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Valg av prodekan for studier – 01.12.21-31.12.23 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret ble i møtet 11. oktober orientert om at prodekan for studier, professor Tarjei 
Bekkedal, har bedt om å bli løst fra vervet.  
 
UiOs valgreglement (vedlegg 1) regulerer framgangsmåten når prodekaner fratrer før valgperioden 
utløper. I § 23 nr 3 heter det at:  
 

Fratrer valgt prodekan/stedfortreder for instituttleder i perioden, avgjør hhv. fakultetsstyret/ 
instituttstyret snarest mulig om det holdes valg på dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for 
instituttleder etter ordinære regler, eller om fakultetsstyret/instituttstyret velger 
prodekan/stedfortreder for instituttleder for den gjenværende del av perioden etter forslag fra hhv. 
dekan/instituttleder. 

 
I møtet 11. oktober ga fakultetsstyret sin tilslutning til at dekanen kunne foreslå ny kandidat til 
vervet som prodekan for studier, og at fakultetsstyret kunne behandle forslaget i et ekstraordinært 
styremøte. 
 
Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet § 8 fastsetter at begge kjønn skal 
være representert i dekanatet. Ettersom det visste seg å være vanskelig å finne mannlige 
kandidater, ba dekanen i e-post 19. oktober fakultetsstyret om tillatelse til å søke etter en kvinnelig 
kandidat til vervet. Administrasjonsreglementet er vedtatt av fakultetsstyret, og det lå dermed til 
fakultetsstyret å akseptere unntak fra reglementet. Fakultetsstyret hadde ingen innsigelser til at 
dekanen foreslår en kvinnelig kandidat. 
 
Studiedekanens oppgaver og myndig er i administrasjonsreglements § 9 beskrevet som: 
 

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.  

 
Forslag til prodekan for studier 01.12.21-31.12.23 
Dekanen foreslår med dette professor Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for privatrett som 
prodekan for studier for resten av valgperioden. 
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Hotvedt ble ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett høsten 2018 og ble professor i 
rettsvitenskap i 2020. Hun har tidligere vært ansatt som både stipendiat og postdoktor ved 
fakultet, og hun ble ph.d. i rettsvitenskap i 2015. 
 
Hotvedts rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor individuell og kollektiv 
arbeidsrett, men hennes forskning berører også temaer innenfor EU/EØS-rett, 
menneskerettigheter, diskrimineringsrett, avtale- og kontraktsrett og stats- og forvaltningsrett.  
 
Hotvedt har bred erfaring fra undervisning ved fakultetet, og hun er godt kjent med fakultetets 
studier. Hun er for tiden studieårsansvarlig for første studieår, og dermed også fast medlem av 
Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR). Videre er hun ansvarlig faglærer for Arbeidsrett – 
den individuelle delen, samt faglærer i Arbeidsrett – den kollektive delen, Diskriminerings- og 
likestillingsrett, Avtale- og kjøpsrett og Rettskilder til fots. Som studiedekan vil hun fratre som 
studieårsansvarlig. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret velger professor Marianne Jenum Hotvedt som prodekan for studier for resten av 
inneværende valgperiode (01.12.21-31.12.23). 
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

1. Valgreglement for UiO § 23 
2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, kap III Dekanatet 
3. Personpresentasjon til Marianne Jenum Hotvedt (lenke) 

 
  

https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/mjenum/index.html
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VEDLEGG 1 

Valgreglement for Universitetet i Oslo 

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

 

§ 23 Valgmåte, representasjon, fratreden i perioden 
1. Felles valg 

Det holdes normalt samlet (felles) valg av dekan og prodekan (dekanens 
stedfortreder) og av instituttleder/stedfortreder for instituttleder. Fakultetsstyret 
kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Instituttstyret kan vedta at 
stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. Se 
prosedyrebeskrivelse i § 27 og § 28. 

2. Representasjon i kraft av verv 
Den som velges til dekan/ prodekan eller instituttleder/stedfortreder for 
instituttleder, blir i kraft av valget leder/ nestleder for hhv. 
fakultetsstyret/instituttstyret. Ved suppleringsvalg når vedkommende allerede er 
valgt som medlem av hhv. fakultetsstyret/instituttstyret, trer første 
vararepresentant for de vitenskapelig ansatte inn som fast medlem. 

3. Fratredelse i perioden 
Fratrer valgt prodekan/stedfortreder for instituttleder i perioden, avgjør hhv. 
fakultetsstyret/ instituttstyret snarest mulig om det holdes valg på 
dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder etter ordinære 
regler, eller om fakultetsstyret/instituttstyret velger prodekan/stedfortreder for 
instituttleder for den gjenværende del av perioden etter forslag fra hhv. 
dekan/instituttleder. Dersom det ikke er flertall av alle valgte representanter 
(enten de er til stede eller ikke) for dekanens/instituttlederens kandidat eller det 
er stemmelikhet, gjennomføres valg av dekan/prodekan og 
instituttleder/stedfortreder for instituttleder etter ordinære regler. 
Dekan/instituttleder deltar ikke selv i denne stemmegivningen. 

  

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#27
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#28
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VEDLEGG 2 

Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet 

Vedtatt av fakultetsstyret 14. desember 2018, godkjent av rektor 18. februar 
2019. 

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 overordnet 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. 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html#toc6
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Dekanen oppnevner blant de vitenskapelige tilsatte utenlandsansvarlig for studie- og 
forskningssaker. 

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 myndighet 

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. å treffe vedtak i forskningssaker 

2. faglig ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning 

3. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid 

4. forskning- og formidlingspolitikk 

5. nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid i samarbeid med 
utenlandsansvarlig 

6. forholdet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder for 
forskning 

7. forskerrekruttering 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html#toc7
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