
Statutter for Juridisk fagråd 
 
§ 1 Juridisk fagråd 
 

(1) Studentutvalgene ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø 
danner Juridisk fagråd.  
 

(2) Fagrådet avholdes en gang hvert semester. Fagrådet avholdes innen utgangen 
av mars for vårsemesteret og innen utgangen av oktober for høstsemesteret. 
Semester hvor det skal avholdes nasjonalt fakultetsmøte bør fagrådet avholdes 
før dette. 
 

(3) Fagrådet kan behandle enhver innmeldt sak av studentutvalgene ved de 
juridiske lærerstedene. 
 

(4) Fagrådet kan opprette arbeidsgrupper til den enkelte sak. 
 

(5) Fagrådet fastsetter vertskap for det kommende fagråd. 
 
§ 2 Formål 
 

(1) Juridisk fagråd skal fremme studentenes felles interesser ved de juridiske 
fakultetene.  
 

(2) Fagrådet skal være et samtaleforum for studentutvalgene ved de juridiske 
fakultetene og fremme samarbeidet mellom disse.  

 
§ 3 Gjennomføringen av fagrådet  
 
(1) Det avholdes ett ordinært fagråd hvert semester.  
 
(2) Vårsemesteret gjennomføres det et regulært (fysisk) fagråd. Høstsemesteret 
gjennomføres det et fjernfagråd ved hjelp av fjernkommunikasjonsmidler, med 
mindre alle JSU-ene i samråd enes om en annen gjennomføringsform. I begge 
tilfeller gjelder statuttenes øvrige regler. 
 
 
(3) Studentutvalgene er enstemmig i deres avgjørelse om endring i gjennomføringen 
av fagråd.



  

 
 
§ 4 Fagrådskooridinator 
 

(1) Hvert studentutvalg skal innen utgangen av juli og desember velge en 
fagrådskooridinator for fagrådet for henholdsvis høsten og våren.  
 

(2) Fagrådskooridinatoren ved det studentutvalget som arrangerer fagrådet har 
ansvaret for å organisere fagrådet i henhold til statuttene, herunder kalle inn 
til dette og sørge for distribusjon av protokoll. Dersom det foregående fagråd 
har opprettet arbeidsgrupper, skal kooridinatoren følge opp arbeidet i disse. 
 

(3) Fagrådskooridinatoren skal holde kontakt med de andre studentutvalgene og 
Faglig komité for juridiske fag under Norsk Studentorganisasjon.  

 
§ 5 Delegater 
 

(1) Hvert fakultet deltar med to delegater som hver har én stemme.  
 
§ 6 Observatører 
 

(1) Ethvert medlem av studentutvalgene kan møte som observatør. 
 

(2) En representant fra Faglig komité for juridiske fag under Norsk 
Studentorganisasjon kan møte som observatør. 
 

(3) Fagrådet kan gi organiserte studentgrupper med relevant fagkrets fast 
observatørstatus. Fagrådet avgjør selv hva som er relevant fagkrets, og 
fastsetter samtidig antallet observatørplasser gruppen tildeles. 
 

(4) Ved endring i fagkrets kan fagrådet ved enstemmighet blant de avgitte 
stemmene frata en studentgruppes faste observatørstatus. Fagrådet kan 
uansett endre antallet observatørplasser en gruppe er tildelt. Endringene etter 
leddet her trer i kraft fra påfølgende fagråd.  
 

(5) Fagrådet kan gi personer observatørstatus for den enkelte sak eller for det 
enkelte fagrådet.  
 

(6) Observatører har forslags og talerett. 
 
§ 7 Innkalling og dagsorden 
 

(1) Studentutvalgene og gruppene med fast observatørstatus skal senest fire uker 
før fagrådet varsles om møtetid og møtested. Varselet skal inneholde en 
oppfordring om å innen 10 dager melde de saker som ønskes tatt inn i 
dagsorden.  
 

(2) Det kalles inn til fagråd med minst to ukers varsel. Innkallingen skal inneholde 
dagsorden og de underlagsdokumenter som måtte være sendt inn. Fagrådet er 
likevel ikke bundet til å kun behandle de saker som er angitt i dagsorden.  

 



  

§ 8 Åpning av møtet 
 

(1) Fagrådet åpnes av fagrådskooridinatoren, eller i dennes fravær et medlem av 
studentutvalget hvor fagrådet avholdes.  
 

(2) Fagrådet skal velge en møteleder.  
 
§ 9 Offentlighet 
 

(1) Fagrådets møter holdes for åpne dører dersom ikke fagrådet av særlige 
grunner vedtar at det skal være lukket. Debatt og avstemming om dette skjer 
for lukkede dører.  

 
§ 10 Vedtaksdyktighet 
 

(1) Fagrådet er vedtaksdyktig når hvert fakultet er representert med minst én 
delegat. 

 
§ 11 Flertallskrav 
 

(1) Et vedtak fattet av fagrådet krever flertall av de avgitte stemmene, om ikke 
annet følger av statuttene her. Står stemmetallet likt, har arrangør 
dobbeltstemme.  

 
§ 12 Referat 
 

(1) Møtelederen skal sørge for at det føres referat for fagrådet. 
 

(2) I referatet inntas fagrådets vedtak med stemmegivning. 
 

(3) Referatet godkjennes neste fagråd. 
 
§ 13 Resolusjoner 
 

(1) Vedtak med politisk innhold fattes i resolusjons form og krever enstemmighet 
blant de avgitte stemmene.  

 
§ 14 Kostnadsdekning 
 

(1) Studentutvalgene dekker selv transportkostnader for sine delegater. Kostnader 
til kost og losji dekkes av studentutvalget som arrangerer fagrådet. 
 

(2) Gruppene med observatørstatus dekker selv egne utgifter. 
 
 

§ 15 Statuttendringer 
 

(1) Forslag om å endre statuttene kan bare behandles dersom hovedinnholdet er 
angitt i innkallingen. Vedtak om å endre statuttene krever enstemmighet blant 
de avgitte stemmene. 
 



  

(2) Statuttendringer får virkning etter fagrådets avslutning. 
 
 
 
Vedtatt den 22.11.2019 
  
 


