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§ 1 
De nasjonale fakultetsmøtene har ansvar for etablering av fagråd innen sine områder.  
 
Nasjonale fagråd kan etableres for fag som tilbys ved minst 3 av Universitets- og høgskolerådets (UHR) 
medlemsinstitusjoner. Fagrådene er samarbeidsorganer for faglige (grunn)enheter under universitetenes 
fakulteter/avdelinger og for tilsvarende fagmiljø/-enheter ved andre høgre læresteder med 
institusjonsakkreditering eller godkjent ekvivalens for enkeltfag.  
 
I saker som berører flere fagråd, vil de nasjonale fakultetsmøtene ha ansvaret for koordinering.  
 
I saker av forvaltningsmessig karakter fastsettes saksgangen av UHR. 
 
De nasjonale fagrådene skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, fra 
relevant nasjonalt fakultetsmøte eller fra UHRs øvrige råd og utvalg.  
 
Fagrådene kan på eget initiativ, etter anmodning fra andre organer eller direkte fra UHR ta opp saker 
innenfor sine fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom 
relevant nasjonalt fakultetsmøte. 
 
§ 2 
De nasjonale fagrådene skal: 

a) Drøfte og gi råd om nasjonal koordinering og samordning av forskning og utdanning innen sine fag. 
b) Drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studieplaner, faglig 

innhold, faglig kvalitet og kvalitetssikring, evalueringsspørsmål, studiemiljø, profilering og 
rekruttering, fagets stilling i skolen, herunder skolens fagplaner.  

c) Bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet innenfor sine områder.  
d) Samarbeide med Forskningsrådets faglige organer om saker av felles interesse og bidra til å 

koordinere institusjonenes medvirkning i slike organer. 
e) Ha god kontakt med brukersektoren og arbeids- og næringslivet.  
f) Fungere som karakterpanel innen sine fagområder  
g) Følge opp arbeidet med vitenskapelig og kunstnerisk publisering og formidling 

 
§ 3 
Universiteter og vitenskapelige høgskoler der faget er representert, samt akkrediterte høgskoler som tilbyr 
minst 60 studiepoeng i det aktuelle faget, har rett til representasjon i nasjonale fagråd. Institusjoner som har 
godkjent ekvivalens for enkelt fag, og som tilbyr minst 60 studiepoeng i det aktuelle faget, har også rett til 
representasjon.  
Universiteter og vitenskapelige høgskoler kan ha maksimum to representanter hver, mens akkrediterte 
høgskoler eller institusjoner med godkjent ekvivalens for enkeltfag kan ha én representant hver. 
Representantene utpekes av grunnenhetene der det drives undervisning, forskning og utviklingsarbeid innen 
vedkommende fag. Hver enhet utpeker sine representanter. Faglig ledelse ved institutt/avdeling/seksjon skal 
være representert, med mindre spesielle forhold tilsier annen representasjon. Eventuell annen representasjon 
må ha nødvendige fullmakter. 
 
Funksjonsperioden for representantene er normalt 4 år, med anledning til gjenvalg 1 gang. Funksjonstid er 
begrenset av vedkommendes valg- eller tilsettingsperiode ved egen institusjon. 
 



Fagrådene skal ha minimum to studentrepresentanter. Studentrepresentanter oppnevnes av Norsk 
studentorganisasjon (NSO) for 1 år av gangen. Fagrådene kan nominere kandidater til studentrepresentanter 
til NSO. 
 
§ 4 
UHR og relevant nasjonalt fakultetsmøte kan delta med observatører på møtene.  
I tillegg kan det velges inn faste observatører fra andre institusjoner eller organisasjoner med tilknytning til 
fagområdet.  
De faste observatørene oppnevnes av sine oppdragsgivere. 
Det kan dessuten inviteres observatører til de enkelte møtene eller til behandlingen av enkeltsaker.  
 
§ 5 
Fagrådet velger leder og nestleder blant fagrådets medlemmer. Valgperioden er 2 år, med anledning til 
gjenvalg 2 ganger, men ikke ut over vedkommendes valg-/tilsettingsperiode ved egen institusjon.  
 
Fagrådet kan oppnevne et arbeidsutvalg på 3-5 medlemmer hvor rådets leder, nestleder og 1 av rådets 
studentrepresentanter skal være medlem. Arbeidsutvalget kan forberede fagrådsmøtene og i nødvendig 
utstrekning behandle saker på vegne av fagrådet mellom fagrådsmøtene.  
 
Til hjelp for fagrådet og arbeidsutvalget kan det etableres ad hoc-utvalg. 
 
§ 6 
Sekretæroppgavene legges til administrasjonen ved den institusjon som har leder, hvis ikke annet er avtalt. 
 
§ 7 
Fagrådene skal holdet minst ett møte i året og dessuten når leder eller arbeidsutvalget finner det påkrevd. Det 
skal holdes møte når representanter for minst 25% av institusjonene som er representert i fagrådet krever det. 
 
§ 8 
Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Dette skal fremgå av 
møteprotokollen.  
 
Fagrådet skal normalt behandle alle saker av prinsipiell karakter i plenum, men kan delegere 
avgjørelsesmyndighet til arbeidsutvalget. Saker som egner seg for det, kan avgjøres ved sirkulasjon.  
 
Referater og uttalelser sendes til fagrådets medlemsinstitusjoner, til vedkommende nasjonale fakultetsmøte, 
til UHR og til Norsk studentorganisasjon (NSO). Referatene blir lagt ut på UHRs hjemmesider www.uhr.no 
 
§ 9 
Utgifter forbundet med deltakelse i fagrådene dekkes av de deltakende institusjoner og organisasjoner. 
Representanter fra Norsk studentorganisasjon får normalt dekket sine reiseutgifter av NSO 
 
§ 10 
Det enkelte fagråd kan fastsette nærmere regler for sin virksomhet innenfor rammen av dette reglementet. 
Relevant fakultetsmøte samt UHR underrettes om slike regler og eventuelle endringer i disse. 
 
§ 11 
De nasjonale fagrådene kan fremme forslag om endringer i standardreglementet og skal normalt gi uttalelse 
om aktuelle endringsforslag. Endringsforslag fremmes gjennom relevant nasjonalt fakultetsmøte. Endringer 
eller avvik fra standardreglementet avgjøres av UHRs styre. 
 
§ 12 
De nasjonale fakultetsmøtene er ansvarlig for eventuell nedleggelse av fagråd. 
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