonsseksjonen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Tlf. +47 22 85 93 31
Mob. +47 957 01 101
http://www.jus.uio.no <http://www.jus.uio.no/>

From: Nils Gunnar Skretting
Sent: fredag 7. desember 2018 15:21
To: Eirik Haakstad
Cc: Dag Michalsen; Kåre Lilleholt; stip-rad@jus.uio.no; Astrid Iversen; Jørgen
Sørgard Skjold; Johan Vorland Wibye; Sjur Swensen Ellingsæter
Subject: Valg av representant og varaer for midlertidig vitenskapelige til
fakultetsstyret.
Hei,
Stipendiatrådet foreslår at stipendiat Astrid Iversen (IFP) velges som kandidat til fakultetsstyret som
representant for de midlertidige ansatte. Hun har bred støtte i stipendiatgruppen og ble på årsmøtet
vårt i går valgt enstemmig som ny leder for Stipendiatrådet av et betydelig antall av fakultetets
stipendiater. Hun vil derfor overta min posisjon i Stipendiatrådet, og hun er både Stipendiatrådets og
stipendiatenes foretrukne kandidat til fakultetsstyret, noe som fremgikk på årsmøtet. Som hennes varaer
foreslår vi i rangert rekkefølge stipendiatene Jørgen Sørgard Skjold (IOR) og Johan Vorland Wibye (IOR),
som begge også ble valgt inn i Stipendiatrådet i går.
Når det gjelder kandidat til valgstyret, så har stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter (IFP) stilt seg til
disposisjon. Stipendiatrådet ønsker at han oppnevnes.

Vennlig hilsen
Nils Gunnar Skretting,
Stipendiatrådet, avtroppende leder
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Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2018
Høsten 2018 er det gjennomført tre valg ved Det juridiske fakultet.
Valg av ny instituttledelse ved Institutt for privatrett (IFP)
IFP har gjennomført valg instituttleder og nestleder for perioden 01.01.19-31.12.22. Professor John
Asland ble valgt som ny instituttleder med førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen
som nestleder. Det var ingen motkandidater til vervene.
Valg av uavhengig studentrepresentant med to rangerte varaer til fakultetsstyret
Til fakultetsstyret er det valgt uavhengig studentrepresentant med to rangerte varaer for perioden
01.01.19-31.12.19. Det var tre kandidater til de tre vervene, og valget avgjorde dermed kun
rangeringen mellom dem. Følgende ble valgt:




Fast representant: Simen Gundersen
1. vararepresentant: Thea Borkhus Gabrielsen
2. vararepresentant: Anne Michelle Aakre

Suppleringsvalg av to rangerte vararepresentanter for teknisk-administrative til fakultetsstyret
Den tekniske-administrative representanten i fakultetsstyret og ITU har den siste perioden ikke
hatt varaer, og det ble er derfor gjennomført suppleringsvalg på rangerte varaer for resten av
styrets funksjonstid, altså 01.01.19-31.12.19. Det var to kandidater til de to vervene, og valget
avgjorde dermed kun rangeringen mellom dem. Følgende ble valgt:



1. vararepresentant: seniorkonsulent Axel Hjelme
2. vararepresentant: rådgiver Stephanie Schmölzer

Saksbehandler: Eirik Haakstad, +4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no
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