
VERTSAVTALE 
Mellom Det juridiske fakultet  

og  

CELL – Centre for Experiential Legal Learning  

 
1. Avtalens rammer 

Denne avtale (heretter "Avtalen") regulerer forholdet mellom CELL – Centre for Experiential Legal 
Learning som senter for fremragende utdanning (SFU) ved UiO og Det juridiske fakultet som 
verstfakultet for senteret. Avtalen inneholder bestemmelser om økonomi, administrasjon og 
støttefunksjoner, fullmakt og roller og arbeidsdeling. 

Avtalen, "Styring av CELL: Myndighet, kontroll og roller” (vedlegg 1), kontrakten mellom UiO og Diku 
om prosjektene Studentaktiv læring og SFUet (vedlegg 2), stillingsplan for CELL (vedlegg 3), 
“Prinsipper for frikjøp i CELL” (vedlegg 4), og senterets til enhver tid gjeldende budsjett, utgjør de 
sentrale styringsdokumenter i driften av senteret. 

CELL administreres etter de samme retningslinjer som øvrig virksomhet ved fakultetet, med mindre 
annet er bestemt i denne avtale.  

CELL er ellers underlagt gjeldende regler og retningslinjer for tilsvarende enheter ved UiO. 

2. Styring og organisering 

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet har det faglige, økonomiske og praktiske hovedansvaret for 
etablering og drift av CELL ved UiO. 

Senterets ledelse rapporterer til fakultetsledelsen, gjennom faste møter med studiedekan og 
direktør/underdirektør, i tillegg til jevnlige diskusjons og rapporteringsmøter i dekanatet.  

CELL skal opprette et styre i løpet av våren 2021.   

Administrativt ligger senteret under stedkode 120010. Senteret har en egen organisasjonskode, 
organisasjonskode O:10004578. Alle prosjektansatte i CELL tilknyttes 120010, org.kode O:10004578. 

3. Økonomi og søknader om ekstern finansiering  

Senteret er finansiert av Diku og Juridisk fakultet/UiO i fellesskap. CELLs budsjett som SFU 
godkjennes av CELLs koordineringsteam og dekanatet.  

CELL er et fagsenter som SFU, men søker også andre prosjekter både som hoved-søker og 
samarbeidspartner i prosjekter. Slike prosjekter skal dekkes av denne avtalen med unntak av det 
fakultet og CELL ellers blir enig om. Budsjett for alle prosjektsøknader utarbeides i samråd med 
økonomiseksjonen.  



Mindre prosjekter, med budsjettramme opp til en million, som ligger klart innenfor SFUets 
senterplan, og ikke krever frikjøp av konkrete ansatte ved fakultetet, kan forhandles fram og signeres 
av CELLs ledelse. 

Eksternt finansierte forskningsprosjekter vil som hovedregel legges til prosjektleders vertsinstitutt. 
Om prosjektet skal ligge i CELL, så vil dette være en avgjørelse etter dialog mellom prosjektleder, 
CELL-ledelsen, instituttleder og dekanatet. Alle prosjekter som blir bestemt å ligge i CELL vil få egne 
prosjektkoder under stedkode 120010.   

4. Personal og personalansvar 

CELL gjør utlysninger og tilsettinger i SFUet i henhold til tilsettingsplan og budsjett. CELLs senterleder 
har fullmakt til å selv avgjøre utlysning og tilsetting i stillinger som vitenskapelig assistent, CELLs 
senterleder har videre fullmakt til å ansette i forskerstilling til midlertidige oppdrag på inntil 3 
måneder. 
Prinsipper om frikjøp er dekket i eget notat godkjent av CELL og dekanatet – Prinsipper om frikjøp fra 
9. mars 2020.  
 
CELLs senterleder har personalansvar for alle prosjektansatte i CELL, som ikke har annen stilling ved 
UiO, samt for alle administrative og vitenskapelige tilsatte som er frikjøpt i mer enn 50 % av stillingen 
sin til CELL, dersom ikke annet er avtalt.  

5. Administrative tjenester  

Det juridiske fakultet plikter å yte senteret administrativ og teknisk bistand på samme servicenivå 
som for andre institutter og sentre ved fakultetet. I tillegg har fakultetet forpliktelser i fakultetets 
egenandel inn i SFUet.  

CELL har en egen administrasjon ansatt i CELL, men administrative stillinger kan også være en del av 
fakultetets egenandel avhengig av budsjettprosess.   

Dersom administrativt ansatte i CELL tar på seg oppgaver utenfor CELLs virksomhet, skal disse 
oppgavene godtgjøres fra oppdragsenheten. Slike oppgaver kan ikke fortrenge oppgavene i CELL.  

PhDer som er ansatte ved CELL vil ha rett til driftsmidler på lik linje med PhDer som sitter på 
instituttene. 

6. Infrastruktur og arealer  

CELL er et senter for fremragende utdanning, og har behov for en arealløsning i Domus juridica (DJ) 
som gjør CELL synlig og tilgjengelig for fakultetets studenter. Fakultetet skal tilby en arealløsning for 
kontorfasiliteter i henhold til stillingsplanen, som legger til rette for et godt arbeidsmiljø og at 
senterets ansatte kan gjennomføre senterplanen.  Fakultetet skal også tilby en arealløsning i DJ for et 
Skills Centre og en Innovasjonslab, som er skissert i senterplanen.  

CELLs konkrete arealbehov vil endre seg gjennom senterperioden i henhold til tilsettingsplanen. CELL 
og fakultetet skal ha en løpende dialog og løpende løse CELLs arealbehov i samarbeid. Senterets 
behov for areal per til 2020 er ellers skissert i vedlegg 5. 

Fakultetet har ansvar for at arealene er innredet og har nødvendig infrastruktur, dette inkluderer 
møbler, AVutstyr og annen infrastruktur på samme nivå som fakultetets øvrige enheter.  

Spesialutstyr som ikke omfattes av den vanlige infrastrukturen dekkes av prosjektmidler. 



￼￼7. Nærmere om senterlederens oppgaver og handlingsrom 

Rammene for senterleders handlingsrom fremgår av "Styring av CELL, Myndighet, kontroll og roller”.  

De administrative oppgavene i CELL er delegert til administrativ koordinator ved CELL 

Vedlegg 

 Vedlegg 1 Styringsdokument 
 Vedlegg 2 Kontrakt mellom Diku og Universitet i Oslo om etablering og drift av CELL 
 Vedlegg 3 Stillingsplan for CELL 
 Vedlegg 4 Stillingsplan for CELL (excel)   
 Vedlegg 5 Prinsipper for frikjøp I CELL 
 Vedlegg 6 CELLs arealbehov høsten 2020  

 

 

 

 

 

 



Universitet i Oslo 
Centre for Experiential Legal Learning (CELL)  

 

Styring av CELL: Myndighet, kontroll og roller   

«Styringsdokument»  
 

Versjon 2, 2. Juni 2020  

Bakgrunn  
CELL vil videreutvikle juridisk utdanning i Norge ved å eksperimentere med og innføre flere 

erfaringsbaserte elementer. Senteret skal være en ressurs og en samarbeidsplattform for de 

som ønsker å utvikle nye, aktive undervisnings- og vurderingsformer ved fakultetene i Oslo, 

Bergen og Tromsø. CELL ønsker å styrke koblingen mellom akademia og arbeidslivet, 

eksperimentere med ny teknologi, samt utvikle og spre norsk juridisk fagdidaktikk og 

involvere studenter i endringsledelse. CELL har hittil fått innvilget fire søknader om 

eksternfinansiering, inkludert en om et Senter for fremragende utdanning (SFU).  

 

Dette mandatet krever et dynamisk og velorganisert senter. Det innebærer særlig 

behov for klar forståelse av ansvarslinjer og roller, tilstrekkelig autonomi 

i implementeringsarbeid, en ny tilnærming til samarbeid med studenter, og bred forankring i 

fakultetet samt partnerskap med UiB og UiT.   
 

Styringsdokumentet beskriver organer og roller, og hvilken myndighet og ansvar de ulike 

deltakerne har ovenfor og innenfor CELL. Innholdet er utviklet på bakgrunn av 

(1) den organiske og «bottom-up» utviklingen av organisasjonen; (2) søknader om 

eksternfinansiering; (3) tilbakemeldinger på tidligere utkast til rollebeskrivelser på 

oppstartsmøte i aug. 2019 og strategisamling i feb. 2020; og (4) møter med dekanatet i jan. og 

feb. 2020, institutt-ledere i feb. 2020, fakultetsstyre i feb. 2020, PluriCourts ledelse i mars 

2020, og fakultetsadministrasjonen i feb. og mars 2020.    

1. Myndighet, beslutninger og autonomi  
 CELL er underlagt dekanatet.  
 Senterleder har overordnet makt til å ta beslutninger på vegne av CELL for å sørge for 

at CELL oppnår sine mål og forpliktelser overfor eksterne finansieringskilder.   

  CELL har et overordnet mål om at avgjørelser i alle ulike team og pilarer 

skjer via konsensus.   

 Studenter er likestilt med faglige i alle ledd. Den formelle beslutningsmakt til hvert 

team og pilar ligger hos den formelle lederen (ofte den faglige). Den formelle lederen skal 

sørge for at makten i praksis deles med studentlederen og at de er samstemt så langt det 

lar seg gjøre.   

 Pilarene og teamene har betydelig autonomi i planlegging og gjennomføring av sine 

prosjekter og aktivtiter. 

 Dekanatet fungerer som et styre for CELL, og har 

kontroll over CELLs  administrative oppgaver og aktiviteter. Fakultetsstyret fungerer som 

et styre for CELLs overordnede strategi og fremgang.   

2. Kontroll og strategirådgivning  

2.1 Dekanat  

 CELLs lederteam skal møte med dekanatet ca. en gang i måned eller etter behov. Både 

dekanatet og CELL kan melde inn saker til møtene.   



 Dekanatet skal fasilitere utvikling og implementering av en vertsavtale mellom 

fakultetsadministrasjonen og CELL (se 2.2).  

 CELL rapporterer til dekanatet særlig om administrativ organisering (f. eks. 

ressursbruk, arbeidsmiljø, nye søknader) samt faglig utvikling og planlegging.  
 CELL kan godkjenne forespørsler om frikjøp under 25 timer i semesteret. CELL skal 

legge frem plan til dekanatet om frikjøp for de tre kommende semestrene, i midten av 

hvert semester. Dekanat må godkjenne egenandelen i CELLs budsjetter og søknader.  

 Dekanatet og CELL skal samarbeide tett om (1) utvikling av ferdighetsstigen; (2) 

pedagogisk kompetansebygging på fakultetet; (3) formidling av CELLs visjon og 

aktivitet; og (4) forankring av CELL på fakultetet.  

  Erling Hjelmeng (pedagogisk ansvarlig) står på vegne av dekanatet for den daglige 

oppfølgingen av satsingen og rapporterer til studiedekan. I det daglige 

rapporterer senterleder til pedagogisk ansvarlig, som skal bidra til at CELL oppfyller sine 

målsetninger slik dette er formulert i styringsdokumentene og innvilgede søknader. 

Hjelmeng får innspill fra CELL til utvikling av fakultetets pedagogiske tilbud. 

2.2 Fakultetsadministrasjon  

 UiO har valgt en “stedkodemodell” som styringsmodell for alle SFF-er. Den legges til 

grunn også for SFU-er.  

 CELL får en stedkode og senterlederen budsjettdisponeringmyndighet (BDM) for alle 

midler og aktiviteter i porteføljen til CELL.   

 Senteret ligger under fakultetsadministrasjonen og CELLs kontaktpunkter er 

fakultetets direktør og underdirektør.  

 CELL og fakultetsadministrasjonen skal utvikle en vertsavtale som skal dekke   

o Formell plassering i UiOs og fakultetets organisasjon  

o Økonomi - planlegging, bruk av UiOs og fakultetets egenandel og rapportering  
o Resultatmidler og insentiver på UiO  
o Syke- og svangerskapsrefusjoner  

o Fagspesifikke tjenester: håndtering av frikjøp  

o Administrative tjenester  

o Kompetansebygging og fagdidaktikk for hele fakultet  

o Formidlingstiltak, konferanser og nye søknader  

o Nettsted  

 2.3 Fakultetsstyre  

 Møter med fakultetsstyret vil fungere som formelle styremøter for CELL som 

SFU. DIKU skal delta som observatør.  
 CELL skal rapportere til fakultetsstyret på deres møte en gang i semesteret. 

 Fakultetsstyret skal informeres om CELLs overordnede strategi og fremgang, og få 

tilstrekkelig dokumentasjon i forkant av møtene for å sikre gode og 

kritiske diskusjoner.  

2.4 Rådgivende organer  

 CELL skal få råd om sine planer, aktiviteter, framgang og forankring fra følgende 

organer:  

o Studentrådet (1-2 ganger i semesteret)   

  Organisert av CELL studentteam, ledet av JSU 

o Instituttledermøtet (1-2 ganger i semesteret)  

 Organisert av fakultetet  

o International Advisory Board (1 gang i semesteret)  

 Organisert av CELLs lederteam  

o Arbeidslivpanelet (når det møtes - vanligvis 1 gang i semesteret)  



 Organisert av fakultetet 

o Digital jurist panel (når det møtes - vanligvis 1 gang i semesteret eller 1 gang i 

året)  

 Organisert av CELLs digitale pilar  

 CELL skal foreslå agendaen og ta opp temaene organene vil høre om.  

 *Rollene til Studentrådet, International Advisory Board og Digital Jurist panel skal 

utvikles i neste utkast av Styringsdokumentet.  

3. Team-beskrivelser  

3.1 Lederteam   

 Består av senterleder, student senterleder, faglig koordinator og 

administrativ koordinator. Ledes av senterleder og student senterleder. Møtes ordinært 

hver uke, løpende kontakt i teams og på e-post.  

 Ansvar for daglig drift av CELL.   

 Avklarer hvilke saker som skal legges frem for et 

samlet koordineringsteam, studentteam, for fakultetets styringsorganer og hvilke saker 

som skal legges frem for CELL Norge.  

 Ansvar for informasjonsflyt. Innebærer å holde alle i lederteamet gjensidig orientert 

og videreformidle informasjon og kontakt med og mellom CELL, studenter (inkludert 

JSU), fakultet (inkludert dekanat og Hjelmeng) og samarbeidspartnere.   
 Skal støtte pilarene med planlegging og implementering. Det skal holdes en faglig 

utviklings- og samarbeidssamtale mellom senterledere og hver leder i CELL hvert 

semester. Lederteamet skal presentere en plan til koordineringsteamet om hvordan den 

gjennomføres.  

 Overordnet ansvar for kommunikasjon og formidlingskalender.  

 Senterleder og student senterleder skal stå for CELLs øverste ledelse og retning. De 

skal sørge for at de er samstemt selv om senterlederen har den formelle myndigheten etter 

punkt 1 

 Skal invitere Hjelmeng og JSU til møter i lederteamet når det passer.  

3.2 Koordineringsteam 

 Består av lederteam, faglige pilarledere og student pilarledere. Ledes av senterleder og 

student senterleder.   

 Møtes ordinært en gang i måneden. Skriftlig agenda sendes ut en uke i forkant av 

hvert møte. Enkelte hastesaker kan tas opp til avgjørelse eller diskusjon når 

koordineringsteamet ellers er enige om det. 

 Overordnet ansvar for CELL som faglig helhet. Skal sikre bred deltagelse av CELLs 

ledere i CELLs organisering, prioriteringer og strategiutvikling.     

 Ansvar for og godkjenner større endringer av prosjektplan, budsjett, overordnet 

frikjøpsplan og prinsipper for frikjøp. Senterlederen skal bare bruke fullmakten etter punkt 

1 til å gjøre større endringer etter konferering med koordineringsteamet. 

 Senterlederne har ansvar for sammensetningen av koordineringsteamet, men større 

endringer til sammensetning skal godkjennes i koordineringsteamet. 
 Arena for gjensidig erfaringsutveksling, orientering, strategisk utvikling og samarbeid 

mellom pilarene.  

3.3 Koordineringsteam - utvidet  

 Består av lederteam, koordineringsteam og CELL prosjektledere fra bl.a. IKRS og 

SMR. Ledes av senterleder og student senterleder. Møtes ved særskilt innkalling.   

 Arena for gjensidig erfaringsutveksling, orientering og samarbeid mellom pilarer og 

instituttene.  



3.4 Studentteam  

 Består av student senterleder og student pilarledere. Ledes av student senterleder. 

Møtes ordinært hver uke, løpende kontakt i Teams og per e-post.   

 Ansvar for inkludering av studenter i utviklingsarbeid. Dette gjelder både inkludering 

av studenter som er en del av CELL og studenter som ikke er det. Eksempler på 

inkluderingsarbeid: 

 Student senterleder og student pilarledere i CELL 

 Studenter som er med på prosjektarbeid i CELL 

 Kommunikasjon ut mot studentene ved fakultetet 

 Studentundersøkelser 

 Studenthøringer 

 Studenter i undervisningen 

 Ellers ansvar i henhold til vedtatt prosjektplan 
 Arena for gjensidig erfaringsutveksling, orientering, rådføring og samarbeid. 

3.5 Studentteam - utvidet  

 Består av studentteam, andre studenter ansatt i CELL, frivillige studenter i CELL 

og studentorganisasjoner. Ledes av student senterleder. Møtes ved særskilt innkalling.  

 Arena for orientering, rådføring og samarbeid. 

3.6 Medlemsmøte  

 Hvert semester skal CELL holde et møte for alle ledere og medlemmer med diskusjon 

om overordnet strategi, framgang, evaluering og spredning.  

  

4. Individuelle rollebeskrivelser  

4.1 Senterleder/Director   

Ansvar: Øverste leder for CELL, faglig ansvar for helheten.    

Senterlederes rolle er å:  

 Øverste og faglig ansvar for CELL som helhet. Overordnet ansvar for strategi, visjon 

og mål.   

 Overordnet ansvar for daglig drift av CELL, i samarbeid med lederteam. Budsjett- og 

økonomistyringsansvar med budsjettdisponeringmyndighet (BDM) for alle midler og 

aktiviteter under porteføljen til CELL.  

 Personalansvar for administrative tilsatte frikjøpt i 100 %, personalansvar for student 

senterleder og student pilarledere som er tilsatte i CELL.  Være et koordinerende ledd 

opp mot de faglig i CELL og har tett kontakt med faglige pilarledere. Skal sikre klare 

ansvarslinjer for studentpilarledere i arbeid på tvers av CELL.  
 Prosjektansvarlig for Digital Jurist (fram til 31 juni 2020), Aktivlæring (fra 1 mai 

2020) og SFU (fra 1 juni 2020).  

 Ta overordnet ansvar for prosjektplan og har ansvar for og deltar i prosjekter i henhold 

til planen. Overordnet ansvar for kommunikasjon, disseminering og evaluering, i 

samarbeid med lederteam.   

 Være CELLs kontaktpunkt med DIKU, dekanatet og fakultetsstyre og CELL Norge og 

overordet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Rapporterer løpende til 

dekanat og deltar jevnlig i dekanatmøter.   

 Lede lederteamet og sørge for at oppgavene til lederteam blir oppfylt (se 3.1)  

 Sørge for oppfølgning av de faglige spørsmålene som reiser seg med hver enkelt 

pilarleder og følge utviklingen i CELLs prosjekter i henhold til CELLs prosjektplan.   

 

Ressursavklaring: Frikjøpt minst 50 % av stillingen gjennom hele SFU-perioden.   
 



4.2 Student senterleder/Co-Director  

Ansvar: Overordnet ledelse av CELL med senterlederen 

Student senterlederes rolle er å:  

 Lede CELL sammen med senterleder med fokus på strategi, visjon og mål 

 Være et koordinerende ledd opp mot studentene i CELL, fakultetets studenter generelt 

og studentforeningene spesielt, med helhetsansvar for studentintegrasjon i CELL. 

Dette innebærer et særlig ansvar for å lede høringer og gjennomføring 

av arrangementer opp mot studentmassen.   

 Leder studentteam og er CELLs kontaktpunkt med PMR. 

 Støtte lederteamets daglige drift av CELL.  

 Ta ansvar for deler av prosjektplan, deltar i prosjekter i henhold til planen, ta ansvar 

for deler av kommunikasjon, disseminering og evaluering, i samarbeid med 

lederteam.   
 

Ressursavklaring: Tilsettes i opptil 50 % vit.ass stiling i henhold til avtale.   
 

4.3 Faglige pilarleder/Coordinator 

Ansvar: Overordnet ledelse av en pilar og deltagelse i koordineringsteam 

Faglige pilarlederes rolle er å:  

 Lede pilar og ta faglig ansvar og myndighet for egen pilar.   

 Nominerer tilsetting av student pilarleder (vit.ass) knyttet til egen pilar.   
 Involvere andre relevante faglige, studenter og admin på fakultet og UiB/UiT.   

o Det trenges ikke godkjennelse av lederteam, men orientering er ønskelig og 

søknader om frikjøp eller delt bruk av frikjøp må godkjennes.   

o Pilarledere burde sørge for tilstrekkelig mangfold og forankring 

i involvering av andre. 

 Utvikle strategi av egen pilar med student pilarlederen og pilardeltagere. 

 Utvikle elementer i ferdighetsstigen knyttet til egen pilar med student pilarlederen og 

pilardeltagere. 

 Delta i prosjekter i henhold til CELLs prosjektplan.    

 Delta i koordineringsteam med formål å sikre overordnet ledelse av CELL av en større 

enhet (se 3.2). 

 Kommunisere om, spre og disseminere om og evaluere prosjekter innenfor egen pilar  
 

Ressursavklaring:   

 Frikjøpes i henhold til frikjøpsnotat og godkjent frikjøpsplan, mellom 10-50 %, 

avhengig av kapasitet, aktivitet i egen pilar og prosjektplan  

 

2.4 Student pilarledere 

Ansvar: Overordnet ledelse av en pilar og deltagelse i koordineringsteam. 

Student pilarlederens rolle er å:    
 Utvikle strategi av egen pilar med faglig pilarleder. 

 Ta ansvar for og delta i prosjekter i henhold til CELLs prosjektplan.  

 Utvikle elementer i ferdighetsstigen knyttet til egen pilar i samarbeid med 

pilarmedlemmene. 

 Inkludere andre relevante studenter, faglige og administrative på fakultet og UiB/UiT i 

prosjektarbeid. 

 Opparbeide seg oversikt over studiesaker, komme med input i saker/utviklingsarbeid 

og bistå faglig pilarleder og student senterleder med kommunikasjon ut mot studentene.  
 

Ressursavklaring: Tilsettes i 10-50 % vit.ass stilling i henhold til avtale     



 

2.5 Faglig koordinator   

Ansvar: Sikre CELLS pedagogiske og digitalt arbeid i samarbeid med Universitetsbiblioteket, 

Faglig koordinators rolle er å:    
 Delta i lederteam. 

 Støtte utvikling av CELLs faglig arbeid om fagdidaktikk, inkludert evaluering og 

læringsanalyse 

 Være et bindeledd mellom CELL og Universitetsbiblioteket, sørge for at 

universitetsbiblioteket blir trukket inn i prosjekter der det er behov og relevant. 

 Koordinere enkeltprosjekter i CELL i henhold til prosjektplan, særlig prosjekter om 

digitalisering  

 Utvikle prosjekter, følge opp prosjektdeltakere osv.  

 Rapportere fra enkelte prosjekter til finansiører   

 Støtte i evaluering, disseminering og kommunikasjon. Sekretærfunksjon ved behov.  
 

Ressursavklaring: Frikjøpt 50 %   

  

2.6 Administrativ koordinator   

Ansvar: Overordnet ansvar for administrasjon av CELL  

Adminisitrativ koordinators rolle er å:    
 Ta ansvar for administrative oppgaver med tanke på behov og ressurser.  

 Deltar i lederteamet. 

 Være bindeledd mellom CELL og fakultetsadministrasjonen og melde inn behov for 

administrative tjenester.   

 Utvikle og lede et administrativteam og støtte utvikling av et kommunikasjonsteam 
 Følge opp prosjektbudsjett og holde løpende oversikt over utgifter. Ansvarlig for å 

følge opp utbetalinger, lønn og honorarer.    

 Ha oversikt over og følge opp rapportering til eksterne finansiører.     

 Støtte administrativt enkeltprosjekter i CELL i henhold til prosjektplan.   

 Sekretærfunksjon for CELLs team, innebærer forberedelse av saker, informasjonsflyt, 

referat og vedtak.   

 Administrativ støtte for senterleder og student senterleder ved oppfølging 

rundt personal.   
 

Ressursavklaring: Frikjøpt 100 %  

 

2.7 CELL teaching fellows/tilknyttede lærere (Medlem av CELL)   

 Tittel åpen for alle som: 

 vil samarbeide om CELLs pedagogiske prosjekter 

 vil gjennomføre eller har gjennomført et utviklingsprosjekt i samarbeid med 

CELL  

 underviser ved bruk av erfaringsbaserte metoder 

 Medlemskap kommer fra invitasjoner fra CELL eller etter søknad  
 Deltar i relevante pilarer etter kapasitet og ønske  
 Mottar informasjon på e-post og får tilgang til informasjon i teams   

 Inviteres til fellesarrangement     

  

5. CELL Norge  
 Planlegging til organisering av CELL Norge skal skje i løpet av 2020. Dokumentet 

blir oppdatert når CELL Norge er etablert.  























Stillingsplan for Centre for Experiential Legal Learning (CELL)  
Første periode som Senter for fremragende utdanning (SFU) 

 juni 2020- juni 2025  
 

Versjon 2.0, 03. Februar 2021 

Innledning  
Faglig senterleder og dekanatet ønsker å utarbeide en stillingsplan for CELLs første periode som SFU, 
dette er for å legge til rette for en god og effektiv saksbehandling rundt tilsettinger i CELL.    

Dette notatet legges frem for CELL koordineringsteam og dekanat for kommentarer. 

Stillingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av godkjent budsjett for perioden 2020-2025 justert første tertial 
2021, og oppdatert senterplan for SFUet (4. mai 2020). I noen tilfeller vil det bli supplert med tildelinger 
fra andre prosjekter. Alle tilsettinger i CELL har en klar kobling til en av arbeidspakkene.  

CELL personalressurser består av:  

1. Frikjøp av vitenskapelige  
2. Frikjøp av teknisk/administrative ansatte ved UiO  
3. Studenttilsettinger, som vit.ass eller i andre stillingskoder 
4. Prosjektansatte, vitenskapelige og teknisk/administrative (“prosjektansatte”) 

1. Frikjøp av vitenskapelige ansatte ved UiO 
Frikjøp av vitenskapelige ansatte deles opp i to kategorier  

 Frikjøp for ledelse av pilar/arbeidspakker og deltagelse i CELLs koordineringsteam 
 Frikjøpspotter til enkeltprosjekter, og andre vitenskapelige ved fakultetet og UiO som skal 

frikjøpes for deltagelse for en kortere periode i CELL   

I den første kategorien inngår: 

 faglig senterleder (35%) 
 de faglige pilarlederne (fem i 2020, fire våren 2021 )  
 Faglige medlemmene i utvidet koordineringsteam (2 personer til V2021) ) 
 Åsmund Husabø Eikenes (20% sep 2020-sep 2021). 

 Ifølge frikjøpsplan som ble vedtatt i både CELLs koordineringsteam og dekanat er det oppstilt føringer 
for bruk av vitenskapelige ansatte i CELL: 

 Senterleder skal forsikre at de faglige ledere og deltagere i CELL har tilstrekkelig tid til å 
gjennomføre CELL oppgaver.  

 Senterlederen skal legge frem CELLs frikjøpsplan med prodekan for studier hvert semester. 
Senterleder skal holdes godt orientert om alle dialoger om organisering av frikjøp for faglige og 
administrative i CELL.  



 CELLs administrative koordinator skal stå for den praktiske utvikling av frikjøpsplanen og 
kommunikasjon med de faglige og fakultetsadministrasjon om de praktiske konsekvensene av 
frikjøp.  

 Frikjøp vil være et fast tema i faglig utviklings og samarbeidsavtale som lederteam skal 
gjennomføre med de faglige hvert semester. 

Frikjøp av vitenskapelige er den desidert største utgiftsposten og den viktigste valutaen i SFU-budsjettet, 
da senterets oppgave er å jobbe med undervisningsutvikling av fakultetets emner. Frikjøpene er delvis 
eksternfinansiert, men i størst grad finansiert av fakultetets egenandel.  

Internt finansiert frikjøp må følge oppsatt budsjett, dette da det er krav om 50 % egenandel som SFU, 
uttak av frikjøp og redusert undervisningsmengde må gjennomføres etter plan og i tett dialog med ledelse 
og administrasjon.  

Nye tiltak fra 2021: 

 Det er ønskelig i større grad å spesifisere de faste arbeidsoppgavene/møter og konkrete 
prosjektaktiviteter, dette for å sikre at antall frikjøpstimer økes når det er planlagt høy 
prosjektaktivitet, og reduseres de periodene det ikke er det, for å sikre en tettere tilknytning 
mellom senterets aktiviteter og brukte frikjøpstimer. Spesifiserte beregninger av frikjøp til frikjøp 
av alle vitenskapelige med utgangspunkt i/inspirasjon fra modellen brukt av fakultetet.1 Se forslag 
i vedlegg 1. 

 Oppnevning av en faglig nestleder for CELL, faglig nestleder bør være en av de faglige 
pilarlederne, og rollen skal sannsynligvis gå på omgang med ett års varighet, behov for frikjøp vil 
øke det året man har denne rollen.  

 Det er ønskelig i større grad å øke pedagogisk kompetanse og administrativ kapasitet til å forsikre 
god implementering av prosjekter og at lederteamet kan fokusere på kjerneoppgaver.  

 Omdisponering av midler avsatt til prosjekttilsetting av prof II til varig frikjøp av pedagog med 
førstestillingskompetanse på 20-40%. I dagens budsjett er det  avsatt 25 % over 4 år.  

2. Frikjøp av teknisk/administrative ansatte ved UiO 
Frikjøp av teknisk/administrative ansatte gjelder de følgende ansatt pr. dagens dato: 

 Fast 100% frikjøp  av administrative koordinator (eksternfinansiert) 
 Fast 50% frikjøp  av faglig koordinator til 30. Juni 2022. (eksternfinansiert) 
 40 % av ett årsverk i kommunikasjonsseksjonen, Egil Jahren er CELLs kontaktperson 

(egenandel)  
 Odd Erik Pedersen i IT-seksjonen 20 % (delvis eksternfinansiert)  
 Erik Winge 20 % (fakultetsbiblioteket egenandel) 
 Marte Birkeland Deichman-Sørensen 50% (10 % fakultetsbibliotekets egenadel, 40 % 

eksternfiansiert) 

Avtalen om frikjøp til hver har vært forhandlet om mellom CELLs lederteam, fakultets 
administrasjon/dekanat og/eller UB.  

Forlag til nye tiltak: 

 
1 https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-
fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/jus/index.html 



 Lederteamet skal identifisere finansieringsmuligheter til forlengelse av fagligkoordinatorstilling 
fra juli 2022.2 

 Vurdere løpende behov for andre frikjøp av administrative ved fakultetet. Internt finansiert 
frikjøp av administrative vil også bidra til at vi oppfyller egenandelen i SFU-budsjettet.  

3. Studenttilsettinger 
Ansettelse av studenter deles opp i tre kategorier: 

 Student senterleder (nåværende 40% med forslag om 100%) 
 Student pilarledere som også sitter i koordineringsteam (15-20%) 
 Student videoansvarlig (10-20%) som også sitter i utv. koordineringsteamet 
 Vit. Ass.-er tilknyttet bestemte prosjekter, for kortere eller lengre perioder. I høst 2020 ble tre vit. 

ass.-er ansatt i denne kategorien. 

Ansettelse foregår etter senterleders fullmakt etter forankring av prosessen i CELLs koordineringsteam. 

Alle slike studenttilsettinger er eksternfinansierte i SFU-budsjettet.  

Det ligger en ramme på til sammen 1,5 årsverk hvert år til vit.ass i CELLs koordineringsteam (50 % til en 
student senterleder og 5 studenter i 20 % stillinger). For høsten 2020 ligger CELL innenfor denne 
rammen3. 

Vit.asser tilknyttet prosjekt ansettes på bakgrunn av behov innenfor de ulike arbeidspakkene, dekning for 
finansiering i SFU-budsjettet for slike ansettelser diskuteres i hvert enkelt tilfelle med 
økonomiseksjonen.4  

Utlysninger og tilsettinger av vit.ass og studenter i CELL vil være løpende gjennom hele 
prosjektperioden, sannsynligvis mellom 4-7 utlysninger/tilsettinger hvert år.   

Forsalg til nye tiltak: 

 Student senterleder stilling skal økes til 100%, med 50% betalt over et år, og 30 studiepoeng som 
praksisplass. Se eget notat. 

 Ny stillingskode for studenter i CELLs koordineringsteam.  

4. Prosjektansatte, vitenskapelige og teknisk/administrative (prosjektansatte) 
Prosjektansatte deles opp i fem kategorier 

 
2 Det er konkrete muligheter gjennom eksternssøknader som skal sendes med Domstolsadministrasjon. f. eks. 
Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. 
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/samarbeidsprosjekter-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-
naringsliv/ Det kan bli supplert av administrative delen av HULAR-finansiering og deltagelse i andre søknader. 
 
3 ca. 1,45 årsverk fom 1. juni 2020 tom 1. november 2020, 1,55 årsverk fom 1. november 2020 tom 28. Februar 
2021 
4 I noen tilfeller skrevet konkret inn som nye rader under prosjekttilsatte, eller etter dialog om budsjettet som 
helhet, tilsetting av Dan Uhera I en 40 % stilling er ikke per tid spesifisert, men det er forventet underforbruk på 
andre budsjettposter I 2020, og kortere tilsettinger av vit.ass I prosjekt er en nyttig måte å bruke ubrukte 
driftsmidler  

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/samarbeidsprosjekter-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-naringsliv/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/samarbeidsprosjekter-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-naringsliv/


 Stipendiater finansiert av fakultets egen andel i SFU-budsjett eller evt. ny ekstern finansiering til 
CELL 

 Stipendiater ansatt på andre fakulteter i et formelt partnerskap med CELL 
 Eksterne vitenskapelig som er ansatt i CELL/fakultet i en “II-er stilling” 
 Eksterne vitenskapelige som er ansatt av en partner i et formelt partnerskap med CELL, med 

direkte eller indirekte finansiering fra CELL. 
 Teknisk-administrative prosjektansvarlige. 
 Teknisk-administrative prosjektansvarlige med pedagogisk bakgrunn.  
 Forskere med kortvarige konkrete oppdrag om leveranse inn i prosjekt.  

Så langt er følgende personer prosjektansatt tilknyttet CELL:   

 Sebastian Schwemer er tilsatt som Professor II i en 20 % stilling ved IFP fra november 2020 i 4 
år. Stillingen er finansiert og arbeidsoppgavene er tilknyttet CELL. Schwemers 
undervisningsplikt brukes til å dekke opp undervisningstimer faglig pilarleder er frikjøpt i CELL 
for, restrerende arbeidsplikt skal brukes til utviklingsarbeid tilknyttet digital undervisning. 5 

 Eivor Daae Mæland er tilsatt i en 50 % stilling ved studieseksjonen, fom. Juli 2020 i 3 år. 
Stillingen er eksternfinansiert og tilknyttet undervisningsassistenter og Skills centre.  

Det er også finansiering til det følgende: 

 Det er satt av finansiering i SFU-budsjettet for 2 PhDer som fakultetets egenandel, begge er på 
100 % over 4 år. 

 Det er satt av eksternfinansiering i SFU-budsjettet for 2 prof II stillinger som ikke er utlyst for på 
nåværende tidspunkt, en er på 10 % over 3 år og en er på 15 % over 5 år. Dette tilsvarer til 
sammen ca. 25 % av ett årsverk over 4 år. 

 UV finansierer 2 PhDer tilknyttet UiOs SFUer, en av stillingene er tilknyttet CELL og SHE, 
stillingen vil være plassert ved UV, men vil bidra med forskning aktuelt for CELL (gjelder 
Arbeidspakker 3 og 1). 

 I justert budsjett første tertial 2021 har vi satt av eksterne midler til følgende nye stillinger:  
o Juniorpedagog i 100 % teknisk-admin stilling over 2 år  
o Vit.ass med mastergrad, statistiker i 50 % stilling i 2021 6 mnd for evalueringsarbeid  
o Forsker i 50 % stilling i 2021 6 mnd for leveranse inn mot arbeidsgruppen for 

ferdighetsstigen  
o Vit. Ass med mastergrad, for prosjektoppfølgning av Justbot i 50 % stilling i 2021 6 mnd. 

(Hvis CELL blir hovedeier av prosjektet – under behandling) 
o Utvikler knyttet til Justbot prosjektet i: et års stilling finansiert av andre prosjekter + 25% 

SFU. (Hvis CELL blir hovedeier av prosjektet – under behandling) 

Nye tiltak våren V2021: 

 Stipendiatstilling knyttet til rettsvitenskap og pedagogikk (Arbeidspakker 1 og 4) er lyst ut med 
søknadsfrist 1. mars. 

 Utviklerstilling som skal programmere Den digitale rettssalen (Arbeidspakke 2) er lyst ut og 
tilsettingsprosessen er startet 

  Det er inngått en samarbeidsavtale med OsloMet hvor CELL finansierer frikjøp av 
førsteamanuensis Emily Weitzenboeck ved OsloMet for å samarbeide om tema tilknyttet GDPR 

 
5 Men 10% gjelder ren undervisning og er betalt gjennom frikjøp av pilarlederen. 



og innovasjon – med støtte til LILO (AP2) og læringsanalyse/HULAR arbeid (AP4). Det 
finansieres av HULAR-midler. 

 Tilsette forsker i 50 % stilling over 6 mnd til å skrive tre rapporter/artikler om erfaringsbasert 
læring og endring. 

 Ansettelse av en juniorpedagog 100% i 2år med ansvar for pedagogisk og administrativ 
oppfølgning av prosjekter. Ønskelig oppstart 1. april 2021. 

 Kan bli ansettelse av en utvikler i et år knyttet Justbot-prosjekt fra ikke-SFU midler, hvis UiO tar 
over prosjektet – en pågående prosess. 

Forslag til langsiktige tiltak: 

 Utlyse stipendiatstilling om AI og tilbakemelding på juridisk skrivning (gjelder arbeidspakker 2 
og 4) i løpet av våren 2021 (etter mars/april). 

 Nye eller forlengende utviklerstilling(er). Det blir gjort med finansiering fra SFU-budsjett, 
Domstolsadministrasjon og eksternssøknader med Domstolsadministrasjon.6 

 CELL har justert budsjett og opprinnelig plan rundt personal og stillinger vesentlig siden 
søknadsperioden i 2019, dette har vært helt nødvendig med tanke på at CELL er en helt ny 
organisasjon og en organisasjon i vekst. Stillingene presentert i stillingsplanen er først og fremst 
langvarige, og det er forventet et vesentlig lavere aktivitetsnivå knyttet til utlysninger/tilsettinger i 
2022. Vi vil ha et mye mindre behov for midlertidige stillinger, når de langvarige 
prosjekttilsettingene er på plass.  Samtidig er det viktig for oss å justere stillingsplanen når vi ser 
det er nødvendig7 

 

Forslag om endring av SFU-budsjettet knyttet til II-er stillinger: 

 Det er ikke lyse ut nye II-er stillinger i CELL, dette da CELL har allerede tilknyttet seg ekstern 
og pedagogisk kompetanse gjennom samarbeidet med LINK (særlig Bjørn Stensaker og Crina 
Damsa), frikjøp av Åsmund Eikenes, ansettelse av Sebastian Schwemer og  frikjøp av Emily 
Weitzenboeck. 

 Det er ønskelig å bruke midlene avsatt til II-er stillinger (ca. 25 % over 4 år) til frikjøp av en 
seniorpedagog med førstestillingskompetanse.    

 
6 https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/samarbeidsprosjekter-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-
naringsliv/ 
 



Vedlegg 1. Beregning av frikjøp til de faglig per semester: 

Tabellen kan også tilknyttes frikjøpsdokument. 

Aktivitet Detaljer Timer 
Pilarkoordinering  Planlegging, møter, arbeidsledelse og 

samarbeid med studentleder, administrasjon av 
pilar 

30 

Koordineringsteam og 
faglig team 

Deltagelse, forberedelse, innspill: 
5 fysiske møter i semesteret (15t) 
4 – 8 saker på sirkulasjon (4t) 
Strategisamling (15t) 
Fagliglunsjer og seminarrekke (6t) 

40 

Spredning Representasjon, presentere pilararbeid og 
CELL på seminarer, konferanser og lignende 
Skrive kronikker, artikler, kommentere i media 
og lignende  

20 

Konkrete prosjekter i 
pilarplanen 

1.  

 2.  
 3.  
 4.  
 5.   

 

 



Grønn = godkjent av
dekanat

År

Måned når
dekanat/fak (eller
UB) varsles A. Utlysninger Arbeidspakke (Prosjekt)

2020

Jan-mar
Studentstillinger (vit.ass) 6 stillinger 1
år - se webside AP1-4

Jan-mar
Studentstillinger (vit.ass i prosjekt) ca.
1 stilling hvert år - AstriStadtland

I henhold til behov og
finansiering

Jan-mar

Jan-mar

Jan-mar

Apr-jun

Apr-jun
1 PhD ped/jus (4 år) -
innstillingsprosess AP4.2 (Forskning)

Apr-jun

Jul-sep
1 Programmerer Det digitale
rettssalen (1 år) - Sjåsted innstilt

AP2.2-3 (Digitale
rettssalen/Innovasjonslab)

2021

Hele året
Studentstillinger (fagkonsulent) 0-5
stillinger hvert år etter behov Alle

Hele året
Studentstillinger (vit.ass i prosjekt) ca.
1 stilling hvert år

I henhold til behov og
finansiering

Jan-mars 1 Juniorpedagog (100 % i 2 år) Arbeidspakke 1, 4 og 5

Jan-mars

Jan-mars

Jan-mars



Jan-mars

Jan-mars

Apr-jun

Apr-juni 1 utvikler (Justbot) 1 år - UTGÅR?
Arbeidspakke 2, Den digitale
rettssalen

Apr-juni

1 konsulent med mastergrad i 30 %
(prosjektoppfølgning Justbot) -
UTGÅR?

Apr-jun

1 student-senterleder (lyses ut med
ønske om oppstart fom. juni eller
august 2021) Alle

Jul-sep

Jul-sep

Jul-sep 1 PhD Automatisk tilbakemelding
Arbeidspakke 2, Den digitale
rettssalen

2022 Hele året
Studentstillinger (fagkonsulent) 0-5
stillinger hvert år etter behov Alle

Jul-sep
Studentstillinger (vit.ass i prosjekt) ca.
1 stilling hvert år

I henhold til behov og
finansiering

2023 Jan-mars
Studentstillinger (fagkonsulent) 0-5
stillinger hvert år etter behov Alle

Apr-juni
Starte diskusjon med fakultet om en
faststilling om juss og pedagogikk

Jan-mars
Studentstillinger (vit.ass i prosjekt) ca.
1 stilling hvert år

I henhold til behov og
finansiering

2024 Jan-mars
Studentstillinger (fagkonsulent) 0-5
stillinger hvert år etter behov Alle

Jan-mars
Studentstillinger (vit.ass i prosjekt) ca.
1 stilling hvert år

I henhold til behov og
finansiering



2025 Jan-mars
Studentstillinger (fagkonsulent) maks
2 stillinger om SFUet ikke videreføres Alle
Studentstillinger (vit.ass i prosjekt) ca.
1 stilling hvert år

I henhold til behov og
finansiering



B. Tiltredelser Arbeidspakke (Prosjekt) C. Større frikjøp* Arbeidspakke (Prosjekt)
*Inkluderer ikke Egil Jahren,
Steinar Myhre, Erik Winge og
Odd Erik Pedersen

Admin koordinator (100 %
i 5 år) - Kristin Slåttå AP5.1 (Drift) + AP1-5
Faglig koordinator (50 % i
3 år) - Hilde Westbye AP5.1 (Drift) + AP1-5

Faglige pilarledere (10-
40%) 9 faglig - se webside AP1-4, 5.4

Admin læringsassistenter (50 % i
3 år) - Eivor Mæland AP3.1 (Skrivesenter)

1 førsteamanuens II (20 % i 4 år)
- Sebastian Schwemer

AP2 Digitalisering og
innovasjon

1 Forsker (50 % 6 mnd) - Emily
Oswald AP4,2 (Forskning)

1 vit.ass med master i 50 % 6
mnd (statistiker) - Dan Uehera AP4,1-2 (Eval, Forskning)

Prosjektbistand 50 %
frikjøp av Marte B.
Deichman-Sørensen ved
UB

Arbeidspakke 2, Den
digitale rettssalen, LILO



Emily Weitzenboeck ved
OsloMet* (Finansiert av
HuLAR-midler, ikke SFU,
gjennom CELL)

Arbeidspakke 2, LILO og
arbeidspakke 4,
Læringsanalyse

1 vit.ass med mastergrad i 50 %
6 nmd (prosjektoppfølgning
Justbot)

1 Nestleder Alle

Frikjøp av seniorpedagog
(25 % over 4 år)

Arbeidspakke 1 og 4,
Ferdighetsstigen og
kompetansebygging





Lilla betyr at de har gått av

D. Avgang Arbeidspakke (prosjekt)

1 vit.ass 4md- Astri Stautland
Arbeidspakke 2, Den digitale
rettssalen, LILO



1 vit.ass med mastergrad i
50 % 6 nmd
(prosjektoppfølgning
Justbot) - Lelia Marcau AP2.2 (Digitale rettssalen)

1 Forsker (50 % 6 mnd) -
Emily Oswald AP4,2 (Forskning)
1 vit.ass med master i 50 % 6
mnd (statistiker) - Dan
Uehera AP4,1-2 (Eval, Forskning)

1 Programmerer Det digitale
rettssalen (1 år)

AP2.2-3 (Digitale
rettssalen/Innovasjonslab)

Faglig koordinator (frikjøpt
50 % i 3 år) - Westbye AP5.1 (Drift) + AP1-5

Admin læringsassistenter (50
% i 3 år) - Mæland Arbeidspakke 3,1/4,3

1 Juniorpedagog (100 % i 2
år) Arbeidspakke 1, 4 og 5

1 førsteamanuens II (20 % i 4
år) - Schwemer AP2 Digitalisering og innovasjon



1 PhD ped/jus (4 år)
1 PhD Automatisk
tilbakemelding
Admin koordinator (100 % i
5 år)































Det juridiske fakultet Notat 
 

 

 

Til  Dekan  
Fra  Administrativ koordinator for CELL    

Sakstype: Vedtakssak 
Møtedato: CELL koordineringsteam 22. april og dekanatet 29. april 2020 
Notatdato: 02. juni 2020 
Arkivsaksnummer: 2020/4699 
Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå  

 

Dekanvedtak – JF – 2020/08 – Godkjennelse av Prinsipper for 
frikjøp CELL      

Bakgrunn 
CELL ble formelt opprettet som faglig ressurssenter ved Det juridiske fakultet ved dekanvedtak den 
30. oktober 2018. Senteret har oppnådd status som Senter for fremragende utdanning med 
oppstart 1. juni 2020.  
 
CELLs mandat krever de faglige som jobber i og med CELL har tilstrekkelig tid til å følge opp sitt verv i 
CELL, delta og ha ansvar for konkrete utviklingsprosjekter og oppleve et positivt og støttende arbeidsmiljø. 
krever et dynamisk og velorganisert senter. I CELL vil man frikjøpes for å jobbe med 
undervisningsutvikling, og det er derfor ikke naturlig at man legger til grunn samme 
beregningsmodell som i forskningsprosjekter. 
 
CELLs koordineringsteam har godkjent vedlagte dokument som beskriver prinsipper for frikjøp i 
CELL, samme dokument ble også gjennomgått og godkjent i dekanatet.  

 
Forslag til vedtak: 

 Dokument «Prinsipper for frikjøp i CELL» godkjennes og legges til grunn for videre frikjøp.  
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Prinsipper for frikjøp i CELL, 9. mars 2020  



CELLs arealbehov  

vedlegg til vertsavtale mellom Det juridiske fakultet og CELL – 
Centre for Experiential Legal Learning 

  

CELL kan identifisere følgende arealbehov oktober 2020:  

 Faste kontorplasser for følgende stillinger:  
o en administrativ koordinator i 100 % stilling  
o en prosjektansatt i prosjektet Den digitale rettsalen (tilsettes i 2021)   
o for stipendiater, post.docs og forskere (mellom 1-3 personer i 2021) 

 Ideelt 5 faste plasser     
 Disponible kontorplasser (friplasser) for følgende stillinger:   

o andre administrative i mindre stillingsprosenter (2 personer i 2020)  
o vitenskapelige assistenter i CELL (7 personer i 2020)  
o vitenskapelige assistenter tilsatt på prosjekt (3 personer i 2020)  
o faglige ved fakultet og fra andre fakultet og institusjoner (7 personer i 2020)   
o professor II-er på besøk og undervisere på utveksling 

 Ideelt 10 friplasser   
 Tilgang til møtelokaler  
 Lokaler til Skills Centre og Innovasjonslab  

 Ideelt i DJ i 2. etg.  
 Utvikling med fakultetet av en Kringkastingstudio for videoinnspill, podcaster og debatter og 

live hybride sendinger – som en del av ny videosatsning. Commented [K[1]: Ta ut sannsynligvis – se kommentar 
over   
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