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Dekanvedtak - JF - 2019/17 - vedtak om mandat og oppnevning av arbeidsgruppe for 
styrking av studentdemokratiet ved Juridisk fakultet 
Ønsket om å sikre et sterkt studentdemokrati gjennom studentenes medvirkning og medinnflytelse 
på alle nivåer på fakultetet er bakgrunnen for at Dekanen nedsetter en arbeidsgruppe hvis formål 
er å se på mulige tiltak og alternative prosesser som kan bidra til å styrke samarbeidet mellom 
studentene og fakultetet. 

Arbeidsgruppen er gitt følgende mandat for sitt arbeid:  

Mandat for arbeidsgruppe til styrking av studentdemokratiet ved Det juridiske 
fakultetet, UiO 

Lov om universiteter og høyskoler forutsetter og bygger på at studentene er representert ved ulike 
organer og i ulike prosesser ved universitets- og høyskoleinstitusjoner. Studentene ved Det 
juridiske fakultet er representert ved flere av fakultetets organer, bla har studentene tre 
representanter i fakultetets styre, hvorav Juridisk studentutvalg har to. 

Studenter er en viktig ressurs for den fremtidige utvikling av Det juridiske fakultet og for utvikling 
av studieprogrammene ved fakultetet. Samfunnsutviklingen mer generelt stiller nye krav til 
universitetene som sådan både til studenter, lærere, administrasjon og ledelse. Et godt 
læringsmiljø er imidlertid like viktig som tidligere, og et velfungerende studentdemokrati er en 
sentral bidragsyter til læringsmiljøet og til samhandlingen og forståelsen mellom student og 
fakultet 

Ønsket om å sikre et sterkt studentdemokrati gjennom studentenes medvirkning og medinnflytelse 
på alle nivåer på fakultetet er bakgrunnen for at Dekanen nedsetter en arbeidsgruppe hvis formål 
er å se på mulige tiltak og alternative prosesser som kan bidra til å styrke samarbeidet mellom 
studentene og fakultetet. Arbeidsgruppen skal ha et fremtidsrettet perspektiv og blir spesielt bedt 
om å se på følgende punkter: 

1. Kartlegging av studentdemokratiet slik det fungerer i dag ved Det juridiske fakultet i Oslo, 
ved andre fakulteter ved UiO og ved de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø. 

2. Med bakgrunn i kartleggingen, foreslå tiltak som kan bidra til å styrke studentdemokratiet 
ved fakultetet på alle nivåer i organisasjon og for alle fakultetets studieprogrammer. 
Vurdere om studentene som ressurs brukes på en riktig måte, herunder om det er oppgaver 
der studentrepresentasjon ikke er like påkrevet. 

3. Vurdere hvordan samarbeidet mellom fakultetet og JSU kan styrkes. 



 2

4. Vurdere hvordan JSU på best mulig måte kan ivareta studentinteressene ved alle 
studieprogrammene på fakultetet. 

5. Foreslå tiltak som kan bidra til at rammebetingelsene for JSU kan ivaretas/ sikres på en 
tilfredsstillende måte selv om flere oppgaver som studentutvalget ivaretar i dag faller bort 
som et resultat av nytt bygg og omlegging/modernisering av studiet (salg av hjelpemidler, 
reservasjon av lesesalsplasser o.l). 

6. Arbeidsgruppen stiller seg åpen for å behandle spørsmål om studentdemokrati som også 
angår arbeidet med fakultetets strategiprosess UiO 2030. 

Medlemmer i arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen har følgende sammensetning: 

 Christoffer Eriksen (leder), professor, Juridisk fakultet, UiO 

 Kristin Bergtora Sandvik, professor, Juridisk fakultet, UiO 

 Mads Fredrik Baardseth, Juridisk studentutvalg, UiO 

 Lovise Dahl, Juridisk studentutvalg, UiO 

 Simen Gundersen, Congregatio Forensis, Juridisk fakultet, UiO.  

 Linnea A. Barberini, Studentparlamentet, UiO. 

 Marianne Gjerstad, Fakultetsadministrasjonen, Juridisk fakultet, UiO 

 Margrethe Buskerud, Førsteamanuensis, Juridisk fakultet, UiO 

 Sofie Foshaug, Juridisk studentutvalg i Tromsø 

MinoJur ved Det juridiske fakultet, UiO, skal også ha én representant i gruppen, men hvem dette 
blir er pr. juni 2019 ikke avklart. 

Gruppen oppnevnes for perioden 01.07.19-01.02.20. 

Kari Hegerstrøm vil være praktisk koordinator for gruppen. 

 

Med hilsen 

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