Retningslinjer for honorering av studentrepresentasjon og studentverv ved Det
juridiske fakultet.
Vedtatt av Fakultetstyret 4.6.19 (sak 47/19)

Det juridiske fakultet har flere styrer og utvalg der studenter deltar under studietiden. Dette krever
enhetlig praksis angående honorar. Disse retningslinjene er veiledende for Det juridiske fakultet
for å sikre lik behandling av studenter som deltar i ulike styrer og utvalg. Retningslinjene gjelder
fra høsten 2019.

Retningslinjer for honorering av studentrepresentasjon i fakultetets styrer og utvalg:
Studenters deltakelse i faste styrer og utvalg ved fakultetet honoreres på følgende måte:

Fakultetsstyremøter honoreres med kroner 1100,28 pr møte (6 timer i ltr 35). Valgstyremøter
honoreres med kroner 550,14 pr møte (3 timer i ltr 35).

Studentrepresentant i faste utvalg ved fakultetet honoreres etter medgått tid (per time i ltr 35).
Som faste utvalg omfattes studieutvalget, forskningsutvalget, tilsettingsutvalget og
oppgaveutvalget. Hva som skal inngå i arbeid som honoreres, skal avtales på forhånd med utvalgets
leder og sekretær.

Møtehonorar for fakultetsstyremøter og faste utvalget kommer i tillegg til ev. honorar for
lederverv. Andre ad hoc utvalg og arbeidsgrupper honoreres kun etter avtale.

Utbetalingsrutiner:

Honorar for fakultetsstyremøte: Etterskuddsvis én gang per semester.
Honorar for faste utvalg: Etterskuddsvis én gang per semester.
Honorar for verv: Etterskuddsvis én gang per semester.
JSU er ansvarlig for å melde inn eventuelle endringer/utskiftinger så snart som mulig. Endringer i
utbetalinger meldes fakultetet senest 6 uker før endringen skal tre i kraft.

Retningslinjer for honorering av studentverv i studentorganisasjoner:
Juridisk studentutvalg (JSU)
Juridisk Studentutvalg i Bergen (JSU) er det student- og fagpolitiske organet ved Det juridiske
fakultet, Universitetet i Bergen. Det ligger en del faste oppgaver til utvalget. Bl.a. arbeider JSU med
å bedre studiekvaliteten ved fakultetet, videreformidle informasjon mellom fakultetet og
studentene, komme med innspill til høringer og andre saker der det er viktig å få inn studentenes
perspektiv. De arbeider også med sosiale og faglige tiltak ved fakultetet.

Leder av Studentutvalget honoreres med kroner 12 000 pr semester.
Nestleder av Studentutvalget honoreres med kroner 6 000 pr semester.

Honoraret utbetales i desember for høstsemesteret og i mai for vårsemesteret.

