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DEKAN

Myndighetsområde
Jf. Normalregler for fakulteter § 2.1 og Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske 
fakultet (OD), Institutt for klinisk odontologi (IKO) og Institutt for oral biologi (IOB).

Dekanen er fakultetets øverste leder, og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer fastsatt av 
universitetsstyret, universitetets planer, instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak 
fattet i fakultetsstyret. Dekanen rapporterer til rektor/universitetsdirektør og fakultetsstyret.

Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt 
fakultetsstyrets myndighetsområde eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende 
enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens 
ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor 
universitetsdirektøren.

Dekanen leder fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i 
de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde, samt for å iverksette de vedtak som 
fattes.  

Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, 
informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekanen har ansvar for å ivareta forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

Fakultetsstyrets myndighet og oppgaver fremgår av § 3.1 i Styrings- og administrasjonsreglementet for 
OD, IKO og IOB. Ifølge samme paragraf vil det bli utarbeidet utfyllende bestemmelser til dette
reglementet.

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til 
prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere. 

Ansvars- og fullmaktsforhold knyttet til dekanfunksjonen er for øvrig regulert gjennom aktuelle 
reglementer.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Dekanen har helhetlig ansvar for styring, ledelse og drift av fakultetet. Dekanen etablerer en eller flere 
ledergrupper ved fakultetet. 
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Dekanen skal ivareta overordnet strategisk planlegging av fakultetets virksomhet.  
Dekanen har ansvar for utadrettet profilering og markedsføring av fakultetet, herunder kommunikasjon 
med eksterne fagmiljøer, forskningsråd og samarbeidspartnere.

Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av fakultetets forskning, undervisning, 
forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det omfatter blant annet langsiktig planlegging, 
faglig målformulering, prioritering, kvalitetssikring og profilering.

Dekanen har ansvar for planlegging og oppfølging av budsjett, tilsyn og kontroll med ressursbruken og for 
at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av overordnede instanser.  
Dekanen har anvisningsmyndighet for fakultetet.

Gjennom overordnet personalledelse skal dekanen sørge for oppfølging av UiOs og fakultetets lokale 
lønns- og personalpolitikk, herunder rekruttering og personalutvikling. Personalansvaret for direkte 
underordnede ledere innebærer individuell oppfølging, evaluering og motivering. Dekanen skal legge til 
rette for gode arbeidsvilkår for forskning og undervisning, bl.a. gjennom materielle betingelser (fasiliteter, 
utstyr, infrastruktur etc.) og system for incentiver. Dekanen ivaretar det lokale HMS-ansvaret ved 
fakultetet og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer.

Ansvaret for operativ drift av grunnenhetene skal i stor utstrekning delegeres fra dekan til de respektive 
instituttledere.  Ansvaret for drift av fakultetsnivåets administrasjon skal i stor utstrekning delegeres fra 
dekan til fakultetsdirektør.

Konkrete oppgaver som rapporteres til og følges opp av fakultetsstyret omfatter bl.a.:

 å fremme forslag til fakultetets strategi og langtidsplan og definering og prioritering av fakultetets 
faglige mål og satsninger

 å fremme forslag til budsjett og fordeling av tildelte midler
 å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor fakultetets finansielle rammer 
 å utarbeide halvårs- og årsrapportering inkludert regnskapsrapport til fakultetsstyret 
 å legge til rette for organisatorisk tilpasning og dimensjonering av fakultetet for å sikre kvalitet og 

produktivitet
 å iverksette og følge opp system for kvalitetssikring av forskning og undervisning
 å håndtere kvalitets- og funksjonssvikt (forskning og undervisning, arbeidsplikt, økonomi) og 

eventuelt rapportere til overordnet myndighet på sentralt nivå

Kvalifikasjonskrav

Formalkompetanse

Det kreves vitenskapelig kompetanse som professor eller førsteamanuensis.

Realkompetanse

Det forutsettes at dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og derfor normalt vil ha den faglig-
strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. Det kreves kompetanse/relevant erfaring innen:
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Ledelse 
 Overordnet politisk og strategisk ledelse. - Her inngår blant annet langsiktig planlegging, prioritering 

av mål og tiltak, utadrettet profilering og evne til å samle fakultetet om viktige og kanskje vanskelige 
veivalg.

 Ledelse av faglig virksomhet (forskning, utdanning). - Her inngår blant annet kompetanse/erfaring fra 
ledelse av større forskningsprosjekter, studieprogrammer eller annen relevant faglig virksomhet.

 Personalledelse. – Her inngår blant annet oppfølging av medarbeidere, tilrettelegging for 
kompetanseutvikling samt utvikling og vedlikehold av gode arbeidsfellesskap.

Administrasjon
 Her inngår blant annet budsjettering og økonomirapportering, tilsyn med virksomheten og kontroll 

med bruk av ressurser for øvrig, og overordnet ansvar for HMS-feltet.

Personlig egnethet
Her inngår blant annet god evne til kommunikasjon, samarbeid, lagbygging, evne til å inspirere og 
motivere medarbeidere, samt evne til å kunne håndtere konflikter. Videre vil det bli lagt vekt på evne til å 
inngi tillit.

Vurderingskriterier

I vurderingen av kompetanse vil det bli skjelnet mellom relevant erfaring som kan dokumenteres, og 
relevant kompetanse som må vurderes også på annet grunnlag enn dokumentert erfaring.

Særskilte arbeidsvilkår

Vervet som dekan skal kunne kombineres med forskningsaktivitet og/eller klinisk aktivitet.  

    


