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Bakgrunn 
 CELL har våren 2021 jobbet med og vedtatt en organisasjonsreform hvor vi går fra en pillar-

basert organisasjonsstruktur til en prosjekt-basert organisasjonsstruktur, se vedlegg 2. 
Prosjektene er knyttet opp mot de ulike arbeidspakkene i SFUet.  

 
Hovedproblemstillinger 
 Styringsdokumentet er forsøkt forenklet og det er gjort flere redaksjonelle endringer. Vi skrev 

det opprinnelige styringsdokumentet i oppstarten av CELL som organisasjon og det er flere 
mindre endringer som er kun en justering for å rette i henhold til hva som faktisk 
gjennomføres, se særlig forslag til å kutte punkt 2.2 om Fakultetsadministrasjon, punkt 2.3 om 
fakultetsstyre og oppdatert punkt 2.4 om Rådgivende organer.  

 CELLs lederteam har i dialog med dekanatet også foreslått flere justeringer knyttet til 
studentsenterlederstillingen og gjort noen konkretiseringer rundt hva studentledelse i CELL 
betyr for konkret rolle og ansvar, se revidert kap. 1. Myndighet, beslutninger og autonomi. Og 
punkt 4.2 Studentsenterleder. 

 Som del av arbeidet med organisasjonsendringen har CELL sett på rollen og fora for de ulike 
teamene (faglig-, student- og koordineringsteam). Se oppdatert kap 3 Team-beskrivelser.  

 Rollebeskrivelse om faglig nestleder er inntatt, se punkt 4.3.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Justert Styringsdokument «Styring av CELL: Myndighet, kontroll og roller», versjon 3, mai 2021 
godkjennes.  
CELL gjør ny organisasjonsmodell kjent på nettsider og legger den til grunn for videre aktiviteter i 
senteret.   
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

1. «Styring av CELL: Myndighet, kontroll og roller», versjon 3, mai 2021  

2. «Gjennomgang av CELLs organisasjonsform – et reformforslag»  



Gjennomgang av CELLs organisasjonsform  

– et reformforslag 
Bakgrunn 
CELL har siden 2018 vokst frem med to typer underliggende organisasjonsformer; en knyttet til 
pilarer og en annen knyttet til prosjekter og arbeidspakker. I november 2018 da organisasjonen ble 
stiftet var dette på bakgrunn av fire (og senere fem) pilarer, pilarene gjenspeilte ulike ferdigheter og 
hadde tydelig sammenheng med innholdet og arbeidspakkene i de to prosjektene Den digitale jurist og 
Studentaktiv læring. Som del av SFU-søknadsprosessen var imidlertid et av de viktigste momentene å 
fremvise tydelig sammenhengen mellom pilarene, at dette ikke var siloer, men gjennomgående 
ferdigheter og fagområder som kunne knyttes godt sammen i 4 større arbeidspakker, hvor hver 
arbeidspakke kunne inneholde elementer og aktiviteter knyttet til ulike pilarer. Samtidig er pilarene 
fundamentet for dagens organisering av CELL, og dannet med det utgangspunktet for 
ledelsesstrukturen gjennom sammensetningen i koordineringsteam, faglig team og student-team– 
blant annet sammensetning av k-team, utdelingen av ressurser og nominasjoner av CELL fellows.  

Erfaringen som SFU er nå at pilarstrukturen kan skape noe usikkerhet rundt ansvarslinjer og ikke 
passer helt med tanke på oppfølgning av de ulike arbeidspakkene og prosjektene. Dette av ulike 
grunner. For det første skjer de fleste aktiviteter i konkrete prosjekter som ofte krysser pilarene med 
tanke på innhold og personell. For det andre blir rollene knyttet til en pilar uklare siden det er roller 
gitt mye autonomi, samtidig som de konkrete arbeidspakkene og prosjektene må følges opp i henhold 
til prosjektbeskrivelse og avtaler med Diku og fakultet. For det tredje, samtidig som pilarstrukturen 
gir fleksibilitet for nye initiativer, begrenser den også fleksibilitet, f.eks. involvering av nye faglige i 
enkelte SFU prosjekter. For det fjerde er CELL nå en mellomstor organisasjon (29 tilknyttet, 11 
årsverk) og en klarere organisasjonsstruktur er essensielt.  

Lederteamet vil derfor foreslå overgang til en organisasjonsform basert på prosjekter hvor ansvar og 
ledelse er tydelig knyttet til hvert delprosjekt. Tilbakemeldinger fra både de faglige og studenter er at 
man trives bedre i prosjekt-rettet arbeid, og vi ser at mange av de konkrete prosjektene (ofte startet av 
pilarer) organiserer seg etter CELLs mål om tre-firepartssamarbeid. Forslaget fikk god støtte på 
strategisamlingen i april 2021. 

Forslag 

1. Prosjekt-basert aktiviteter 

Det er foreslått at alle aktiviteter i organisasjonen defineres som prosjekter, som igjen er organisert 
under en av fem arbeidspakker: se tabell 1. Aktiviteten i prosjektene vil variere i løpet av 
senterperioden, og det er mulig å justere mål og fokus underveis, i samtalen med lederteamet, og evt. 
Diku når det er betydelig.  

Syv prosjekter skal også ta overordnet ansvar for utvikling av spesifikke ferdigheter i CELLs 
aktiviteter (e.g., i ferdighetsstigen). Det er: (1) LILO - digitale ferdigheter; (2) Skrivesenter – 
skriftlige ferdigheter; (3) Internasjonale programmer - språklige ferdigheter; (4) Praksissatsning – 
praksis; (5) Prosedyresenter – muntlig; (6) Forum for tvisteløsning - tvisteløsning; (7) 
Kompetansebygging – samarbeidsevner. 

Tabell 1. Arbeidspakker og prosjekter 2021 
AP1.  
Ferdighetsstigen (FS) 

AP2.  
Digitalisering 
og innovasjon 

AP.3  
Praksis og  

AP4.  
Juridisk  
pedagogikk 

AP5. 
Spredning 



ferdigheter-
satsninger 
 

1.1 Planlegging og 
evaluering av FS 

2.1 Digital 
undervisning 

3.1 Skrivesenter 4.1 Evaluering 
 

5.1 CELL Norge 
 

1.2 Gjennomføring av 
FS moduler 

2.2 Digitale 
rettsalen 

3.2 Praksissatsning 4.2 Forskning 5.2 IKRS 
pedutvikling 
 

1.3 Student som forsker 2.3 LILO 
 

3.3 
Prosedyresenter* 

4.3 
Kompetansebygging 

5.3 Intl-programme 
pedutvikling 
 

1.4 Student som 
formidler 

2.4 Digital 
klinikker 

3.4 
Forhandlingssenter  

4.4.Interaktivlæring 
støtte 

5.4 Kommunikasjon 
 

* “Senter” er foreløpig tittel, hvilken form satsningen skal ha er under diskusjon, og det skal opprettes en arbeidsgruppe 
som skal diskutere dette videre.  

 

Man kan også dele opp prosjekter etter typen – system utvikling, satsninger, sentre eller spredning: 

 

 

 

2. Prosjektledelse, prosjektmedarbeidere 

I prosjektledelse til hvert prosjekt ønsker vi minst en faglig og studentleder for å delta i ledergruppen 
til prosjektet. Prosjektledelse inkluderer gjerne både juridisk og pedagogisk ekspertise og en fra 
administrasjon. Samtidig er det rom for hvert prosjekt til å finne sin egen form (f.eks., LILO, 
ferdighetsstigen).  



Den faglige lederen av prosjektet rapporterer direkte til lederteamet og hvert prosjekt vil få et fast 
administrativt kontaktpunkt (f.eks. Kristin, Hilde, eller den nye rådgiveren). Det er anbefalt at alle 
prosjekter i en arbeidspakke møter en gang i semesteret for å diskutere synergier innenfor 
arbeidspakken. Alle arbeidspakker og prosjekter vil samles ca. to ganger hvert semester som del av 
strategisamlingen – se nedenfor.  

Det er ønskelig og naturlig at flere fra CELL og utenfor organisasjonen blir involvert i de ulike 
prosjektene. Prosjektledere skal holde lederteamet orientert om medarbeidere som skal delta. I 
samtalen med lederteamet skal prosjektledelse også har direkte ansvar for prosjektmedlemmer som 
blir rekruttert direkte til prosjektet eller som har en sentral rolle/sentralt ansvar i prosjektet (om de er 
ansatt, frikjøpt eller fellows). Se videre punkt 4.  

For en oversikt av prosjektledere og medarbeidere i prosjekter i dag (og ønskede) se vedlegg 1. Denne 
oversikten er dynamisk og må oppdateres jevnlig av prosjektledere. 

3. Fagligteam, studentteam, koordineringsteam og fellesmøter 

Alle faglig- og studentprosjektledere skal delta i hyppige faglig team og studentteam møter. Disse 
teamene er høringsorganer for lederteamet og fokuset er dialog om administrative/organisasjonelle 
spørsmål, informasjonsutveksling og temaer relevant til hver gruppe. 

Alle som sitter i fagligteam og studentteam, medarbeidere med frikjøp i CELL over 20 % og/eller 
betydelig prosjektansvar skal sitte i koordineringsteam. Dette vil medføre at koordineringsteamet 
utvides og inkluderer flere enn det som er i dag. Koordineringsteam vil videre skifte fokus fra å være 
et formelt vedtaksorgan for CELL til å være et bredt dialogfora for CELL om strategisk og faglig 
utvikling. Koordineringsteamet skal samles ca. to ganger hvert semester, og hvorav en gang vil være 
en heldagssamling (etter modell av strategisamlingen april 2021). Det blir en økning i den formelle 
makten til lederteamet samtidig som lederteam vil ha bedre representasjon fra faglig og student team, 
og bygge team vil bli faste høringsorganer. 

Lederteamet utvides fom H21 med en faglig nestleder og vi får en ny studentsenterleder, og vil med 
det i bedre grad representere de ulike rollene i CELL. Lederteamet vil i større grad enn før vedta 
løpende saker, og bruke fagligteam og studentteam som høringsfora når det kommer til prinsipielle 
eller større avgjørelser.   

Alle på CELL skal møte minst en gang hver måned i et felles faglig møte og lederteamet skal legge til 
rette for ukentlige møteplasser (f.eks. senterlunsjer, sosiale treff med servering kaffe/kake). Fokuset 
vil bli faglige diskusjoner, kompetanseheving, informasjonsutveksling, introduksjon av nye ansatte og 
sosiale tiltak.   

Forslag til endring i styredokumentet: 

 Studentteamets høringsrolle (og fjerne utvidet) 
 Fagligteamets høringsrolle (og fjerne utvidet) 
 Koordineringsteamets nye rolle (og fjerne utvidet) 
 Noe om felles møter 

4. Oppfølgningslinje i daglig drift 

Personalansvar følger etter ansettelse. De som er frikjøpt rapporterer til ledere på deres enhet, mens de 
som er ansatt på CELL eller frikjøpt 100% rapporterer til CELLs senterleder. 

I forhold til daglig drift av organisasjonen skal det bli en klarere ‘oppfølgningslinje’ og tredelt 
hierarki.  

 Senterlederen og faglige nestlederen skal følge opp de faglige prosjektlederne 



 Faglige prosjektledere skal ha konkret oppfølgningsansvar for en student prosjektleder i deres 
prosjekt, med et fast møte hver eller annen hver uke hvor arbeidsbelastning skal diskuteres. 
Hvis en studentleder skal jobbe på mer enn ett prosjekt skal fordeling av ansvar mellom 
prosjektene skje i samtale med lederteamet.  

 Student senterleder skal følge opp student prosjektledere (og andre studenter hvor relevant) 
som helhet gjennom møtene i studentteamet. 

 Administrativ koordinator og faglig koordinator skal følge opp de administrativt ansatte i 
prosjektledelse. 

 Medarbeidere i et prosjekt (tredje nivået) skal følges opp av prosjektledelse og lederteamet 
holdes orientert. 

Prosess videre  

 Diskusjon på k-team (mars 2021) 
 Vedtar hvis konsensus (april 2021) - diskutert på strategisamlingen, men vedtak utsatt 
 Formalisering av prosjektarbeid etter behov (mai-juni 2021) 
 Pilarene avvikles etter avtale (1 juni 2021)  

  



Vedlegg 1. Arbeidspakker + Ansatte: forslag til 2021 
AP1.  
Ferdighetsstigen og 
interaktivlæring 

AP2.  
Digitalisering 
og innovasjon 

AP.3  
Praksis og  
ferdigheter-
satsninger 

AP4.  
Juridisk  
pedagogikk 

AP5. 
Spredning 

1.1 Planlegging og 
evaluering av FS 
 
Erling (FL) 
Student senterleder 
(SL) 
Kristin (LG) 
 
Maria Astrup* 
Studieadmin 
Nicole 
Johanne 
Åsmund 
Bjørn 
 
Pilarer leverer inputs 

2.1 Digital 
undervisning 
 
Tarjei (FL) 
 
Stian (LG) 
Malcolm (LG) 
Kristin (LG) 
Hilde (LG) 
Odd Erik (LG) 
Øystein (LG) 
Marte (LG) 
Rådgiver (LG) 

3.1 Skrivesenter 
 
Birgitte (FL) 
Eivor (L) 
Studentleder 
(SL) 
 
JCN (l) 
 
Peris 
Synøve 
Marte 
Kristin Sandvik 
 
 

4.1 Evaluering 
 
*Trenger diskusjon 
om hvem kan lede 
det - må 
sannsynligvis bli 
forankret på 
fakultlet 
 
Malcolm 
Kristin 
Rådgiver 
Seniorpedagog 
Hilde 
Mira 
Dan 
Hilde 
Dan 
Lelia 
Bjørn 
Øystein 
Ph.D fellows 
 

5.1 CELL Norge 
 
 
Malcolm (FL) 
Gidske (SL) 
Kristin (LG) 
 
JCN 
Sverre* 
Jørn * 
 

1.2 Gjennomføring av 
FS moduler 
 
Malcolm (FL) 
Student senterleder 
(SL) 
Kristin (LG) 
 
Sverre 
Nicole 
Gidske 
Åsmund 
Erik W 
Tobias 
Runar 
Jørn med frikjøp 
Margrethe med frikjøp 
 
 

2.2 Digitale 
rettsalen 
 
Marte D-S (FL) 
 
Tobias 
Øystein 
Astri S 
Maria A 
Silje 
Erik W 
Odd Erik 
Sebastian 
LINK  
 
 

3.2 
Kliniskarbeid 
og andre 
praksis 
 
JCN (FL) - 
Helene til V2021 
 
Helene (FL) 
Mira (SL) 
 
Malcolm 
Sebastian 
Hilde 
 
 
 

4.2 Forskning 
 
* Malcolm er i 
samtale med UV om 
frikjøp til en 
prosjektleder; ellers 
utlyser vi en 
seniorpedagog 
stilling  
 
Malcolm 
Gidske 
Dan 
Emily O 
Emily W 
Rådgiver 
Crina 
Mira 
Øystein 
Bjørn 
Lelia 
Runar 
Tobias 
 

5.2 IKRS 
pedutvikling 
 
Helene G (FL) 
Studentleder (SL) 
 
Mira S 
Kristin S 
Synøve A 
Sveinung 
Sandberg (FL) 
H2021 
 

1.3 Student som 
forsker 
 

2.3 LILO 
 
Tobias (FL) 

3.3 
Prosedyresenter 
 

4.3 
Kompetansebyggin

5.3 Intl-
programme  
pedutvikling 



*Student som forsker 
Malcolm er i samtale 
med en mulig faglig 
prosjektleder 
 
Malcolm 
Marte K 
Mira S 
Helene G 
Sveinung Sandberg 

Øystein (SL) 
Sebastian (LG) 
Marte D-S (LG) 
 
Runar 
Emily W 
Malcolm 
Erik W 
Odd Erik  
 

Faglig leder * 
(FL) 
Studentleder * 
(FL) 
 
Jørgen S 
Johann 
Anine K 
Arbeidsgruppen 
under utforming 

g og interaktiv 
læring 
  
* Skal utformes som 
arbeidsgruppe 
 
Åsmund 
Gidske  
Eivor 
Rådgiver 
Malcolm 
Kristin 
Sverre 
Nicole 
Jørn 
Stian 
Catherine B - 
invitere 
 

 
Peris (FL) 
Studentleder (SL) 
 
Tobias M 
Malcolm L 
Kristin SS 
Trond  
Hilde W 
 

1.4 Student som 
formidler 
 
*Malcolm er i samtale 
med en mulig faglig 
prosjektleder 
 
Malcolm 
Mira 
Marte K 
Helene 
Fredrik S 
Peris 

 3.4 Forum for 
tvisteløsning 
 
Sverre (FL) 
Nicole (SL) 

4.4.Læringsassiste
nter 
 
* Samtale faglig 
prosjektledelse 
 
 
Åsmund 
Herman 
Birgitte 
Eivor 
Ishtiaq 
Lavrans 
Malcolm 
Kristin 
 
 

5.4 
Kommunikasjon 
Kristin* (L) 
Egil (L) 
Melissa (L) 
Rådgiver (L) 
 
Malcolm 
Hilde 
 

 

FL – fagligleder 

SL – studentleder 

LG – ledergruppe i prosjektet 

 

 

 



Universitet i Oslo 
Centre for Experiential Legal Learning (CELL)  

 
Styring av CELL: Myndighet, kontroll og roller   

«Styringsdokument»  
 

Versjon 23, mai 2. Juni xx.xx 20201  

Bakgrunn  
CELL vil videreutvikle juridisk utdanning i Norge ved å eksperimentere med og innføre flere 
erfaringsbaserte elementer. CELLs overordnede mål er å arbeider for å utvide erfaringsbasert 
læring i en digital tidsalder. Vårt mål er å skape fremtidens jurist. 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 ble tidligereer 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. (5) Denne versjonen (nr. 3) er 
Styringsdokumentet er justert i henhold til ny organisasjonsmodell våren 2021 og på 
bakgrunn av diskusjoner i koordineringsteamet under strategisamlingen april 2021.    

1. Myndighet, beslutninger og autonomi  
 CELL er underlagt dekanatet.  
 Senterleder har overordnet beslutningsmyndighet makt til å ta beslutninger på vegne 
av CELL for å sørge for at CELL oppnår sine mål og forpliktelser overfor eksterne 
finansieringskilder.   
  I CELL jobber vi i team og i prosjekter sammensatt av personer med ulik bakgrunn, 
kompetanse og rolle, det er et har et overordnet mål om å styre mot konsensus om 
at avgjørelser i alle ulike team og prosjekter. pilarer skjer via konsensus.   
 Studenter i senteret er rekruttert på bakgrunn av sin kompetanse, og interesse og 
kontakt med studentmiljø/er. De deltar i prosjektledelse og team på lik linje som andre 
ansatte i senteret. Som del av student-team og koordinerings-team skal de bidra inn i den 
strategiske utviklingen av senteret og forsterker student medvirkning. 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.   Commented [ML1]: Endret etter kommentarer fra 

dekanat gjennom prosessen om student senterleder stilling.  



 Prosjektene Pilarene og teamene har betydelig autonomi i planlegging 
og gjennomføring av sine prosjekter og aktivtiter. 

 Dekanatet er CELLs formelle styre fungerer som et styre for CELL, og har 
kontroll over CELLs  administrative oppgaver og aktiviteter og har overordet ansvar for 
strategisk utvikling og fremgang. Fakultetsstyret fungerer som et 
styre for CELLs overordnede strategi og fremgang.   

 2. Kontroll og strategirådgivning  
2.1 Dekanat som styre/utvidet styre 

 CELLs lederteam skal møte med dekanatet ca. en gang i måned eller etter behov. Både 
dekanatet og CELL kan melde inn saker til møtene.  
 Det er opprettet et utvidet styre for CELL med kjerne i dekanatet, i tillegg sitter 
representant fra JSU, faglig representant, faglig pedagogisk representant, faglig 
senterleder, faglig nestleder og studentsenterleder som faste medlemmer av det utvidede 
styret. Møte i utvidet styre er 1-2 ganger hvert år. Diku, assisterende fakultetsdirektør, 
administrativ koordinator, seksjonsleder for administrasjonsseksjonen og fakultetets 
stipendiatråd har fast observatørrolle i det utvidede styret.   
 Det er inngått en verstavtale mellom fakultetet og CELL. Vertsavtalen regulerer 
forholdet mellom CELL og fakultetet, herunder styring og organisering, økonomi og 
søknader om ekstern finansiering, personal og personalansvar, administrative tjenester, 
infrastruktur og areal og om senterleders myndighet og handlingsrom. 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) 
evaluering av undervisning; (3) pedagogisk kompetansebygging og digital undervisning; 
(4) læringsmiljø og bruk av læringsassistenter; (5) aktiviteter som går på tvers av CELL 
og på fakultetet – som de ulike sentersatsningene skrivesenteret; (3) formidling 
av CELLs visjon og aktivitet; og (64) forankring av CELL på fakultetet og formidling 
av CELLs visjon. Disse saker skal diskuteres hovedsakelig i hyppige dialoge møter med 
undervisningsdekan og Erling Hjelmeng. 
  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 Dialogmøte med JSU Studentrådet (1 gang hver måned-2 ganger i semesteret)   
  Organisert av av CELL lederteam studentteam, ledet av JSU 

o Instituttledermøtet (1-2 ganger i semesteret)  
 Organisert av fakultetet  

o Fakultetsstyret (ca. 1 gang hvert semester eller året)  
o 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, faglig nestleder, 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.  
 Overordnet mål om å styre mot konsensus. 
 Ansvar for daglig drift av CELL.   
 Avklarer hvilke saker som skal legges frem for et samlet faglig og studentteam, 
koordineringsteam, studentteam, for fakultetets styringsorganer og hvilke saker som skal 
legges frem for CELL Norge og senterlunsjer.  
 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.   
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 Skal støtte prosjektene 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, formidling og arrengementer.  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, faglig team, studentteam og andre med prosjektlederansvar 
(administrative med større frikjøp/stilling i CELL) faglige pilarledere og student 
pilarledere. Samlingene skal Lledes av senterleder og student senterleder.   
 SamlesMøtes 2 ganger hvert semester. 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 fora for strategiutvikling og  koordinering ansvar forav CELL som faglig 
helhet. Skal sikre bred deltagelse av CELLs deltagere ledere i CELLs organisering, 
prioriteringer og strategiutvikling.    
   
 Ansvar for og godkjenner større endringer av prosjektplan og styringsdokumentet., 
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 Fagligteam  

 Består av faglig senterleder og faglige ledere og faglige deltagere i CELL. Ledes av 
faglig senterleder, med administrativ bistand fra administrativ koordinator. Møtes 
ordinært en gang hver måned. 

 Dialogfora ved større og prinsipielle organisatoriske, administrative og økonomiske 
beslutninger. Lederteam forbereder saker til diskusjon med faglig- og studentteam, 
eventuelle vedtak sendes ut på sirkulasjon i etterkant av dialog. 

  
 3.4 Studentteam  
 Består av student senterleder og studentledere i CELL og student deltagere i CELLs 
prosjekter (medarbeidere) pilarledere. Møtene lLedes av student senterleder. Møtes 
ordinært annenhver uke. , løpende kontakt i Teams og per e-post.   
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 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. 
Dialogfora ved større og prinsipielle organisatoriske, administrative og økonomiske 
beslutninger. Lederteam forbereder saker til diskusjon med student- og faglig team, 
eventuelle vedtak sendes ut på sirkulasjon i etterkant av dialog. 
  

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.  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.  

 Være et koordinerende ledd opp mot de faglig i CELL og har tett kontakt med faglige 
prosjektledere ilarledere. Skal sikre klare ansvarslinjer for studentlederepilarledere 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)  
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 Sørge for oppfølgning av de faglige spørsmålene som reiser seg med hver enkelt 
prosjektlederilarleder 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 faglig senterlederen og faglig nestleder 
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.   Ivareta studentperspektivet i ledelse av CELL sammen med senterleder. 
Deltar i lederteam, skal være orientert og delta i samtalen om all strategiutvikling, 
aktivitet og prosesser i senteret.  

 Lede møter i CELLs studentteam og blir CELLs studentrepresentant i CELL Norge 
styringsgruppen 

 Arbeid med å inkludere studenter i CELL, dvs. bidra til studentintegrasjonen i CELL. 
Studentsenterleder skal lede dialogmøter med JSU, og skal ha arbeidsoppgaver knyttet 
til   kommunikasjons- og inkluderingsstrategi opp mot studentmassen, lokalt og 
nasjonalt 

 Ivareta studentperspektivet i arbeidet med   ferdighetsstigen. 
 Bistå med kommunikasjonsaktiviteter opp mot fakultet og UH-sektoren generelt, 

herunder blant annet delta på seminarer/webinarer, gjøre presentasjoner og ivareta 
studentperspektivet m.m etter kapasitet. 

 [50% praksis] 
 Deltar i prosjektledelse i en av de prosjektene om juridisk pedagogikk: forskning, 

evaluering,  eller kompetansebygging. 
 Deltar i prosjektarbeid knyttet til implementeringen av ferdighetsstigen i enkelte fag. 
 Andre arbeidsoppgaver og oppfølgningspunkter i henhold til avtale og prosjektplan, 

inkludert faglige- og kommunikasjonsaktiviteter 
 

Ressursavklaring: Tilsettes i en 100 % stilling bestående av 50 % lønnet stilling og 50 % 
praksisordning opptil 50 % vit.ass stiling i henhold til avtale.   
 
4.3 Faglig nestleder  
Første faglige nestleder oppnevnes av koordineringsteam på bakgrunn av innstilling fra faglig 
team. Faglig nestleder vil etter dette oppnevnes av lederteamet på bakgrunn av innstilling fra 
faglig team og etter høring av studentteam. 
 
Ansvar: Overordnet ledelse av CELL med faglig senterleder og studentsenterleder. Faglig 
nestleder skal være en av de faglige prosjektpilarlederne i CELL.    
Faglig nestlederes rolle er å: 



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

 Faglig senterleders stedfortreder  
 Deltar i CELLs lederteam  
 Ooppfølgning og møter med enkelte prosjektledere i arbeidspakkene etter 

kompetanse og kapasitet; ogeller/e avlastning representasjon i formelle fora etter 
dialog i lederteamet, samt vara for senterleder i andre fora. 

 Løpende oversikt over alle senterets aktiviteter og personer.  
 
Arbeidsoppgaver og roller er noe som må avklares med hver enkelt faglig nestleder, dette ut 
fra faglig nestleders egne faglige prosjekter og kapasitet. 
 
 
Ressursavklaring: Frikjøpt i tillegg til fast frikjøp som faglig pilarleder, minimum 10 % i 
tillegg  

 
 
4.3 Faglige pilarprosjektleder/Coordinator 
Ansvar: Overordnet ledelse av prosjekter i CELL en pilar og deltagelse i faglig team og 
koordineringsteam 
Faglige pilarlederes rolle er å:  

 Lede sine prosjekter pilar og ta faglig ansvar og myndighet for egene prosjekterpilar.   
 Nominerer tilsetting av studentleder pilarleder (fagkonsulentvit.ass) knyttet til egen 
prosjektilar.   
 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 Faglige ledere Pilarledere bør burde sørge for tilstrekkelig mangfold og 
forankring i involvering av andre. 

 Utvikle strategi i eget prosjekt av egen pilar med student pilarlederen og andre 
prosjektdeltagere pilardeltagere. 
 Utvikle elementer i ferdighetsstigen knyttet til egne prosjekter en pilar med 
studentledere  pilarlederen og prosjektdeltagere. 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 egne 
prosjekteren pilar  

 
Ressursavklaring:   

 Frikjøpes i henhold til frikjøpsnotat og godkjent frikjøpsplan, mellom 10-50 %, 
avhengig av kapasitet, aktivitet i egne prosjekteren pilar og prosjektplan  
 

42.4 Studentledere pilarledere 
Ansvar: Deltar i prosjektlederteam og i Overordnet ledelse av en pilar og deltagelse, i 
koordineringsteam. 
Student pilarlederens rolle er å:    

 Bidra til å utvikle planer og strategi innenfor prosjekter i samarbeid med faglig 
lederUtvikle 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 egneen prosjekter pilar i samarbeid med 
prosjektdeltagerne pilarmedlemmene. 

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

 Opparbeide seg oversikt over studiesaker, komme med innspillput i 
saker/utviklingsarbeid og bistå faglig pilarleder og student senterleder med 
kommunikasjon ut mot studentene.  
 

Ressursavklaring: Tilsettes i 10-50 % fagkonsulentvit.ass stilling i henhold til avtale     
 
42.5 Faglig koordinator   
Ansvar: Sikre CELLS pedagogiske og digitalet 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 %   
  
42.6 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 prosjekter og team 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. Se vedlegg med avtalen omorganisering av CELL 
Norge.
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