
Saksart til møte 1/2019 i fakultetsstyret 
Tid og stad: 25. feb. 2019 12:00 - 15:00, Kollegieværelset 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember og sirkulasjonssak 

25. januar

Arkivsaksnummer: 2018/416 og 2019/2977 

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra styremøtet 14. desember

2. Forslag til protokoll fra sirkulasjonssak 25. januar

Vedtaksforslag:

Protokollene fra styremøtet 14. desember og sirkulasjonssak 25. januar godkjennes.

O-SAK 1 Presentasjon av forskergruppen for naturressursrett

V-SAK 2 Årsregnskap 2018

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen

2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2018.

V-SAK 3 Opprettelse av årsenhet ved IKRS

Arkivsaksnummer:

Vedlegg (pdf):

1. Tall med oversikt over Samordna Opptak – andre årsenheter, opptakskrav og studieplasser 

2. Tall som viser frafall ved bachelorstudiet i kriminologi i perioden 2010 – 2017

Vedtaksforslag:

UiO Det juridiske fakultet 



Fakultetsstyret støtter forslaget om at universitet oppretter en årsenhet i kriminologi. Det skal søkes om nye 

studieplasser fra UiO og styret er positive til eventuell omdisponering av studieplasser som beskrevet 

ovenfor. 

O-SAK 2 Arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Vedlegg (pdf):

1. Endelig mandat for arbeidsgruppen

2. Dekanvedtak om oppnevning av arbeidsgruppen

O-SAK 3 Status strategiarbeid

Muntlig orientering.

O-SAK 4 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkukasjonsbehandling 05.11.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 06.12.18:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 25.01.19:

Petra Gyongyi og Peter Čuroš tilsettes i stilling som postdoktorer, SKO 1352, ved Institutt for 

privatrett (arkivsaksnr. 2018/2289). 

■

Helga Aune tilsettes i stillingen som førsteamanuensis II i 20 % åremålsstilling i 5 år ved Det juridiske 

fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2018/5733).

■

Pernille Sandberg Drtina tilsettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet 

klarspråk og lovgivningslære ved Det juridiske fakultet, IOR (arkivsaksnr. 2017/335)

■

Kristina Stenvik og Sofie Høgestøl tilsettes i stillingene som universitetslektor (SKO 1009),  og 

Markus Jerkø tilsettes som førstelektor (SKO 1198) ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 

2018/6836). 

■

Daniel J. Gervais tilsettes som professor II i 20% stilling knyttet til forskergruppen Marked Innovasjon 

Konkurranse (arkivsaksnr. 2019/858).

■

Opprykk til førsteamanuensis godkjennes. Jon Christian F. Nordrum får opprykk til førsteamanuensis 

(SKO 1011) med virkning fra 01.02.2017, som er den første dagen i måneden etter at 

doktoravhandlingen ble innlevert til bedømmelse. ITU fastslår at lønn fastsettes på nivå med 

førstelektorstillinger ved fakultetet. Opprykket endrer ikke stillingens innhold. ITU viser til protokoll fra 

møte 3 /2016, sak 11 (arkivsaksnr. 2018/13874).

■



O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

O-SAK 6 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

Det juridiske fakultet, 18. februar 2019

Publisert 18. feb. 2019 10:56 - Sist endra 18. feb. 2019 10:56 



Protokoll fra 4/2018 i fakultetsstyret 

Fredag 14. desember 2018 kl. 09-12 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academika.

Tid: 14. des. 2018 09:00 - 12:00 

Protokollen må anses som foreløpig inntil til den godkjennes i styremøtet 25. februar 2019. 

Til stede: Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Bjørn Sigudsøn og Aksel Wilhelm 

Jebsen

Forfall: Dag Michalsen og Ellen Mo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. oktober

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Prokollen fra møtet 22. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2019

Arkivsaksnr. 2018/11001

Den teknisk-administrative representanten reiste spørsmål om og hvilke konsekvenser reduksjon i administrativ bemanning kan få.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan, med kostnadstiltak som foreslått med de endringer som fremkom i møtet. Det er styrets oppfatning at dersom økonomien 

forverres ytterligere, kan det vurderes én sensor på eksamener med bestått/ikke bestått. Styret anser det ikke som ønskelig å innføre en generell ordning med én sensor.

2. Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en bedre sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på 

fakultetet.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 3 Plan for strategiarbeidet

Arkivsaksnr. 

Vedtak:

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

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 4 Mandat for arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

Arkivsaksnr. 2018/6413

Fakultetsstyret presiserte at arbeidsgruppens oppgave er å forberede en kommende organisasjonsgjennomgang. Arbeidsgruppen skal ikke fatte beslutninger, men tenke fritt og 

selvstendig, og arbeidet skal munne ut i råd om problemstillinger, tematikk og vurderinger for det videre arbeidet etter 2019. I lys av styrets premisser for arbeidsgruppen, mente et 

samstemt styre at mandatet kan gi inntrykk av at arbeidet i 2019 er mer omfattende og vil legge strekere føringer for selve organisasjonsgjennomgangen enn hva som var styrets 

intensjon. Fakultetsstyret ber derfor om at mandatet justeres på særlig tre punkter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til mandat for arbeidsgruppen med de forslag som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmene av 

arbeidsgruppen etter styrets permisser.

UiO Det juridiske fakultet 

Målsetting kan ikke være at alle ansatte sikres et godt arbeidsmiljø. Dette er et grunnleggende premiss som styret forutsetter at oppfylles. Derimot bør målsettingen være at 

fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet mellom fakultetets virksomhet og ressursbruk optimaliseres.

■

Arbeidsgruppen bør i denne fasen være liten, ideelt sett ikke mer enn fire personer. Likevel ser styret verdien av å være mer enn én person fra hver interessentgruppe, og styret 

anbefaler derfor at arbeidsgruppen består av én ekstern, to vitenskapelige, to teknisk-administrative og to studenter.

■

Styret finner det naturlig at arbeidsgruppen rapporterer til dekanen, og forutsetter at dekanen orienterer styret og involverer andre fora ved behov, herunder fagforeningene og 

verneorganisasjonen gjennom IDF-møtene. Punkt 3 i mandatutkastet kan følgelig dels strykes og dels omskrives.

■



(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant etter forslag fra studentene selv.

Funksjonstiden for Simonsen og Myre er fram til 31.12.2022, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2019.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 6 Nominasjon av valgkomité for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet med funksjonstid 01.01.19-31.12.22:

Fakultetsstyret ber om innspill til en vitenskapelig ansatt i midlertidig stilling som kandidat til møtende vara for vitenskapelig ansatte. Fakultetsstyret ber videre om å få saken tilbake 

på sirkulasjon i annen halvdel av januar 2019 for da å vedta forslaget om midlertidig vitenskapelig som møtende vara og fast studentrepresentant etter innspill fra studentene selv.

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter vedtak i januar.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 7 Revisjon av Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2012/9418

Det ble reist spørsmål om studentrepresentasjonen i fakultetsstyret, og den uavhengige studentrepresentanten anmodet JSU om å gjøre en bredere studentmasse oppmerksom på 

valgordningen.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslaget til revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet. Reglementet sendes videre til rektor for godkjenning.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 8 Valg av representant for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for 2019

Arkivsaksnr. 2018/13818

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget fra Stipendiatrådet og erklærer følgende som valgt som representanter for midlertidig vitenskapelige for perioden 01.01.19-31.12.19:

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 9 Møtetider 2019

Vedtaksforslag:

Professor Lasse Simonsen (leder)■

Stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter■

Seksjonssjef Steinar Hafto Myre■

Professor Finn Arnesen (leder)■

Professor Ingunn Ikdahl■

Professor Katja Franko (møtende for vitenskapelig ansatte)■

Seksjonssjef Randi Saunes■

fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett■

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

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

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

Møte 2/2019: mandag 17. juni, kl. 12-15■

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



(Enstemmig vedtatt)

O-SAK 1 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2018

Arkivsaksnr. 2018/9051 og 2018/13818

Erling Hjelmeng orienterte om følgende valg til fakultetsstyret for perioden 01.01.19-31.12.19:

Erling Hjelmeng orienterte også om at professor John Asland er valgt som instituttleder ved Institutt for privatrett for perioden 01.01.19-31.12.22 med førsteamanuensis Magrethe 

Buskerud Christoffersen som nestleder. 

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 20.09.18:

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

O-SAK 3 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

O-SAK 4 Eventuelt

Det juridiske fakultet, 18.12.2018

Publisert 14. jan. 2019 09:36 - Sist endra 14. jan. 2019 09:36 

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

I valget av uavhengig studentrepresentant er Simen Gundersen valgt som fast represent med Thea Borkhus Gabrielsen som første vara og Anne Michelle Aakre som andre vara.■

I supperleringsvalget av vararepresentanter for teknisk-administrative er seniorkonsulent Axel Hjelme er valgt som første vara og rådgiver Stephanie Schölzer  som andre vara.■

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

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

(arkivsaksnummer: 2018/2288). 

■

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

2018/3731).

■



Protokoll fra sirkulasjonsbehandling 

18.01.19-25.02.19

Saken ble sendt ut behandling på sirkulasjon 18.01.19-25.01.19 til fakultetsstyrets faste medlemmer: Dag 

Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Astrid Iversen, Odd Erik Pedersen, 

Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Mads Fredrik Baardseth og Simen Gundersen.

V-SAK 1 Forslag til valgkomité for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnummer: 2018/13799

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet:

Funksjonstiden for fast ansatte er fire år, student- og stipendiatrepresentanten har et års funksjonstid.

Saken oversendes universitetsstyrets tilsettingsutvalg for oppnevning.

(Enstemmig vedtatt)

Det juridiske fakultet, 25.1.2019

Publisert 4. feb. 2019 09:08 - Sist endra 4. feb. 2019 09:08 

UiO Det juridiske fakultet 

Professor Finn Arnesen (leder) med professor Katja Franko som vara■

Professor Ingunn Ikdahl med stipendiat Runar Hilleren Lie som vara ■

Student Marita Lykke Sperrevik■

Seksjonssjef Randi Saunes■































Det juridiske fakultet Notat 
 

 
 

 

 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Studieseksjonen  

Sakstype og evt. møtesaksnr: Vedtakssak 3 
Møtedato: 25. februar 2019 
Notatdato: 8. februar 2019 
Arkivsaksnummer:  
Saksbehandler: Frode Lyshaugen, Kristine Nybø 

 

Forslag om opprettelse av årsenhet i kriminologi 

Vi forslår at fakultetet ber UiO om å opprette en årsenhet i kriminologi. Programrådet for 
kriminologi og rettssosiologi har tatt initiativ til dette og saken har vært behandlet av dekanatet 
som støtter forslaget og ønsker at vi også søker UiO om nye studieplasser. Alternativt ønsker vi å 
omdisponere plasser fra BA i kriminologi.   

 
Bakgrunn 
Vi har hatt et betydelig frafall etter første året ved bachelorstudiet i kriminologi. Årsstudium er 
ment å skulle bedre gjennomstrømmingstallene. Det er rimelig å anta at en del av de som faller fra 
etter et år forsvinner til Politihøgskolen og studier på andre læresteder. Det har i mange år vært 
tilfelle at vi tar inn studenter som egentlig planlegger å ta politiutdanning, men som må vente med 
å begynne på politiutdanningen fordi det har vært en 20-års aldersgrense for opptak til dette 
studiet. Fra og med i år har det absolutte alderskravet fjernet, men siden modenhetskravet fortsatt 
gjelder, vil dette trolig ikke gjøre det lettere å komme inn før fylte 20 år. Antall plasser på bachelor i 
politiutdanning skal også reduseres kraftig fra høsten 2019, noe som betyr enda høyere 
konkurranse om plassene. Det å ha grunnleggende kompetanse i kriminologi anses av PHS som 
svært nyttig at studentene har tilegnet seg i forkant.  
 
 
Programrådet for kriminologi og rettssosiologi anbefalte i møte 22.november 2018 at årsenheten 
får 24 studieplasser. Dersom alle må skaffes ved omdisponering vil det betyr et opptak på 48 i 
stedet for 60 til BA-kriminologi (I UiOs omregningsbrøk tilsvarer en studieplass på bachelor to 
plasser på en årsenhet). Videre ble det fastsatt en plan for hvilke emner årsenheten skal bestå av. 
Opprettelse av årsenhet vil ikke i særlig grad heve arbeidsmengden eller kreve ressurser. Det skal 
ikke opprettes nye emner så vi vil ikke få økte undervisningskostnader. Sensurkostnadene 
forventes å øke hvis vi når målet om lavere frafall. Samtidig vil et dette gi økte studiepoengs-
inntekter som langt overstiger nevnte kostnad.  
 
Årsenhet i kriminologi vil bestå av KRIM1000 (10 studiepoeng høst), KRIM1100 (10 poeng høst),  
KRIM1300 - sosial kontroll (20 poeng vår), fritt emne i kriminologi/rettssosiologi (10 poeng høst) 
og fritt emne i kriminologi/rettssosiologi (10 poeng vår). Alle emner kan senere inngå i 
bachelorgraden i kriminologi dersom man søker seg inn på dette studiet etter årsenheten.  
 
Vi ønsker å søke om «friske» studieplasser og som et supplement eller alternativ til nevnte 
omdisponeringen av plasser. Dette legges inn i forslaget som skal sendes inn før 15. april og vil også 
være en del av vårt innspill om opptaksrammer for 2020/2021. Vi vil her legge stor vekt på 
årsenhetens effekt på gjennomstrømning. Videre vil vi fremheve at årsenheten vil være en god 
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oppfølging av fakultetets nye intensjonsavtale med Politihøgskolen om samarbeid innen forskning 
og utdanning. 
 

 
Videre fremdrift 
• Fakultetet leverer forslag innen UiOs frist 15. april 2019 om etableringer og nedlegginger av 

studietilbud for studieåret 2020-21. Universitetsstyret skal så behandle den samlede 
studieporteføljen, jf .https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endring_nedlegging/aarshjul/index
.html 

• Forslaget tas inn i fakultetets innspill om opptaksrammer for studieåret 2020/2021 som skal 
sendes inn i september 2019 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret støtter forslaget om at universitet oppretter en årsenhet i kriminologi. Det skal 
søkes om nye studieplasser fra UiO og styret er positive til eventuell omdisponering av 
studieplasser som beskrevet ovenfor.  
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg: 

1. Tall med oversikt over Samordna Opptak – andre årsenheter, opptakskrav og studieplasser  

2. Tall som viser frafall ved bachelorstudiet i kriminologi i perioden 2010 – 2017 

 
 
____________________________________________________________________ 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endring_nedlegging/aarshjul/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endring_nedlegging/aarshjul/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endring_nedlegging/aarshjul/index.html


Opptakstall og poenggrenser sammenlignbare årsenheter/bachelor* 

 

Studieprogram Antall 
studieplasser 

Poenggrense 
førstegangsvitnemål 

Poenggrense 
ordinær 

Sosiologi årsenhet 42 48,1 55,3 
Sosiologi bachelor 101 45,3 51,8 
Statsvitenskap årsenhet 80 49,0 58,8 
Statsvitenskap bachelor 155 49,3 54,4 
Medievitenskap årsenhet 40 50,6 40,0 
Medievitenskap bachelor 70 41,9 50,0 
Idehistorie årsenhet 15 47,8 55,8 
Idehistorie bachelor 30 35,8 49,2 
Kriminologi bachelor 60 50,5 55,1 

 

*Alle tall er for hovedopptak 2018. og hentet fra Samordna opptak sine sider.   

 



Frafall ved bachelorstudiet i kriminologi i perioden 2010 – 2017 

 

Andel studenter som har tatt emner på første året i kriminologi bachelor, men så sluttet på 
programmet: 

 

2010: 23 studenter 

2011: 20 studenter 

2014: 18 studenter 

2015: 21 studenter 

2016: 21 studenter 

2017: 12 studenter 

 

Dette utgjør ca halvparten av de som mister studieretten ved programmet, det er vanligvis 40-50 pr 
kull som får inndratt studieretten, de fleste på grunn av manglende registrering eller ikke-møtt til 
studiestart.  



Godkjent av fakultetsstyret 
14.12.2018 
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Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet, UiO 
MANDAT FOR EN ARBEIDSGRUPPE FOR ORGANISASJONSGJENNOMGANG 

Arbeidsgruppens oppgave er å forberede en kommende organisasjonsgjennomgang. 

Gruppen skal i løpet av 2019 komme med råd om problemstillinger, tematikk og vurderinger 

som kan legge grunnlaget for fakultetets videre arbeid med organisasjonsstrukturen.  

Arbeidsgruppen rapporterer til dekanen, og gruppens råd legges frem for fakultetsstyret 

senest i desember 2019.  

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 
Fakultetsstyret har bedt om at det igangsettes en prosess for å vurdere fakultetets organisering. 

Styret har i tre møter i 2018 diskutert saken, og pekt på særlig to hovedpunkter med hensyn til 

organiseringen: 

1. Dagens institutter er av svært ulik størrelse, og de de har til dels overlappende interessefelt. 

2. Administrative fellestjenester er i dag organisert på fakultetsnivå, mens alle andre 

administrative tjenester følger instituttgrensene. Hvorvidt dette hindrer den administrative 

flyten mellom fakultetets enheter, er et viktig spørsmål. 

Fakultetet står overfor en rekke endringer og omstillinger den kommende tiden. Av særlig betydning 

er innflytting i nybygget DJ. Likeledes vil vi peke på BOTT-prosessen og UiOs Program for 

administrativ forbedring og digitalisering. For ikke å skape et enda større press på organisasjonen, 

besluttet fakultetsstyret ikke å starte en organisasjonsgjennomgang før flyttingene. Fakultetsstyret 

har ikke lagt føringer for en fremtidig organisering av fakultetet, men ba i møtet 22. oktober om at 

det opprettes en arbeidsgruppe som i løpet av 2019 skal arbeide videre med spørsmål knyttet til 

fakultetets organisering.  

Prosjektets mål og involverte 
Den overordnede målsettingen er at fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet mellom 

fakultetets virksomhet og ressursbruk optimaliseres, under hensyntagen til grunnleggende krav som 

eksempelvis at alle ansatte og studenter skal sikres et godt arbeidsmiljø. Det er et mål i seg selv at 

det føres faglig forankrede diskusjoner om fakultetets organisering. Refleksjoner om faglige gevinster 

og ulemper ved fakultetets organisering skal gjøres kontinuerlig slik at det skapes en endringsevne og 

-vilje gjennom åpne og frie diskusjoner.  

Arbeidsgruppen bes i lys av dette å initiere diskusjoner på fakultetet om hvordan faglige og 

administrative ressurser totalt sett kan utnyttes best mulig. Gruppen står fritt til å velge hvem de vil 

involvere og hvordan diskusjonene skal føres.  

Fakultetsledelsen legger ingen føringer på arbeidsgruppens arbeid og vil selv ikke delta i gruppen 

Men arbeidsgruppen bør ta hensyn til fakultetsstyrets punkter i sitt arbeid: 

o Fordeler og ulemper ved dagens organisering bør vurderes og beskrives. 

o Gruppens råd skal bygge på diskusjoner med og i relevante ansattgrupper. 

o Gruppens råd bør ta hensyn til erfaringer fra institusjoner som er organisert på en annen 

måte. 



Godkjent av fakultetsstyret 
14.12.2018 
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o Gruppen bør ha i mente at det er gjennomført kartleggingsprosesser på flere administrative 

felt på UiO nivå, og at det kan komme endringer som følge av BOTT-samarbeidet og UiOs 

Program for administrativ forbedring og digitalisering.  

Arbeidsgruppen vil bestå av 7 personer med følgende fordeling: 

o 1 ekstern 

o 2 vitenskapelige ansatte 

o 2 teknisk-administrative 

o 2 studenter 

Denne sammensetning vil hensynta at arbeidet har en bred samling av interessenter ettersom en 

eventuell omorganisering vil involvere alle ansatte og også berøre studentene. Samtidig har gruppen 

en håndterbar størrelse som ikke vil hindre fri diskusjon. 
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Dekanvedtak - JF - 2019/4 - oppnevning av arbeidsgruppe for 
organisasjonsgjennomgang 
Fakultetsstyret diskuterte i flere møter i 2018 spørsmålet om fremtidig organisering av fakultetet. I 
møtet 14.12.2018 vedtok fakultetsstyret mandat for en arbeidsgruppe som skal forberede en 
kommende organisasjonsgjennomgang. Fakultetsstyret ga dekanen fullmakt til å oppnevne 
arbeidsgruppen med 7 medlemmer, herav 2 vitenskapelige, 2 teknisk-administrative, 2 studenter 
og 1 ekstern. Dekanen har besluttet at studentmedlemmene skal utgjøres av én ph.d.-student, 
foreslått av Stipendiatrådet, og én student ved Masterstudiet i rettsvitenskap, foreslått av Juridisk 
studentutvalg. 

Dekanvedtak 

Dekanen oppnevner følgende arbeidsgruppe for forberedelse av organisasjonsgjennomgangen: 

 Ragnhild Hennum (leder), professor ved Det juridiske fakultet og tidligere prorektor ved 
UiO 

 Ivar Alvik, professor ved Det juridiske fakultet 
 Berit Karseth (ekstern), professor og tidligere dekan ved Det utdanningsvitenskapelige 

fakultet 
 Jørgen Sørgard Skjold, stipendiat ved Det juridiske fakultet 
 Frigg Winther Rugset, student ved Masterstudiet i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet 
 Marianne Gjerstad, avdelingsleder ved Det juridiske fakultet 
 Per Jørgen Ystehede, rådgiver ved Det juridiske fakultet 

Seniorkonsulent Linda Gulli vil fungere som arbeidsgruppens sekretær. 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
dekan 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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