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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
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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
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
Side 3 av 13

Revisjon 2018, versjon 2.2
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.
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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.
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Commented [KSS23]: NYTT: forslag om at prodekan for studier
oppnevner alle medlemer til studieporgramrådene og prodekan for
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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
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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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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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Revisjon 2018, versjon 2.1
Rettet etter dekanantmøtet 17.10.2018

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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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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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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Commented [KSS58]: Detaljert stillingsbeskrivelse for
fakultetsdirektør er fjernet

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:

3

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.
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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
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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
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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.

