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Sakstittel: Fakultetets administrasjonsreglement og forretningsorden for fakultetsstyremøter. 
 
Administrasjonsreglement 
Alle fakulteter ved Universitetet i Oslo har et eget administrasjonsreglement. Fakultetsstyret 
utformer administrasjonsreglementet basert på Normalregler for fakulteter. Tilpasninger som i sin 
helhet ligger innenfor rammen av normalreglene, godkjennes av rektor på universitetsstyrets vegne. 
 
Endret begrepsbruk i universitetets forvaltningsdokumenter gjør at fakultetets 
administrasjonsreglement trenger en språklig oppdatering. Det dreier seg i hovedsak om at vi har 
gått fra tilsatte til ansatte og fra undervisningsledelse til utdanningsledelse. Vedlagt er utkast til 
revidert administrasjonsreglement der endringene er markert med «spor endringer».  
 
Forretningsorden 
I styreseminaret i forbindelse med forrige styremøte ble det diskutert om fakultetsstyret trenger en 
egen forretningsorden. I lys av enkelte saker i forrige fakultetsstyre-periode var det flere i styret som 
ønsket dette. Vedlagt følger utkast til en forretningsorden for styret. Alle punkter i utkastet er 
konsistente med gjeldende regelverk ved UiO. 
  
 
 
Vedtaksforslag:  
Fakultetets administrasjonsreglement justeres i henhold til framlagt forslag. 
Fakultetetsstyret vedtar framlagt forslag til forretningsorden 
 
 
 
Vedlegg:  
Administrasjonsreglement for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO 
Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
 

 



Universitetet i Oslo   
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

 

Administrasjonsreglement for Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet, UiO 
Generelt 

Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs normalregler for fakulteter og 
valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsettingansettelse av dekan/prodekan.   

Fakultetets organer 

§ 1 Fakultetets organer 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal ha: 

• Et styre 
• En dekan (valgt) 
• To prodekaner 
• En fakultetsdirektør 
• Instituttledermøtet 
• Fora for rådgivning i utdannings- og forskningsspørsmål 
• Programråd for studie- og forskerutdanningsprogrammer 
• TilsettingAnsettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger  

§ 2 Fakultetsstyret 

§ 2.1 Myndighetsområde 

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av 
universitetsstyret.  

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge 
overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av 
gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret. 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:  

• Overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten 
• Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling 
• Årsplan og budsjett 
• Fakultetets interne organisering i seksjoner, programmer, permanente utvalg eller 

tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt 
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• Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om 
valg eller tilsettingansettelse av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere 
regler om sammensetningen av instituttstyrer eller -råd 

• TilsettingAnsettelser og innstillinger i vitenskapelige stillinger der fakultetet er 
tilsettingansettelses- eller innstillingsmyndighet  

• TilsettingAnsettelse av instituttledere 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom  

• Godkjenning av regnskap og årsrapport 
• Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling 

For øvrig skal fakultetsstyret nominere eksterne representanter til fakultetsstyret. Eksterne 
representanter som kan gjenoppnevnes deltar ikke i styrets behandling av dette.   

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt 
fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens myndighetsområde. 

§ 2.2 Sammensetning  

Fakultetsstyret ledes av dekanen med en prodekan som nestleder, og har ni medlemmer.
 Dekan og prodekan     2 

 Vitenskapelig tilsattansatte    1 

 Midlertidig vitenskapelig tilsattansatte   1 

 Studenter       2 

 Teknisk-administrativt tilsattansatte   1 

 Eksterne representanter    2  

• Dekan og prodekan velges i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av 
universitetsstyret.  

• De eksterne representantene oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra 
fakultetsstyret.  

• Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler  
• Vitenskapelige tilsattansatte (fast og midlertidig) og representanter for det teknisk-

administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med 
nærmere fastsatte regler. 
Det velges to vararepresentanter for gruppene teknisk-administrativt tilsattansatte, 
vitenskapelig tilsattansatte og studentene. 
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§ 3 Valg 

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for representanter for henholdsvis de 
vitenskapelige tilsattansatte, de teknisk-administrative tilsattansatte og eksterne 
representanter. For midlertidig vitenskapelig tilsattansatte og studentrepresentantene er 
valgperioden ett år. 

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen 
eller fakultetet opphører. 

 

§ 4 Dekan 

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt 
av universitetsstyret og instrukser fra rektor og universitetsdirektøren og gjennom vedtak 
fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle 
oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell 
fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker 
som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og 
høgskolelovens §10-3.. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren.  

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksframlegg 
med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde 
(jf. § 2), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret. 

Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnede ansvar for utadrettet 
nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. 

Dekanen ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer. 

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere. 

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt 
fullmaktsområde til prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere.  Slik delegering skal 
skje skriftlig. 

Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon. 
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§ 5 Prodekan  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal ha to prodekaner, en for forskning og en 
for utdanning.  

En av prodekanene skal velges sammen med dekan og er dekanens stedfortreder. Denne 
prodekanen  er medlem (nestleder) av fakultetsstyret, og har ut over dette nærmere 
definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver.  

Den andre prodekanen oppnevnes av dekanen og har møte- og talerett i fakultetsstyret. 

 

§ 6 Instituttledermøtet 

Fakultetet skal ha et Instituttledermøte.  Instituttledermøtet er rådgivende, og består av 

- Dekan (leder) 
- Prodekaner 
- Fakultetsdirektør 
- Instituttledere 

Fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør deltar i møtene.  

 
§ 7 Organer for rådgivning i utdannings- og forskningsspørsmål  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan ha et studieutvalg og ett eller flere 
forskningsutvalg for å ivareta behovet for en intern dialog om studie- og 
forskningsspørsmål.  Utvalgene rapporterer til henholdsvis prodekan for utdanning og 
prodekan for forskning.  

§ 7.1 Studieutvalg 

Studieutvalget består av: 

Prodekan for studier (leder) 

Instituttenes undervisningutdanningsledere 
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To studenter  

Mandat: 

• Studieutvalget skal være et rådgivende organ  
• Utvalget skal gi råd vedrørende fakultetets samlede emneportefølje, og gi 

råd for å løse konflikter som angår emnetilbudet og studieprogrammene.  
• Utvalget skal gi råd om fakultetets rekrutteringstiltak  
• Utvalget gir råd om opptaksrammer samt opprettelse av og større 

endringer i studieprogrammer 
• Utvalget gir råd om internasjonalisering og studentmobilitet 

 

§ 7.2 Forskningsutvalg 

Forskningsutvalg opprettes og nedlegges etter behov og kan dekke hele eller deler av 
fakultetets forskningsvirksomhet. Forskningsutvalgene er rådgivende organer. I perioder 
hvor det ikke er oppnevnt forskningsutvalg, har Instituttledermøtet denne funksjonen.   

 

§ 8 Programråd for studie- og forskerutdanningsprogrammer 

For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programråd, som er 
delegert det koordinerende ansvar for studietilbudet. Ett programråd kan tillegges ansvar 
for flere studieprogrammer.  

Programrådet behandler de faglige rammene, viktige prioriteringer, samt opplegg for  
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.  Praktisk gjennomføring av tiltak i 
denne forbindelse gjøres i samråd med programmets vertsinstitutt. Utover dette kan 
programrådet  delegere sine oppgaver til programrådsleder.  

Programrådet for forskerutdanningen (Phd-utvalget) er delegert det overordnede og 
koordinerende ansvaret for phd-studiet, jfr. eget reglement for phd-studiet.  

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. 
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Programrådene  oppnevnes av programmets vertsinstituttet. Programrådsleder rapporterer 
til undervisningutdanningsleder ved vertsinstituttet. 

§ 9 TilsettingAnsettelsesutvalg 

Fakultetsstyret skal ha et tilsettingansettelsesutvalg for behandling av innstilling og 
tilsettingansettelse i vitenskapelige stillinger på fakultetet.  

TilsettingAnsettelsesutvalget skal ha en slik sammensetning: 

• Dekan 
• To vitenskapelig tilsattansatte 
• En teknisk-administrativ tilsattansatt 
• En student 

Fakultetsstyret bestemmer selv hvordan representantene i utvalget skal oppnevnes, 
eventuelt velges.  

 

§ 10 Fakultetsdirektør 

Fakultetsdirektøren ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og 
forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanen.  
Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Dette reglement trer i kraft 1. august 2021januar 2017.  

Endret ved fakultetsstyrevedtak av 23.4.12, 22.4.13., og 17.10.16 og 21.6.21 



Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
Utfyllende bestemmelse til Administrasjonsreglement for Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. 
Vedtatt av fakultetsstyret 21. juni 2021. 
 

1. Møteplan 
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. 
 

2. Dagsorden 
Møteinnkalling med sakskart og saksdokumenter 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. For at saker som ikke står på dagsorden 
skal tas opp til realitetsbehandling kreves to tredjedels flertall. 
 

3. Fakultetsstyrets saksbehandling 
Sakskartet skal inneholde de saker som skal behandles, og hvordan de skal behandles; som 
vedtakssak, diskusjonssak eller orienteringssak: 

i. Orienteringssaker («O-sak») er saker der styret informeres om aktuelle saker. Det fattes ikke 
noe vedtak. 

ii. Diskusjonssaker («D-sak») er saker som legges fram for foreløpig drøfting i styret, normalt 
med tanke på et vedtak i et senere styremøte. Det fattes ikke noe vedtak, men det ligger 
implisitt at styrets synspunkter tas med i den videre behandlingen av saken. 

iii. Vedtakssaker («V-sak») er saker som krever et styrevedtak.  
 
Fakultetsstyret treffer sine vedtak i styremøtene. 
Dekanen er styrets leder og leder møtene.  
Fakultetsstyret kan invitere utenforstående til å delta i møter med talerett, men ikke stemmerett. 
 
Møtene er som hovedregel åpne, men personalsaker og saker som angår taushetsbelagte forhold 
behandles i lukket møte. Andre saker kan behandles i lukket møte dersom fakultetsstyret mener at 
særlige grunner tilsier det. Behandling av spørsmålet om møtet skal lukkes, skjer i lukket møte. 
 

4. 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 behandling av sakene og å avgi stemme.  
 
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 er dekani 
stemme avgjørende. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg. 
 
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. 
 

5. Protokoll 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Det skal fremgå av protokollen hvem som er tilstede, hvilke 
forslag som har blitt satt under avstemming, og angivelse av stemmetall og navn på stemmegiver for 
de vedtak som blir fattet. Eventuelle særuttalelser skal innleveres og leses opp under møtet. 
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