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Møtedato:   3.11.2020 
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SAKSLISTE 

Styresak Saker til behandling 

S 86/20     Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
S 87/20   Orienterings- og referatsaker  

Oversikt følger vedlagt  
 
S 88/20 Økonomirapport september 2020      
  Saksforelegg følger vedlagt   
 
S 89/20 Covid-19: Status og konsekvenser for Det juridiske fakultet 
  Saksforelegg følger vedlagt   
 
S 90/20     Orientering om tildeling av prosjektmidler til utdanningskvalitet:  

«Bedre læring, bedre jurister» 
Saksforelegg følger vedlagt    

 
S 91/20     Orienteringssak: Sæbøutvalgets forslag til nytt reglement for Det juridiske 

fakultet 
Saksforelegg følger vedlagt   

 
S 92/20 Fakultetets SFF-søknad 2020 
  Saksforelegg følger vedlagt   
 
S 93/20 Terminering av fire spesialemner  
  Saksforelegg følger vedlagt   
 
S 94/20  Endring i Instruks om oppgåvegjeving og sensur  

Saksforelegg følger vedlagt  
 
S 95/20 Forlengelse av tilsetting som professor II - Filip Tryuen 
  Saksforelegg følger vedlagt   
 
S 96/20 Opprette nytt spesialemne: JUS295-2-A Legal Technology: Artificial 

Intelligence and Law 
Saksforelegg følger vedlagt 

 



S 97/20 Oppnevning av vararepresentant i studieutvalget fra gruppe B 
  Saksforelegg følger vedlagt 
 
S xx/20 Eventuelt  
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Styre:  Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Styresak: 87/20 
Møtedato:  3.11.2020 
Journalnummer: 2020/1822 
 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER  
 
 

a) Protokoll fra Fakultetsstyret 
Protokoll fra 13.10.2020 er lagt ved 

 
b) Protokoll fra Studieutvalget 

Protokoll fra 26.10.2020 er lagt ved 
 

c) Utlysninger 
Det er lyst ut en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen EU- og EØS-rett, med 
søknadsfrist 23. november 2020. Utlysningstekst er vedlagt. (2020/11936) 

 
d) Brev fra Kunnskapsdepartementet: Møte med rektorer og dekaner om oppfølging av 

NOU:9 Blindsonen 15. september 2020 
Brevet er lagt ved 
 

e) Spesialemnerapport pr V 20 
Rapporten er lagt ved 

 
f) Brev fra innstillingsutvalget om tolkning av utlysningstekst, og svar fra fakultetet 

Begge brevene er lagt ved 
 

 
 
 
Karl Harald Søvig  Øystein Lunde Iversen 
dekan  fakultetsdirektør 
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Journalnummer:  2020/1822 
Dato:    13.10.2020 
Tid:   12.15-13.40  
Sted:   Zoom 

PROTOKOLL 
 
Fremmøtende: 

Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Agnes Camilla Bernt, Hans Fredrik 
Marthinussen, Eirik Holmøyvik, Line Tjelflaat, Ole-Gunnar Nordhus, Ingrid 
Elisabeth Tøsdal, Daniel Lyngseth Fenstad, Jonas Nikolaisen, Emilie Sofie Sogn 
Falch, Øystein L. Iversen og Magne Strandberg, Gunhild Brubakken (sekretær). 

Tilhørere: Lars Petter Holgersen, Johanne Spjelkavik, Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, 
Christine Stoltz Olsvik, Henning Simonsen 
 

S 77/20     Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste fulgte vedlagt 

Det var to saker til eventuelt, og begge ble behandlet etter orienterings- og 
referatsaker:  

- Orientering om eksamensavviklingen så langt høsten 2020 
- Orientering om brannalarm 9. oktober 2020 

S 78/20     Orienterings- og referatsaker  
Orienterings- og referatsaker fulgte vedlagt 

Ingen merknader til orienterings- og referatsaker. 

S 79/20     Økonomirapport august 2020 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

Styret tok økonomirapporten til orientering.  

S 80/20  Utlysning av faste vitenskapelige stillinger H2020/V2021 
Saksforelegg var lagt ved  

Vedtak: 

1. Det lyses ut en fast vitenskapelig stilling i EU og EØS-rett høsten 2020.  
2. Det fremmes ny sak om innretningen av to stillinger våren 2021, basert på 

den gjennomførte innspillsrunden.  

S 81/20 Orientering om SFF-prosjekt: Reform    
  Saksforelegg var lagt ved 



Styret tok saken til orientering. 

S 82/20 Videreføring av UiBs og fakultetets finansiering av BECCLE   
  Saksforelegg var lagt ved 

Vedtak: 

Det juridiske fakultetet viderefører satsingen på BECCLE med inntil kr. 150 000-
200 000 årlig i perioden 2020-2024. 

S 83/20 Oppnevning av ny representant i studieutvalget fra gruppe B og godkjenning av 
fratreden for varamedlem i fakultetsstyret fra gruppe D   
Saksforelegg var lagt ved 

Vedtak: 

1. Stipendiat Tarjei Ellingsen Røsvoll oppnevnes som medlem i studieutvalget 
for perioden 28.10.2020-31.7.2021. Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen 
Barlund løses fra vervet for den samme perioden.  

2. Fakultetsstyret godkjenner at student Aleksander Martin Gjøsæter fratrer 
vervet som 3. varamedlem til styret for Det juridiske fakultet. 4. varamedlem 
Christine Marie Barstad og 5. varamedlem Jógvan Helge Gardar rykker opp 
som 3. og 4. varamedlem til styret for Det juridiske fakultet.  

Merknad til punkt 2: Fakultetsstyret merker seg at fratreden midt i en valgperiode 
på grunn av andre verv reiser prinsipielle problemstillinger, men går ikke 
nærmere inn på disse siden klagenemnda her har kommet med en oppfordring.  

S 84/20 Dr.philos.-grad: Dag Jørgen Hveem      
  Saksforelegg var lagt ved 

  Vedtak: 

1. Dag Jørgen Hveem sin avhandling finnes verdig til å forsvares for dr.philos.-
graden. 

2. Professor Tanja Jørgensen oppnevnes som førsteopponent og professor 
emeritus Lars Gorton oppnevnes som andreopponent.  

S 85/20 Eventuelt 

- Orientering om eksamensavviklingen så langt høsten 2020 
Visedekan for utdanning ga en muntlig redegjørelse. Styret tok denne til 
orientering med de merknader som kom i møtet. 
 

- Orientering om brannalarm fredag 9. oktober 2020 
Fakultetsdirektøren ga en muntlig redegjørelse. Styret tok denne til 
orientering med de merknader som kom i møtet.  

 
Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 
dekan      fakultetsdirektør 
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 Universitetet i Bergen 

Det juridiske fakultet 

 

Førsteamanuensis i rettsvitskap (EU- og EØS-rett) 

Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i rettsvitskap med kompetanse i EU- og 
EØS-rett. 
  
Ved fakultetet blir det undervist til graden master i rettsvitskap og ph.d.-graden. 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna 
skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. 
  
For å bli tilsett, må søkjaren ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning og norsk doktorgrad i 
rettsvitskap eller tilsvarande rettsvitskapleg kompetanse. 
  
Søkjarar må dokumentere generell rettsvitskapleg kompetanse. Minst eitt arbeid må gje ein djuptgåande analyse med 
grunnlag i norske rettskjelder, eller som frå folkerettslege eller andre internasjonale rettskjelder kastar lys over 
spørsmål av betydning for norsk rett. Ein sakkunnig komité skal vurdere søkjarane sine vitskapelege kvalifikasjonar. I 
vurderinga vil hovudvekta bli lagt på dei innleverte vitskaplege arbeida og kompetanse i EU- og EØS-rett. 
 
Det vil òg bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Søkjarane må ha gode samarbeidseigenskapar og vise evne og 
motivasjon til å bidra til oppbygginga av eit godt fagmiljø i EU- og EØS-rett ved fakultetet. I søknaden skal søkjaren 
gjere greie for måla sine for forskingsaktiviteten og moglege bidrag til fagmiljøet i EU- og EØS-rett ved fakultetet.  
 
Det vil vidare leggje lagt vekt på om søkjaren har kompetanse til å undervise i fleire fag innafor fakultetet sitt 
masterstudium i rettsvitskap. Fakultetet har for tida særleg behov for tilsette som kan undervise i privatettslege emne. 
 
Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjonar, erfaring med undervisning som byggjer på problembasert læring, 
erfaring frå populærvitskapleg formidling, relevant praksis, fagpolitisk og administrativt arbeid.  
 
Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på 
universitets- og høgskulenivå. Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning, samt grunnleggjande 
ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Relevante kurs i 
kombinasjon med eigen praktisk undervising vil kunne erstatte universitetspedagogisk program. Dersom den som blir 
tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to 
år. 
 
Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde 
oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notat skal 
primært vere knytt til eigen undervisingsfilosofi og vurdering av eigen undervising i høve til kunnskap om studentar si 
læring i høgre utdanning. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du her. 
 
 
Vi viser elles til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og faglege kompetanse, 
kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga 
stillinga er knytt til. 
  
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett, vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje 
er oppfylt før tilsetjing. 
  
Normalt vil nærare 50 % av arbeidstida vere sett av til forsking og forskingsrelatert verksemd, og nærare 50 % av 
arbeidstida til undervisning og undervisningsrelatert verksemd (m.a. rettleiing og eksamen) og resten til administrativ 
verksemd. 
 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/regler_for_vurdering_av.pdf


Den som blir tilsett, må vere villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innan sitt eige fag og for universitetet som 
heilskap. 
  
Løn etter det statlege lønsregulativet (l.pl. 17.510/kode 1011) lønstrinn 72 – 77 (for tida kr 670 100 - 744 600). 
 
For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare løn. Frå bruttoløna blir det trekt pliktig innskot til Statens 
Pensjonskasse.  
  
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort 
offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til 
følgje, skal søkjaren varslast om dette. 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk 
mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med 
innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Den som blir tilsett må rette seg etter 
dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til dekan Karl Harald Søvig, e-post: karl.sovig@uib.no. 
 
Søkjarar må oppgje dei arbeida eller delar av arbeida som det skal leggjast særleg vekt på ved vurderinga. Desse bør 
ikkje vere fleire enn 10. 
  
Søknad og vedlegg skal sendast elektronisk via linken på denne sida «Søk denne stilling» til Universitetet i Bergen. 
Dersom søkjaren har vitskaplege arbeid som ikkje kan sendast elektronisk på grunn av format eller storleik, kan dei 
sendast per post (i alt 3 eksemplar/sortert i 3 like bunkar) saman med ei liste over desse til Universitetet i Bergen, Det 
juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen innan søknadsfristen. 
 
Dei vitskaplege arbeida og vitnemål må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Vitskaplege arbeid på andre 
språk kan godkjennast etter særskild søknad innan søknadsfristen. Omsetjingar av vitnemål og vitskaplege arbeid må 
sendast fakultetet innan søknadsfristen. 
Innleverte vitskaplege arbeid blir ikkje returnert med mindre søkjaren ber om dette i søknaden. 
Søknaden må dessutan innehalde namn og kontaktopplysningar til referanse som kan stadfeste korleis søkjaren 
fungerer i undervisningssamanheng. 
  
Det vil bli nytta intervju, og det kan bli nytta prøveforelesing i tilsettingsprosessen. 
  
Det blir elles vist til rettleiing for søkjarar på webadresse: https://www.uib.no/jur/om-fakultetet/reglement-og-
retningslinjer. 
  
Søknadsfrist: xx (4 uker) 
 
Søknaden skal merkast: 2020/xxx 
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DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Forsknings- og høyere utdanningsministeren

Ifølge liste

Deres ref Var ref

20/4092-

Dato

19. oktober 2020

Møte med rektorer og dekaner om oppfølging av NOU:9 Blindsonen
15. september 2020

Jeg vil benytte anledningen til å takke rektorene og dekanene ved universitetene i Bergen,
Oslo og Tromsø for et godt møte om NOU 2020: 9  Blindsonen. Gransking av
fei/praktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

Formålet med møtet var å drøfte beskrivelsen av rettsvitenskapelig utdanning og forskning
som har kommet fram i NOU-en og i media. Jeg ønsket også å bli orientert om
institusjonenes oppfølging av saken.

Mitt inntrykk etter møtet er at de juridiske fakultetene er godt i gang med oppfølgingen, og at
internasjonaliseringens betydning for rettstilstanden står høyere på agendaen enn tidligere.
Dette gjelder både i rettsvitenskapelig forskning og utdanning.

Det ble på møtet redegjort fra dere hvordan kritikken som er framkommet i Blindsonen ligger
til grunn for endringer som nå gjøres i mastergradsutdanningene i rettsvitenskap, som for
eksempel flytting av emner og innføring av nye krav til teori og metode, og for den mer
omfattende omleggingen av studieordningen som Universitetet i Tromsø har igangsatt. Selv
om Kunnskapsdepartementet selvfølgelig ikke skal styre utdanningene på innhold, forutsetter
jeg at EØS-rett, både som eget rettsområde og som en integrert del av andre rettsområder,
styrkes med de endringene som nå gjøres.

Samtalen synliggjorde forøvrig at utviklingen av utdanningskvalitet er et arbeid som består av
mange elementer og faglige hensyn som må veies mot hverandre. AIie emner kan ikke
dekkes i pensum, og ingen kan ta høyde for all kunnskapen som trengs i fremtiden. Teori,

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon' 22 24 90 90

Org no.: 872 417 842



metode og utvikling av generiske ferdigheter ble derfor trukket fram som viktig for å styrke
utdanningskvaliteten og for forberede studentene på arbeidslivet etter studier. Det var også
positivt å høre at institusjonene samarbeider om webinarbaserte emner. Videre merket jeg
meg at institusjonene la vekt på at satsing på rettsvitenskapelig forskning og på etter- og
videreutdanning er viktig for å unngå nye blindsoner i fremtiden.

Jeg takker for et godt møte, og for et innblikk i det viktige arbeidet dere gjør for at studentene
møter utdanninger som er relevante og av høy kvalitet, og mer spesielt, at de gis bedre
forutsetninger for ? kunne se EØS-rett i sammenheng med norsk rett.

Med hilsen

e4&
Henrik Asheim
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Spesialemnerapport pr. V20 

Rapporten var orienteringssak i studieutvalget som sak 94/20-4 den 26. oktober 2020. SU ba om at 
rapporteringen videreføres i alle fall ett år til. 

Det vises til  

- studieutvalgets sak 51/15-6 den 25. august 2015 og fakultetsstyresak 73/15 den 8. 
september 2015 

- studieutvalgets sak 67/16-1 den 19. september og fakultetsstyresak 78/16 den 1. november 
2016 

- studieutvalgets sak 53/17-3 den 12. september 2017 og fakultetsstyresak 76/17-h den 31. 
oktober 2017. 

- studieutvalgets sak 57/18-2 den 19. september 2018 og fakultetsstyresak 59/18 den 30. 
oktober 2018. 

- studieutvalgets sak 61/19-1 den 10. september 2019 og fakultetssyresak 74/19 bokstav o) 
den 5. november 2019. 

Både SU og fakultetsstyret har ytret ønske om at en oppdatering av produksjonsdata og eventuelt 
andre nøkkeltall og/eller sentrale opplysninger for spesialemner siste studieår presenteres hver høst. 
Notatet her tar sikte på en slik begrenset oppdatering pr V20. Formålet er å forsyne organene med et 
kunnskapsgrunnlag for eventuelle beslutninger eller andre disposisjoner med hensyn til 
spesialemnene. 

Aktuelt fra siste år: 

Høsten 2019 etablerte vi spesialemnet JUS276-2-C Human Rights and Welfare Policies1. Dette er ikke 
en reell nyetablering; emnet er på 10 studiepoeng og erstatter midlertidig spesialemnet JUS276-2-A 
Human Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights2 på 20 studiepoeng som er 
satt på pause av hensyn til undervisningspersonell.  

Våren 2020 etablerte vi spesialemnet JUS271-2-C International and Comparative Energy and Climate 
Law på 20 studiepoeng3. Dette er heller ikke et reelt nytt emne, men det erstatter JUS271-2-A Energy 
Law og JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market, hver på 10 
studiepoeng. De to ble terminert fra samme tidspunkt4. 

Det er fattet dekanvedtak om to nye emner fra og med V21: JUS293-2-A Law of the Seas and its uses 
og JUS294-2-A Privacy and Data Protection; se orienteringssak i fakultetsstyremøtet 15. september 
2020, og fullmakt i fakultetsstyresak 50/20 den 16. juni 2020.  

Det er på det rene at fire spesialemner driftet av professor Larry Bakken tilbys for siste gang 
henholdsvis V20 (to emner) og H20 (to emner). Dette gjelder våremnene JUS272-2-A American Law 
og JUS283-2-A Arbitration Theory and Practice samt høstemnene JUS280-2-B Alternative Dispute 
Settlements og JUS281-2-A Comparative Constitutional Law. Dette er emner som har hatt god 

 
1 Fakultetsstyresak 58/19 den 4. juni 2019 
2 Fakultetsstyresak 59/19 den 4. juni 2019 
3 Fakultetsstyresak 39/19 den 30. april 2019 
4 Fakultetsstyresak 40/19 og 41/19 den 30. april 2019. 



oppslutning blant studentene. De to nye emnene fra V21 tar sikte på å avbøte den mangelen som 
oppstår når Bakkens emner termineres. 

I fakultetsstyremøtet den 4. februar 2020 fikk vi et vedtak i sak 8/20 som setter i system den litt 
uorganiserte praksisen vi har hatt med emner «på is»: 

S 8/20              Inaktive emner «på is» 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

                        Vedtak: 

1. Et emne kan holdes inaktivt inntil ett år uten saksbehandling og vedtak, 
bare med en melding fra emneansvarlig til studieadministrasjonen.  

2. Dersom emnet ikke tilbys året etter et inaktivt år, skal administrasjonen 
fremme sak for studieutvalget og deretter eventuelt for fakultetsstyret om 
å terminere emnet.  

3. I saksforberedelsen skal emneansvarlig høres om de hensynene som 
begrunner inaktiviteten og om utsikter til gjenopptakelse av aktivitet.  

4. Studieutvalget kan forlenge inaktiv periode inntil ett år der sterke hensyn 
taler for det og det er sannsynliggjort at emnet deretter aktiveres.  

5. Fakultetsstyret kan bestemme at den inaktive perioden skal forlenges. Det 
gjelder både der studieutvalget har avslått det, og der studieutvalget 
allerede har innvilget et ekstra år.  

6. Det bør være tidsavgrensning i et slikt fakultetsstyrevedtak. 

Som følge av dette ble fire emner vedtatt terminert i styremøtet den 16. juni: 

S 49/20 Terminering av spesialemner 
Saksforelegg var lagt ved. 
Vedtak: 
- Spesialemnet JUS263-2-A Børs- og verdipapirrett vedtas terminert med virkning 

fra høsten 2014.  
- Spesialemnet JUS273-2-C Law and Justice termineres med øyeblikkelig virkning. 
- Spesialemnet JUS274-2-B Comparative Company Law and Economics 

termineres med virkning fra V2010 
- Spesialemnet JUS279-2-C Transnational Commercial Law termineres med 

virkning fra V09. 
Som vi ser av vedtaket gjelder dette emner som alle hadde vært inaktive en tid. 

Det eneste emnet som nå reelt ligger «på is» er JUS259-2-A Internasjonal privatrett. Emneansvarlig 
er orientert om at ettårsfristen som ble vedtatt i februar, begynte å løpe fra H20. 

I spesialemnerapporten fra i fjor ser vi at en prosess ble startet for å gjøre om på hovedregelen om at 
spesialemnene har eksamen hvert semester. En sak ble fremmet for fakultetsstyret den 5. november 
2019. Forslaget møtte betydelig motstand i styret, og den ble vedtatt utsatt til neste møte «slik at 
informasjon som ble etterspurt i møtet kan legges fram for styret» (sak 78/19). 

Studiedekanen og studieadministrasjonen kom fram til at det neppe vil være formålstjenlig å fremme 
et nytt forslag gitt de føringene og merknadene som kom fram i styremøtet. Det viktigste hensynet 
bak den vurderingen er at hele femte år skal underlegges en omfattende revisjon i nær framtid (det 
arbeidet er begynt), og en krevende revisjon av strukturen nå, vil neppe være tjenlig. 

Utveksling og obligatorisk engelsk emne 



Siden både inn- og utveksling ble amputert våren 2020, kan vi ikke anta at tallene for dette er 
sammenlignbare med tidligere år. Ordningen med obligatorisk engelsk spesialemne har nå virket så 
vidt lenge at det neppe lenger er interessant å dokumentere hvordan det virker på søkingen til 
spesialemnene – det gjelder både de engelske og de emnene som inngår i pakker som gir fritak fra 
kravet om engelsk spesialemne i graden. 

Tall fra siste år: 

Studieåret 19/20 har vi hatt 45 aktive spesialemner5 i tillegg til to som ligger «på is»6, hvorav 24 
engelske7. Fire emner er praksisemner8. 

Høsten 2019 hadde vi 1303 eksamensmeldinger til spesialemner, 1035 møtte (79 %). Av dem besto 
1020 (99 %). For engelske spesialemner alene var tallene 584 meldt, 516 møtt (88 %), 511 bestått (99 
%). 

Våren 2020 var 860 meldt, 622 møtte (77 %) og 605 besto (97 %). For engelske emner alene var 
tallene 460 meldt, 359 møtt (78 %), 356 bestått (99 %).9 

For studieåret som helhet hadde vi 2163 meldte, 1657 møtt, 1625 besto. 

Tilsvarende tall for 18/19: 1917 meldte, 1443 møtte, 1409 besto.  17/18: 2097 meldte, 1686 møtte. 
For 16/17 var tallene 2154 meldte, 1650 møtte.  

Tabeller 

Vedlagt (til slutt i notatet) er tabeller som viser produksjonen fra og med H16 i detalj pr spesialemne, 
sortert etter emnekode. 

Her er også en tabell som viser emnene sortert etter produserte studiepoeng/årsekvivalenter i 19/20.  

I notatet her videreføres oversikten over bevegelsen i studiepoengproduksjon. Rangeringen er basert 
på emnenes samlete produksjon de fire siste årene. Pilene til høyre viser bevegelsen fra forrige 
studieår. Grønn tekst er engelske emner.  

  

 
5 FS220-001 H18-V19. Filter for spesialemner: (emnekode like'JUS25%') OR (emnekode like'JUS26%') OR 
(emnekode like'JUS27%') OR (emnekode like'JUS28%') OR (emnekode like'JUS29%') OR (emnekode 
like'JUS32%') OR (emnekode like'JUS33%') 
6 «På is» innebærer at emnene ikke er terminert, men for tiden tilbys det verken undervisning eller eksamen i 
emnet. Dette gjelder JUS259-2-A Internasjonal privatrett og JUS276-2-A Human Rights Law på 20 studiepoeng. 
7 FS220.002 H18-V19. Filter for engelske emner: (emnekode like'JUS250-2-C%') OR (emnekode like'JUS258-2-
B%') OR (emnekode like'JUS27%') OR (emnekode like'JUS28%') OR (emnekode like'JUS29%') OR (emnekode 
like'JUS334%') 
8 JUS325 Rettshjelp, JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse, JUS330 Forhåndsgodkjent 
prosedyrekonkurranse, JUS334 Chinese Law Clinical Programme. 
9 Tallene for V20 har ikke med alle sensurklagene og heller ikke eventuelle kontinuasjonseksamener. Det antas 
å representere bare helt marginale/ubetydelige bevegelser i forhold til det som rapporteres her. 



Rangering av emnene ut fra produserte studiepoeng de siste fire år: 
 

Plass 

Under-
visnings-
semester Emnekode Emnekortnavn Sp Endr 

Plassering 
i fjor 

 1 H JUS254-2-A Politirett 20  1 
 2 H JUS276-2-A Human Rights Law 20  2 
 3 H JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 10  3 
 4 H JUS280-2-B Alternative Dispute Settleme 20  9 
 5 H JUS258-2-B Competition Law 10  4 
 6 V JUS276-2-B European Human Rights 20  11 
 7 H JUS278-2-A Comp. Private Law 10  5 
 8 H JUS256-2-A Skatterett I 10  10 
 9 H JUS255-2-A Påtalerett 10  7 
 10 V JUS288-2-A International Criminal Law 10  8 
 11 H JUS251-2-A Arbeidsrett I 10  6 
 12 V JUS283-2-A Arbitration 20  12 
 13 H JUS256-2-B Skatterett II 10  13 
 

14 H JUS271-2-B 
Comparative Energy law - 
Renewable energy and 
energy market 

10  14 

 15  JUS325 Rettshjelp 30  20 
 16 H JUS289-2-A International Civil Procedure 10  15 
 17 H JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law 10  17 
 18*  JUS329 Skriveveiledning og 

gruppeledelse 15  18 

 19 H JUS281-2-A Comp. Const. Law 10  24 
 20 V JUS290-2-A Comparing Legal Cultures in 

Europe 10  25 

 21 H JUS261-2-A Konfliktmekling 20  16 
 22 V JUS272-2-A American Law 10  19 
 23 H JUS292-2-A Introduction to Chinese Law 10  31 
 24 V JUS277-2-B International Copy 10  22 
 25 H JUS285-2-A EU and EEA Public 

Procurement Law 10  26 

 26 V JUS250-2-C HR Welfare State 10  23 
 27 H JUS260-2-B Opphavsrett 10  27 
 28 H JUS260-2-D Markedsføringsrett 10  28 
 29 H JUS260-2-C Kjennetegnsrett 10  33 
 30 V JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 10  30 
 31 V JUS286-2-A Constitution and Politics 10  36 
 32 H JUS251-2-B Arbeidsrett II 10  29 
 33 V JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 10  34 
 34 H JUS265-2-A Planrett 10  32 
 35* V JUS250-2-D Velferdsrett 20  41 
 36 V JUS277-2-A Intro Copy 5  35 
 37* H JUS276-2-C  Human Rights and Welfare 

Policies  NY - 

 38 H           V JUS330 Prosedyrekonk 15  40 
 39 V JUS264-2-A God forvaltningsskikk   39 
 40 H JUS251-1-A Arbeidslivets rett 10  38 
 41 V JUS273-2-A Legal Philosophy 10  37 
 42 H JUS253-2-A Kommunalrett I 10  43 
 43 H JUS260-2-A Design og patent 10  42 
 44 * V JUS334 Chinese Law Clinical 

Programme 10  44 

 45* V JUS271-2-C 
International and comparative 
Energy and Climate Law 20 NY - 

  



Når man leser denne rangeringen er det av avgjørende betydning at man har i minne at dette gjelder 
produksjon over fire år – det vil si at emner som ikke har vært i virke alle fire årene ikke har 
representative tall. Emner opprettet senere enn studieåret 2016/17, er merket med en stjerne (*) i 
første kolonne. 

Emner som ikke har vært aktive studieåret 2019/20, er ikke med i oversikten her, selv om de fins i 
oversikten over produksjon de fire siste årene. 

Det som er opplyst over om bevegelser i porteføljen må være med i betraktningen når man leser 
rangeringen. 

Ellers merker vi oss at de tre emnene i toppen holder sine plasser fra år til år – de har vært stabile fra 
16/17. 

Hvis vi vil se på årekvivalenter10 produsert siste år, er dette topp 10: 
JUS254-2-A Politirett (23,0) 
JUS325 Rettshjelp (16) 
JUS257-2-A Grunnl. Selskapsrett (15,7) 
JUS258-2-B Competition Law (14,0) 
JUS256-2-A Skatterett I (12,8) 
JUS280-2-B Alternative Dispute (12,3) 
JUS276-2-B11 European Human Rights (11,7) 
JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse (11,5) 
JUS276-2-C Human Rights and Welfare Policies (11,3) 
JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market (10,2) 
 

Vi ser at seks av disse også er blant topp 10 på listen over produksjon de fire siste årene.  

11 emner har produsert mindre enn tre årsekvivalenter siste år: 
JUS277-2-A Intro Copy 
JUS271-2-C International and comparative Energy and Climate Law 
JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 
JUS264-2-A God forvaltningsskikk 
JUS253-2-A Kommunalrett I 
JUS330 Prosedyrekonk 
JUS273-2-A Legal Philosophy 
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 
JUS260-2-A Design og patent 
JUS276-2-A Human Rights Law 
JUS334 Chinse Law Clinical Programme 
 
De to nederste har ikke hatt produksjon i år (JUS276-2-A ligger på is, JUS334 har vært pauset pga 
korona). Vi ser at alle disse, med unntak av JUS276-2-A befinner seg fra 30. plass og nedover på listen 
over produksjon de fire siste årene. 

 
10 En årsekvivalent er en enhet på 60 studiepoeng. 
11 Rettet her fra JUS276-2-A Human Rights Law. 



I 2018/19 (og året før) «trengte» vi de 12 beste emnene for å oppnå 50 % av spesialemnenes samlete 
studiepoengproduksjon over fire år. Før det har vi «klart oss» med 11. I år trenger vi de 13 beste. Det 
indikerer at fordelingen mellom emnene flater litt ut – i alle fall i det øverste sjiktet. 
Vi ser også at fortsatt er høstemner (undervisning om høsten) dominerende i toppen av 
produksjonsrangeringen. Blant de 10 beste over fire år, er bare to våremner, som i fjor.  Dette på 
tross av at det er færre emner å velge mellom om våren; og betydelig færre norske emner. Våre 
studenter er mer tilbøyelig til å skrive masteroppgaven om våren og vi har færre innreisende om 
våren. Det er likevel ikke grunnlag for å antyde noen sammenheng – enda mindre noen 
årsakssammenheng – og om her er noen, er det ikke gitt hvilken vei den går. 

Våren 2020 var spesiell – vi fikk mindre utveksling både ut og inn. Når våre studenter ikke utveksler, 
skal de (med noen unntak) ta (minst) ett engelsk spesialemne. Vi ser ingen store utslag av dette – 
antakelig er effekten av manglende utreise og manglende innreise omtrent balansert mot hverandre. 

På grunn av den spesielle situasjonen våren 2020, setter vi inn en oversikt over antall studenter møtt 
til eksamen i spesialemner de siste fire vårsemestrene12: 

 I alt Engelske 
 

      
V17 617 354      
V18 643 420      
V19 562 359      
V20 622 359      

        
        
        

Det er ikke noe her som overbeviser oss om at våren 2020 har vært spesiell med hensyn til 
spesialemner – verken totalt sett eller med hensyn til de engelske. 

  

 
12 Kilde: FS580.001 med filter som angitt tidligere for henholdsvis spesialemner og engelske spesialemner. 
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Sortert etter emnekode 

 

  

Akk prod Årsekv i 19/20
Emnekode Emnekortnavn Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått
JUS250-2-A Velferdsrett 10 7 7 1 1 8 8 80 80 0,1 0,0
JUS250-2-B Autonomi og tvang 10 2 10 10 10 10 22 20 200 280 0,4 0,0
JUS250-2-C HR Welfare State 10 31 31 1 1 25 22 1 1 27 27 38 37 123 119 1190 1470 2,0 5,3
JUS250-2-D Velferdsrett 20 17 15 9 8 2 2 11 11 39 36 720 2190 3,0 5,0
JUS251-1-A Arbeidslivets rett 10 2 2 17 17 1 1 19 18 5 4 4 2 0 5 5 55 47 470 2660 3,6 3,2
JUS251-2-A Arbeidsrett I 10 21 21 36 36 13 13 29 28 15 12 42 41 16 15 63 60 235 226 2260 4920 6,7 9,5
JUS251-2-B Arbeidsrett II 10 6 5 21 19 9 9 11 11 3 2 11 11 6 6 17 17 84 80 800 5720 7,8 4,0
JUS253-2-A Kommunalrett I 10 2 1 13 13 5 5 2 2 7 7 1 1 15 15 45 44 440 6160 8,4 2,3
JUS254-2-A Politirett 20 13 12 60 57 24 22 55 51 5 5 65 65 15 15 70 69 307 296 5920 12080 16,4 23,0
JUS255-2-A Påtalerett 10 11 11 44 42 18 14 46 41 6 6 61 59 14 14 58 55 258 242 2420 14500 19,7 8,8
JUS256-2-A Skatterett I 10 17 15 63 62 8 7 41 38 8 8 42 40 16 14 68 62 263 246 2460 16960 23,0 12,8
JUS256-2-B Skatterett II 10 13 13 41 41 14 14 32 31 11 10 33 32 9 8 62 61 215 210 2100 19060 25,9 9,0
JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 10 22 18 78 76 32 28 56 54 41 41 68 58 61 16 74 53 432 344 3440 22500 30,5 15,7
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 10 4 2 7 7 10 10 3 3 9 9 5 5 13 43 7 6 58 85 850 23350 31,7 1,5
JUS258-2-B Competition Law 10 5 5 79 79 4 4 82 82 5 5 68 65 4 10 43 43 290 293 2930 26280 35,7 14,0
JUS260-2-A Design og patent 10 7 7 1 1 7 7 7 7 14 14 36 36 360 26640 36,1 1,2
JUS260-2-B Opphavsrett 10 4 4 23 23 1 1 22 22 4 4 29 29 6 6 22 21 111 110 1100 27740 37,6 4,5
JUS260-2-C Kjennetegnsrett 10 5 5 17 17 2 2 17 17 6 6 23 22 2 2 15 14 87 85 850 28590 38,8 3,7
JUS260-2-D Markedsføringsrett 10 3 3 21 21 3 3 19 19 2 2 27 27 2 2 16 16 93 93 930 29520 40,0 4,0
JUS261-2-A Konfliktmekling 20 13 13 1 1 19 19 21 21 18 18 72 72 1440 30960 42,0 4,3
JUS262-2-A Trygderett 10 5 5 8 8 5 5 18 18 180 31140 42,2 0,0
JUS264-2-A God forvaltningsskikk 10 14 13 1 1 8 7 2 2 17 17 12 12 54 52 520 31660 43,0 2,3
JUS265-2-A Planrett 10 10 10 13 13 3 3 11 11 3 3 13 13 4 4 22 21 79 78 780 32440 44,0 3,8
JUS270-2-A Economic Analysis 10 2 2 53 47 24 24 79 73 730 33170 45,0 0,0
JUS271-2-A Energy Law 10 35 35 42 39 1 1 23 23 2 1 103 99 990 34160 46,3 0,0
JUS271-2-B Comparative Energy law  -     10 61 61 1 1 49 49 48 48 41 41 200 200 2000 36160 49,1 10,2
JUS271-2-C International and compara     20 8 8 8 8 160 36320 49,3 2,7
JUS272-2-A American Law 10 30 30 37 37 1 1 31 31 36 36 135 135 1350 37670 51,1 5,0
JUS273-2-A Legal Philosophy 10 12 12 18 18 16 16 46 46 460 38130 51,7 2,0
JUS273-2-C Law  and Justice 10 17 17 17 17 34 34 340 38470 52,2 0,0
JUS276-2-A Human Rights Law 20 62 62 81 81 69 69 212 212 4240 42710 57,9 0,0
JUS276-2-B European Human Rights 20 36 35 30 30 43 42 34 34 143 141 2820 45530 61,8 11,7
JUS276-2-C Human Rights and Welfar  10 69 68 69 68 680 46210 62,7 11,3
JUS277-2-A Intro Copy 5 35 35 39 39 35 35 33 31 142 140 700 46910 63,6 2,9
JUS277-2-B International Copy 10 30 30 26 26 44 44 22 21 122 121 1210 48120 65,3 5,0
JUS278-2-A Comp. Private Law 10 2 2 54 53 76 75 1 1 78 78 2 2 55 55 268 266 2660 50780 68,9 9,2
JUS280-2-B Alternative Dispute 20 1 1 36 36 1 1 47 47 35 35 27 27 147 147 2940 53720 72,9 12,3
JUS281-2-A Comp. Const. Law 10 1 1 42 42 43 43 31 31 41 41 158 158 1580 55300 75,0 7,2
JUS282-2-A Interna. Bus. Contr. 10 39 38 39 38 380 55680 75,5 0,0
JUS283-2-A Arbitration 20 27 26 22 22 39 39 20 20 108 107 2140 57820 78,4 8,7
JUS285-2-A EU and EEA Public Procur  10 29 29 30 30 32 32 29 29 120 120 1200 59020 80,1 4,8
JUS286-2-A Constitution and Politics 10 34 34 20 20 14 14 15 14 0 0 83 82 820 59840 81,2 5,7
JUS287-2-A EU and EEA Commercial L 10 50 50 34 34 46 46 42 42 172 172 1720 61560 83,5 8,3
JUS288-2-A International Criminal Law 10 39 39 0 0 45 45 2 2 25 20 51 50 2 2 79 72 243 230 2300 63860 86,6 6,5
JUS289-2-A International Civil Procedu 10 47 44 51 51 1 1 61 60 24 24 184 180 1800 65660 89,1 7,3
JUS290-2-A Common and Civilian Influe      10 48 47 46 46 42 42 20 20 156 155 1550 67210 91,2 7,8
JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 10 15 15 19 19 21 21 24 24 79 79 790 68000 92,3 2,5
JUS292-2-A Introduction to Chinese La 10 1 1 47 47 2 2 38 38 1 1 19 19 21 21 129 129 1290 69290 94,0 8,0
JUS325 Rettshjelp 30 13 13 19 19 12 12 9 9 1 1 11 11 65 65 1950 71240 96,6 16,0
JUS329 Skriveveiledning og grupp 15 46 46 33 33 29 29 108 108 1620 72860 98,8 11,5
JUS330 Prosedyrekonk 15 2 2 7 7 10 10 15 15 3 3 1 1 38 38 570 73430 99,6 2,3
JUS334 Chinse Law  Clinical Progr 10 7 7 12 12 9 9 28 28 280 73710 100,0 0,0
Til sammen pr semester 6402 6219 73710 306,8

Grønn tekst: Engelsk emne
Grå tekst: Emnet er terminert (både norske og engelske)
Celle uten registrering: Eksamen har ikke vært tilbudt, eller det har vært ingen oppmeldte. 0: Ingen møtte til/besto eksamen, men der var oppmeldte
Kilde: FS581.002 Studiepoengstatistikk pr emne - nivåfordelt. 184-16-* Alle kandidater Gjentak ikke med

På disse 16 semestrene har spesialemnene produsert 
Forventet produksjon ut fra opptakstall alene, skulle være 
Pr våren 2016 har vi altså et lite overskudd i produksjonen sammenlignet med 100 % normert produksjon.
I realiteten kunne vi vente langt mindre, ettersom mange reiser ut, og noen faller fra. Alminnelig gjennomsnittsproduksjon er også  mindre enn 100 % (60 studiepoeng/år). 
(Studieåret 14/15 gjennomsnittsproduksjonen ved fakultetet 52,36 studiepoeng, dvs 87,26 % av full produksjon. [FS581.003 - Sted - uten gjentak.])
Dette innebærer at vårt tilbud av spesialemner til "andre" - særlig til innreisende utenlandske studenter - ikke er uten betydning for produksjonen i 

% av 
det hele

Produs
ert sp

Til sammen 4 årH16Sp V17H17V18H18V19V20 H19



Sortert etter produksjon i 2019/20 - årsekvivalenter 

 

Tilbake til sakslisten 

Akk prod Årsekv i 19/20
Emnekode Emnekortnavn Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått
JUS254-2-A Politirett 20 13 12 60 57 24 22 55 51 5 5 65 65 15 15 70 69 307 296 5920 5920 8,0 23,0
JUS325 Rettshjelp 30 13 13 19 19 12 12 9 9 1 1 11 11 65 65 1950 7870 10,7 16,0
JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 10 22 18 78 76 32 28 56 54 41 41 68 58 61 16 74 53 432 344 3440 11310 15,3 15,7
JUS258-2-B Competition Law 10 5 5 79 79 4 4 82 82 5 5 68 65 4 10 43 43 290 293 2930 14240 19,3 14,0
JUS256-2-A Skatterett I 10 17 15 63 62 8 7 41 38 8 8 42 40 16 14 68 62 263 246 2460 16700 22,7 12,8
JUS280-2-B Alternative Dispute 20 1 1 36 36 1 1 47 47 35 35 27 27 147 147 2940 19640 26,6 12,3
JUS276-2-B European Human Rights 20 36 35 30 30 43 42 34 34 143 141 2820 22460 30,5 11,7
JUS329 Skriveveiledning og grupp 15 46 46 33 33 29 29 108 108 1620 24080 32,7 11,5
JUS276-2-C Human Rights and Welfar  10 69 68 69 68 680 24760 33,6 11,3
JUS271-2-B Comparative Energy law  -     10 61 61 1 1 49 49 48 48 41 41 200 200 2000 26760 36,3 10,2
JUS251-2-A Arbeidsrett I 10 21 21 36 36 13 13 29 28 15 12 42 41 16 15 63 60 235 226 2260 29020 39,4 9,5
JUS278-2-A Comp. Private Law 10 2 2 54 53 76 75 1 1 78 78 2 2 55 55 268 266 2660 31680 43,0 9,2
JUS256-2-B Skatterett II 10 13 13 41 41 14 14 32 31 11 10 33 32 9 8 62 61 215 210 2100 33780 45,8 9,0
JUS255-2-A Påtalerett 10 11 11 44 42 18 14 46 41 6 6 61 59 14 14 58 55 258 242 2420 36200 49,1 8,8
JUS283-2-A Arbitration 20 27 26 22 22 39 39 20 20 108 107 2140 38340 52,0 8,7
JUS287-2-A EU and EEA Commercial L 10 50 50 34 34 46 46 42 42 172 172 1720 40060 54,3 8,3
JUS292-2-A Introduction to Chinese La 10 1 1 47 47 2 2 38 38 1 1 19 19 21 21 129 129 1290 41350 56,1 8,0
JUS290-2-A Common and Civilian Influe      10 48 47 46 46 42 42 20 20 156 155 1550 42900 58,2 7,8
JUS289-2-A International Civil Procedu 10 47 44 51 51 1 1 61 60 24 24 184 180 1800 44700 60,6 7,3
JUS281-2-A Comp. Const. Law 10 1 1 42 42 43 43 31 31 41 41 158 158 1580 46280 62,8 7,2
JUS288-2-A International Criminal Law 10 39 39 0 0 45 45 2 2 25 20 51 50 2 2 79 72 243 230 2300 48580 65,9 6,5
JUS286-2-A Constitution and Politics 10 34 34 20 20 14 14 15 14 0 0 83 82 820 49400 67,0 5,7
JUS250-2-C HR Welfare State 10 31 31 1 1 25 22 1 1 27 27 38 37 123 119 1190 50590 68,6 5,3
JUS250-2-D Velferdsrett 20 17 15 9 8 2 2 11 11 39 36 720 51310 69,6 5,0
JUS272-2-A American Law 10 30 30 37 37 1 1 31 31 36 36 135 135 1350 52660 71,4 5,0
JUS277-2-B International Copy 10 30 30 26 26 44 44 22 21 122 121 1210 53870 73,1 5,0
JUS285-2-A EU and EEA Public Procur  10 29 29 30 30 32 32 29 29 120 120 1200 55070 74,7 4,8
JUS260-2-B Opphavsrett 10 4 4 23 23 1 1 22 22 4 4 29 29 6 6 22 21 111 110 1100 56170 76,2 4,5
JUS261-2-A Konfliktmekling 20 13 13 1 1 19 19 21 21 18 18 72 72 1440 57610 78,2 4,3
JUS251-2-B Arbeidsrett II 10 6 5 21 19 9 9 11 11 3 2 11 11 6 6 17 17 84 80 800 58410 79,2 4,0
JUS260-2-D Markedsføringsrett 10 3 3 21 21 3 3 19 19 2 2 27 27 2 2 16 16 93 93 930 59340 80,5 4,0
JUS265-2-A Planrett 10 10 10 13 13 3 3 11 11 3 3 13 13 4 4 22 21 79 78 780 60120 81,6 3,8
JUS260-2-C Kjennetegnsrett 10 5 5 17 17 2 2 17 17 6 6 23 22 2 2 15 14 87 85 850 60970 82,7 3,7
JUS251-1-A Arbeidslivets rett 10 2 2 17 17 1 1 19 18 5 4 4 2 0 5 5 55 47 470 61440 83,4 3,2
JUS277-2-A Intro Copy 5 35 35 39 39 35 35 33 31 142 140 700 62140 84,3 2,9
JUS271-2-C International and compara     20 8 8 8 8 160 62300 84,5 2,7
JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 10 15 15 19 19 21 21 24 24 79 79 790 63090 85,6 2,5
JUS253-2-A Kommunalrett I 10 2 1 13 13 5 5 2 2 7 7 1 1 15 15 45 44 440 63530 86,2 2,3
JUS264-2-A God forvaltningsskikk 10 14 13 1 1 8 7 2 2 17 17 12 12 54 52 520 64050 86,9 2,3
JUS330 Prosedyrekonk 15 2 2 7 7 10 10 15 15 3 3 1 1 38 38 570 64620 87,7 2,3
JUS273-2-A Legal Philosophy 10 12 12 18 18 16 16 46 46 460 65080 88,3 2,0
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 10 4 2 7 7 10 10 3 3 9 9 5 5 13 43 7 6 58 85 850 65930 89,4 1,5
JUS260-2-A Design og patent 10 7 7 1 1 7 7 7 7 14 14 36 36 360 66290 89,9 1,2
JUS250-2-A Velferdsrett 10 7 7 1 1 8 8 80 66370 90,0 0,0
JUS250-2-B Autonomi og tvang 10 2 10 10 10 10 22 20 200 66570 90,3 0,0
JUS262-2-A Trygderett 10 5 5 8 8 5 5 18 18 180 66750 90,6 0,0
JUS270-2-A Economic Analysis 10 2 2 53 47 24 24 79 73 730 67480 91,5 0,0
JUS271-2-A Energy Law 10 35 35 42 39 1 1 23 23 2 1 103 99 990 68470 92,9 0,0
JUS273-2-C Law  and Justice 10 17 17 17 17 34 34 340 68810 93,4 0,0
JUS276-2-A Human Rights Law 20 62 62 81 81 69 69 212 212 4240 73050 99,1 0,0
JUS282-2-A Interna. Bus. Contr. 10 39 38 39 38 380 73430 99,6 0,0
JUS334 Chinse Law  Clinical Progr 10 7 7 12 12 9 9 28 28 280 73710 100,0 0,0
Til sammen pr semester 6402 6219 73710 306,8

Grønn tekst: Engelsk emne
Grå tekst: Emnet er terminert (både norske og engelske)
Celle uten registrering: Eksamen har ikke vært tilbudt, eller det har vært ingen oppmeldte. 0: Ingen møtte til/besto eksamen, men der var oppmeldte
Kilde: FS581.002 Studiepoengstatistikk pr emne - nivåfordelt. 184-16-* Alle kandidater Gjentak ikke med

På disse 16 semestrene har spesialemnene produsert 
Forventet produksjon ut fra opptakstall alene, skulle være 
Pr våren 2016 har vi altså et lite overskudd i produksjonen sammenlignet med 100 % normert produksjon.
I realiteten kunne vi vente langt mindre, ettersom mange reiser ut, og noen faller fra. Alminnelig gjennomsnittsproduksjon er også  mindre enn 100 % (60 studiepoeng/år). 
(Studieåret 14/15 gjennomsnittsproduksjonen ved fakultetet 52,36 studiepoeng, dvs 87,26 % av full produksjon. [FS581.003 - Sted - uten gjentak.])
Dette innebærer at vårt tilbud av spesialemner til "andre" - særlig til innreisende utenlandske studenter - ikke er uten betydning for produksjonen i 
spesialemnene. 
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Overskuddet for 2020 var opprinnelig budsjettert til å bli kr 1,7 millioner. Covid-19 har medført 
lavere kostnader til reiser og konferanser, høyere kostnader til utstyr og bøker, økte bevilgninger 
til nye studieplasser og et rimeligere lønnsoppgjør enn budsjettert. I tillegg er det vedtatt at 
fakultetet vil få inndratt kr 1,5 millioner for å bidra til å dekke sentrale Covid-19 kostnader. 
 
 
Det forventes at fakultetet vil få et overskudd på kr 2,9 millioner og overføre på kr 2,4 millioner til 
2021 etter at akkumulert underskudd ved inngangen til inneværende budsjettår var kr 500 000. 



Økonomirapport Det juridiske fakultet per september-2020 
 

1. Status fakultetet totalt 
TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Tabellen over viser hele fakultetet, grunnbevilgningen (GB) og bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet 
(BOA) samlet. Overskuddet er i rapporteringsperioden 5 millioner mot et budsjettert overskudd på kr 
3,4 millioner. Fakultet har i perioden hatt kr 1,7 millioner lavere inntekter enn budsjettert, samtidig 
har kostnadene vært 3,3 millioner lavere enn budsjett.  

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Figur 1 sammenligner regnskapstallene for de første ni månedene i 2020 med regnskapstallene for 
den samme perioden de tre foregående årene. En kan se at lønnskostnadene så langt i 2020 er 
høyere sammenlignet med tidligere år, og endringen fra 2019 henger sammen med at fakultetet i år 
har mindre vakanse i vitenskapelige stillinger, samt at fakultetet har flere rekrutteringsstillinger 
besatt i år enn i fjor. 

2. Status grunnbevilgningen (GB) 

2.1. Status i forhold til budsjett 
 

TABELL 2 A STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB) MP 00. TALL I 1000 KR. 

 
 
Tabell 2A viser status for GB uten avskrivningskostnader og avskrivningsinntekter. Disse er presentert 
i tabell 2B. 



Inntektene er kr 1,9 millioner lavere enn budsjettert og det meste forklares lavere bevilgning som 
følge av at fakultetet har færre tilsatt i rekrutteringsstillinger enn måltallet på 28 årsverk. Det vil bli 
foretatt flere ansettelser i høst, og fakultetet forventes å få et årsgjennomsnitt i underkant av 27 
årsverk. Dette medfører at årsbevilgningen til rekrutteringsstillinger vil bli kr 1 100 000 lavere enn 
budsjettert.  

Fakultetets lønnskostnader er pr september kr 1 400 000 lavere enn budsjettet. Dette henger 
sammen med at vakansen i vitenskapelige stillinger er noe høyere enn budsjettert, lønnsoppgjøret 
(som er budsjettert med virkning fra 1. mai) er blitt rimeligere og kostnadene til 
rekrutteringsstillinger er lavere enn budsjett. I motsatt retning trekker at refusjonsinntektene fra 
NAV er lavere enn budsjettert i perioden og kostnadene til midlertidige stillinger er høyere enn 
budsjett. 

Driftskostnadene viser et mindreforbruk på 30%, og dette relateres til lavere reise/møte/konferanse-
aktivitet enn budsjettert. 

TABELL 2 B STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB) MP 81. TALL I 1000 KR. 

 

Tabell 2B viser transaksjoner i forbindelse med kjøp av utstyr som regnes som investeringer og 
dermed skal ha avskrivninger. Tidligere år har ikke disse tallene vært inkludert i rapportene til 
fakultetsstyret da dette er et null-sum-spill som ikke påvirker resultatet til fakultetet. 

 

2.2. Prognose for overføring til neste år 
FIGUR 2 OVERFØRING GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 

 



Prognosen for GB (grunnbevilgningen) viser at overskuddet i 2020 vil bli kr 2,9 millioner mot 1,7 
millioner budsjettert. Dette er samme prognose som i forrige rapport og inkluderer kutt på kr 1,5 
millioner til dekning av sentrale kostnader knyttet til Covid-19. 

 

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

3.1. Status i forhold til budsjett 
 

TABELL 3 STATUS INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Alle tallene har negativt fortegn ettersom det er fakultetets inntekter fra BOA som omtales. BOA-
aktiviteten er totalt sett som budsjettert, med en liten forskyvning av aktivitet mellom Annen 
bidragsaktivitet til Oppdragsaktivitet. 

 

3.2. Prognose for BOA i år 
 

FIGUR 3 INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Oppdragsaktiviteten har tatt seg betydelig opp og aktiviteten forventes nå å bli kr 1,7 millioner mot 
kr 400 000 i målsetting. For NFR-prosjektene forventes aktiviteten i 2020 å bli som budsjettert, mens 
for Annen bidragsaktivitet vil ikke målsettingen om kr 10 millioner i aktivitet bli nådd. Denne 
aktiviteten forventes å bli om lag kr 8 millioner i inneværende år. 
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COVID-19: STATUS OG KONSEKVENSER FOR DET JURIDISKE FAKULTET 
 
Innledning 
Fakultetsstyret mottok til møtet 20. juni en redegjørelse for konsekvensene av covid-19-
tilpasningene frem til da: (sak 45/20), en ny skriftlig oppdatering ble gitt til møtet 15. 
september (sak 66/20), en muntlig orientering om eksamensavviklingen så langt i høst ble 
gitt til styremøtet 13. oktober (sak 85/20) samt skriftlig orientering om dekanvedtak om 
opprettelse av rådgivende eksamensberedskapsgrupper (sak 78/20-f).  
Denne saken gir en oppdatert redegjørelse frem til dagens styremøte.  

En fellesnevner for all planlegging fremover er at den fortsatt skjer under usikkerhet. 
Utgangspunktet for aktiviteten fremover er dagens smittevernregime, men fakultetet må både 
ta høyde for at det kan komme lettelser og at nye smittebølger kan føre til skjerpelser.  

Konsekvenser for undervisningen  
Undervisningen i inneværende semester har måttet tilpasses for å være i samsvar med de 
begrensningene som har fulgt med den pågående covid-19-pandemien.  

Vi har nå gjennomført noe over halvparten av høstsemesteret, og så langt har planene for 
undervisningen i det alt vesentlige blitt fulgt. Studentene har fått all den undervisningen som 
har vært planlagt; alle seminarsamlinger, arbeidsgrupper og storgrupper har blitt 
gjennomført. En del av undervisningen som har vært planlagt fysisk har måttet gjennomføres 
digitalt, men det har hele tiden har vært en forutsetning at planlagt fysisk undervisning på 
kort varsel kan måtte gjennomføres digitalt. Etter at Bergen kommunes midlertidige forskrift 
opphørte fra 29. september har det meste av gruppeundervisningen på de tre første 
studieårene igjen kunnet gå fysisk. Fakultetet har imidlertid praktisert en regel om at 
undervisningen de siste to ukene før eksamen skal gå digitalt, slik det ble signalisert i 
saksfremlegget til styret i september.  

Den fastsatte undervisningen er altså gjennomført som planlagt, og vi vil understreke at det 
tilbys undervisning også til studenter som ikke har mulighet for å være til stede på fakultetet. 
Dette er et viktig smitteverntiltak som gjør at alle med sykdomssymptomer kan holde seg 
hjemme og likevel få med seg undervisningen. På de fleste studieårene er dette blitt løst ved 
at studenter som ikke kan være på fakultetet undervisningsdagen kan melde seg på en 
ekstra digital undervisningsgruppe i Mitt UiB innen en gitt frist.  

Tallet på studenter som gjennomfører de obligatoriske arbeidskravene i emnene er høyere i 
år enn de pleier å være. I Exfac var det 2 studenter (9 i 2019) som ikke oppfylte kravene, i 
Erstatningsrett var det 4 studenter (9 i 2019), i Kontraktsrett II var det 3 studenter (8 i 2019) 
og i Strafferett var det 3 studenter (10 i 2019) som ikke oppfylte kravene.   



For studentene har muligens kapasiteten på lesesalene vært en utfordring, og det er en 
risiko for at problemet vil tilta i eksamensperiodene. Kapasiteten på lesesalsplassene er 
halvert og fakultetet har spilt inn problemet overfor universitetsledelsen og 
Eiendomsavdelingen. Fakultetet har gjennomført tre tellinger i perioden 22. september – 27. 
oktober. Dette rommer både perioden der Bergen kommune hadde ekstra koronatiltak og 
perioden uten slike tiltak. På den første målingen var samlet bruk på 54 %, på den andre 
målingen 73 % og på den siste tellingen var samlet bruk på 87 %. Tallene tilsier at det 
fortsatt er ledige lesesalsplasser. 

Planlegging av undervisningen for vårsemesteret 2021 
Undervisningsplanleggen for vårsemesteret 2021 ble gjennomført i september og starten av 
oktober. UiB planlegger med samme kapasitet i undervisningsrom som for høstsemesteret 
2020. I sin lokale planlegging har fakultetet lagt til grunn de samme prioriteringsprinsippene 
for undervisningsrom som ble fastsatt for høstsemesteret. Selv om det ikke er ideelt å 
planlegge for gruppe- og seminarundervisning i auditorier har vi fått undervisningsrom til den 
undervisningen vi trenger undervisningsrom til.  

Konsekvenser for eksamen 
Ledelsen la på møtet i september frem en plan for gjennomføringen av eksamen. 
Utgangspunktet var at fakultetet ønsker å gjennomføre eksamen i de former og med de 
vurderingsuttrykk som var planlagt før semesterstart så lenge smittevernmessige hensyn 
ikke er til hinder for det. For å håndtere de spesielle spørsmålene som kan oppstå som følge 
av gjennomføring av saleksamen under rådende smittevernbegrensninger, har det blitt 
etablert en ordning med rådgivende eksamensberedskapsgrupper som møtes cirka en uke 
før hver eksamen på obligatoriske emner og gir dekanen råd om hvilken form eksamen bør 
ha. Det har i skrivende stund blitt gjennomført slike møter i JUS122 Erstatningsrett, JUS131 
Kontraktsrett II og JUS241 Strafferett.  

JSU har vært studentenes talerør i gruppene. Representanten fra JSU sin rolle er å 
synliggjøre alle synspunkter, spørsmål og bekymringer som JSU har fanget opp fra 
studentmassen, men JSU er ikke ansvarlig for det rådet som gis til dekanen og har verken 
tatt standpunkt for eller mot det rådet som gis. 

Erstatningsrett og Kontraktsrett II ble det anbefalt at skoleeksamen gjennomføres som 
planlagt og at det opprettes en ekstraordinær ny eksamen for studenter med gyldig fravær. 
Den ekstraordinære nye eksamenen ble gjort åpen for alle studenter med gyldig fravær 
(rettidig levert egenerklæring), inkludert gjentaksstudenter. Dekan fulgte rådene i begge 
tilfeller.  

Begrunnelsen for at alle studentene med gyldig fravær får en slik rettighet er at det er viktig 
smittevernmessig at alle som er i karantene, er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon, 
influensa eller andre smittsomme sykdommer holder seg borte fra eksamenslokalet. Det har 
vært utfordrende å finne datoer for de ekstra eksamenene, og det blir her en avveining 
mellom på den ene siden å finne en dato som ikke er så lenge etter planlagt eksamen at det 
tar for lang tid å friske opp kunnskapen igjen og på den andre siden hensynet til 
undervisningen i det neste emnet. Ekstraordinær ny eksamen i Erstatningsrett blir avholdt 
10. november 2020 og ekstraordinær ny eksamen i kontraktsrett II blir avholdt 10. desember 
2020. 



Skoleeksamen ble gjennomført som planlagt i Erstatningsrett den 8. oktober 2020 og i 
Kontraktsrett II den 16. oktober 2020. UiB har i løpet av høsten innført en rekke ekstra tiltak 
for å gjøre gjennomføringen i samsvar med gjeldende smittevernregler, og tilbakemeldingene 
både fra studenter og andre har vært at gjennomføringene av eksamen har vært minst like 
god som den pleier å være. Studentenes oppmøte har også vært god. I Erstatningsrett var 
det 408 kandidater oppmeldt, 374 kandidater leverte besvarelse til sensur mens 27 fikk 
registrert gyldig fravær og dermed tilgang til ekstraordinær ny eksamen. I Kontraktsrett II var 
det 452 kandidater oppmeldt, 368 kandidater leverte besvarelser til sensur mens 61 har fått 
registrert gyldig fravær. 

I JUS241 Strafferett ble det avholdt eksamensberedskapsgruppemøte den 28. oktober 2020. 
Smittesituasjonen i Bergen og i Norge hadde da endret seg fra de to andre møtene. Det var 
innført ytterligere nasjonale og kommunale tiltak. Tiltakene gjelder i liten grad studentene i 
rollen som studenter og det er uttalt fra universitetsledelsen (i samråd med Bergen 
kommune) at hovedregelen er at undervisning og eksamener skal gå som normalt. Likevel 
var rådet fra eksamensberedskapsgruppen at eksamen i Strafferett burde gjøres om til 
skoleeksamen hjemme. Den uoversiktlige og økende smittesituasjonen i Bergen og resten 
av landet, sammenholdt med at det er svært mange studenter oppmeldt til emnet som ikke 
bor i Bergen, siden det ikke er obligatorisk fremmøte på undervisning, bidro til dette. 
Eksamensberedskapsgruppen skulle så ta stilling til vurderingsuttrykk. Til forskjell fra 
vårsemesteret 2020, der undervisningen mer plutselig måtte gjøres digital, har 
undervisningen denne høsten blitt gjennomført som planlagt selv om den i flere tilfeller har 
måttet gjøres digital på kort varsel. Dermed har kvaliteten på undervisningen i høst vært god. 
De juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø har i høst valgt hjemmeeksamen med 
vurderingsuttrykk A-F. Etter en grundig vurdering valgte eksamensberedskapsgruppen å 
råde dekanen til vurderingsuttrykk A-F. Dekanens vedtak for eksamen i Strafferett var 
skoleeksamen hjemme med vurderingsuttrykk A-F.  

Fakultetsledelsen har avholdt møte med de emneansvarlige i Strafferett, Tingsrett og 
Pengekravsrett samlet. Det oppnevnes eksamensberedskapsgrupper for Tingsrett og 
Pengekravsrett når det nærmer seg eksamen i hvert emne, og vedtaket for Strafferett er ikke 
tenkt å legge føringer for disse. Det er den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen som vil 
være avgjørende. 

Fakultetsledelsen har avholdt møte med de emneansvarlige for norske spesialemner om 
vurderingsform og vurderingsuttrykk ut fra gjeldende smittesituasjon. Spesialemneporteføljen 
er stor, det avholdes eksamener hver dag i en periode på over tre uker og de løsninger som 
fungerer for et obligatorisk emne er ikke like hensiktsmessige for spesialemner. Dekanen 
ønsket derfor å kunne ta en avgjørelse for disse emnene tidligere enn det som først var 
skissert (å ta avgjørelser for én eksamensuke ad gangen). Til disse emnene er det også 
oppmeldt kandidater fra hele landet. Rådet fra de emneansvarlige for norske spesialemner 
var vurderingsform skoleeksamen hjemme med vurderingsuttrykk A-F. Dekanen har fulgt 
rådet i sitt vedtak. 

Fakultetsledelsen avholder møte med de emneansvarlige for engelske spesialemner den 2. 
november.  

Planlegging av eksamener for vårsemesteret 2021 
Studieadministrativ avdeling sentralt ved UiB har sendt et internt notat til fakultetene der de 



påpeker at det vil være redusert kapasitet på lokaler til gjennomføring av saleksamener 
våren 2021. Studiedekanene ved alle fakultetene gikk i dialog med universitetsledelsen om 
dette og det er nå klarlagt at sentraladministrasjonen skal forsøke å skaffe ytterligere lokaler 
til gjennomføring av saleksamener til våren.  

Erfaringene våre fra høsten 2020 er at oppmeldingstallene i flere emner er høyere enn i 
tidligere høstsemestre. Det skyldes nok blant annet at færre studenter er på utveksling eller 
har permisjon. Dette er en trend som vi regner med vil fortsette i vårsemesteret 2021. Vi må 
derfor påregne at vi trenger å bruke lesesaler på Dragefjellet skole til gjennomføring av 
skoleeksamener også våren 2021.  

Sosiale tiltak 
En undersøkelse utført av Samskipnaden i Trondheim viser at 76 % av studentene synes at 
studiesituasjonen har blitt mer krevende under pandemien, og vi vet fra Studentenes helse- 
og trivselsundersøkelse at ensomhet lenge har vært et problem blant studenter.  

Også vårt fakultet har fått tilbakemeldinger om at mange studenter savner sosial kontakt med 
andre studenter, noe som har kommet frem både i samtaler med JSU og i flere 
emneevalueringer. Slike tilbakemeldinger kommer fra studenter på flere studieår, men 
ledelsen har inntrykk av at studentene på første og andre studieår er ekstra hardt rammet av 
dette. Flere mangler gjerne et sosialt nettverk i byen, og det kan være vanskelig å få kontakt 
med andre studenter når man ikke møtes på vanlig måte til undervisning.  

En gruppe bestående av arbeidsgruppeledere, ansatte og representanter fra JSU har vurdert 
ulike forslag til læringsmiljøtiltak, og har laget en liste med forslag til aktiviteter 
arbeidsgruppelederne kan sette i gang i arbeidsgruppene. Fakultetet har i første omgang satt 
av én time i uken i fire uker til at arbeidsgruppelederne kan lede tiltakene. Målet er at 
studentene skal bli bedre kjent, og forhåpentligvis etter hvert både ta initiativ til aktiviteter i 
arbeidsgruppen og danne egne kollokviegrupper. Aktivitetene starter opp i løpet av de 
kommende ukene. 

Målet er at studentene skal få mulighet til å utvikle gode sosiale nettverk som kan gjøre det 
enklere å være student, også dersom vi i perioder igjen blir nødt til å gå over til digital 
undervisning. På sikt håper vi å kunne arrangere en litt større tilstelning for studentene, i 
tillegg til å involvere noen av de andre ansatte i ulike læringsmiljøtiltak. 

 

Karl Harald Søvig      Øystein L. Iversen 
dekan        fakultetsdirektør  

 

2.11.2020 MAGST/CHO/NIØS 

 
Vedlegg:  

- Styresak 45/20 i fakultetsstyret 
- Styresak 66/20 i fakultetsstyret  
- Styresak 78/20-f Dekanvedtak av 28.9.2020 om opprettelse av rådgivende 

eksamensberedskapsgrupper 

https://www.sit.no/nyhet/koronaepidemien-har-gjort-studentlivet-mer-krevende
https://studenthelse.no/
https://studenthelse.no/
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Innledning 

Fra og med 12. mars ble universitetsbygg stengt, og all undervisning og eksamen ble flyttet 
til digitale flater. Det er gjort en stor innsats i hele organisasjonen for å videreføre universitets 
aktivitet under nye og krevende rammebetingelser.  

Ved departementets brev av 7. april 2020, se vedlegg, ble det besluttet at 
utdanningsinstitusjonene kan åpne for fysisk aktivitet fra og med mandag 27. april 2020, 
forutsatt at virksomheten kan utføres i tråd med de smittevernfaglige anbefalinger fra 
helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet. Etter hvert har flere ansatte vendt tilbake, og 
alle kan nå bruke kontorene på Dragefjellet etter å ha gjennomført smittevernkurs.  

For studentene er leseplassene på biblioteket åpnet, og kapasiteten kan utvides ved behov. 
Aktiviteten for høstsemesteret 2020 er nærmere beskrevet nedenfor. 

En fellesnevner for all planlegging fremover er at den må skje under usikkerhet. 
Utgangspunktet for aktiviteten fremover er dagens smittevernregime, men fakultetet må både 
ta høyde for at det kan komme lettelser og at en eventuell «annen bølge» kan føre til 
skjerpelser.  
 

Konsekvenser for undervisningen  

Som kjent har stengte bygg fått store konsekvenser for undervisningen ved fakultetet. All 
undervisning som krever fysisk oppmøte på fakultetet har måttet opphøre, med de 
konsekvenser det har medført. Takket være stor innsats fra alle involverte på faglig og 
administrativ side, samt – ikke minst – stor fleksibilitet fra studentene, har en oppnådd å 
konvertere de aller fleste undervisningsaktivitetene til et digitalt format. Vi nevner: 

• Skoleeksamen har blitt overført til digital hjemmeeksamen 
• Forelesninger og faglige samlinger over nett 
• Arbeids- og storgrupper i Zoom 
• Mulighet for senere innlevering av mastergradsoppgaver 

Erfaringene så langt er at fakultetet har klart å få til et faglig forsvarlig undervisningsopplegg 
våren 2020. Eksamener har vært gjennomført som skoleeksamener hjemme i stedet for 
vanlige skoleeksamener (saleksamener), det vil si korte hjemmeeksamener på 6 timer med 



omtrent samme oppgavetyper som ville ha vært gitt til en skoleeksamen. Vurderingsuttrykket 
har vært bestått/ikke-bestått. Erfaringen så langt er at gjennomføringen er god, og det ligger 
ikke an til større frafall dette semesteret enn i tidligere semestre. 

Fakultetet har fått klarsignal for å planlegge ut fra at kontinuasjonseksamener i august kan 
gjennomføres i den formen og med det vurderingsuttrykket som var for ordinær eksamen i 
løpet av studieåret 2019/20. Dette vil gjennomføres med mindre det kommer skjerpede 
smitteverntiltak som begrenser adgangen til å holde skoleeksamen.   

Studieadministrasjonen har sammen med studiedekan brukt mye tid på å planlegge 
undervisningen høsten 2020. Arbeidet er vanskelig, særlig fordi en komplisert romkabal må 
legges på nytt og under betydelig usikkerhet. Planleggingen baseres på at de 
smitteverntiltakene som gjelder akkurat nå også gjelder til høsten, noe som skaper 
utfordringer særlig på grunn av at det i sektoren fortsatt gjelder en énmetersregel. Dette 
medfører at vi må bruke større undervisningsrom for å romme det samme antallet studenter, 
slik at mange av de gruppeundervisningsrommene vi normalt bruker er for små. Vi ønsker å 
legge til rette for at alle studenter skal få et fysisk undervisningstilbud, men i planleggingen 
må vi likevel gjøre noen prioriteringer. Vi har da, på samme måte som UiB ellers, prioritert 
studentene på 1. og 2. studieår. Vi planlegger med: 

• Forelesninger på obligatoriske emner holdes ikke fysisk, men erstattes med digitalt 
materiale 

• Arbeidsgrupper går fysisk 
• Seminargrupper på ex fac går fysisk 
• Storgrupper på 1. og 2. studieår går fysisk 
• For storgrupper på 3. studieår planlegges en hybrid av fysisk og digital undervisning 
• For seminargrupper på 4. studieår planlegges en hybrid   
• Engelskspråklige valgemner får i hovedsak fysisk undervisning 
• Norskspråklige valgemner får i hovedsak digital undervisning  

Enkelte studenter kan få problemer med å delta på fysisk undervisning, for eksempel hvis de 
er i en risikogruppe. Også disse studentene må få et adekvat undervisningstilbud, og vi er 
forberedt på at det kan bli nødvendig å ha digitale undervisningsgrupper for dem. 

UiB sentralt er i gang med å leie inn eksterne lokaler for å dekke undervisningsbehovet til 
høsten. For å utnytte våre egne undervisningsrom bedre, kan det også bli aktuelt å innføre 
kveldsundervisning frem til kl. 2000. Universitetsledelsen har i samarbeid med 
fagforeningene kommet frem til at det kan avholdes undervisning i tidsrommet kl. 08:00-
20:00 på hverdager. Obligatorisk undervisning skal fortrinnsvis avholdes i tidsrommet kl. 
08:00-16:00. 

Når det gjelder eksamener til høsten, er ledelsens klare oppfatning at de bør gå i den form 
de er planlagt og med det vurderingsuttrykket som er planlagt. Vi har et sterkt ønske om å få 
en vurderingsform som gjør at vi kan sette karakterer A-F på de emnene der det er planlagt 
for, og har satt dette svært høyt på de prioriteringslistene vi har levert til UiB sentralt. Vi har 
fått bekreftet at våre planlagte skoleeksamener kan gjennomføres til høsten, med mindre det 
kommer skjerpelser i smittevernkravene. Fakultetet har tatt enkelte grep for å gjøre disse 
eksamenene lettere å gjennomføre fra et smittevernperspektiv. Studieutvalget vedtok på sitt 
siste møte at det ikke skal være tillatt med fysiske hjelpemidler på eksamener i obligatoriske 



emner neste studieår i og med at Lovdata skal anvendes. Vi hadde opprinnelig planlagt med 
å tillate fysiske hjelpemidler i en overgangsfase etter innfasing av Lovdata, men har valgt å ta 
bort disse hjelpemidler for å slippe å gjennomføre bokkontroll og dermed ta bort noe som 
kunne vært et smittevernmessig hinder for skoleeksamen.  

I og med at vi ennå ikke vet om det neste semesteret blir gjennomført skoleeksamener med 
full karaktersetting, har vi foreløpig valgt å ikke fremme en sak der styret bes å vurdere 
eventuelle ytterligere gjentak utover gjentakskvoten.  

Kandidatarrangementet er gjort heldigitalt. JSU gjennomførte en spørreundersøkelse blant 
studentene som fullfører mastergraden sin i rettsvitenskap dette studieåret og 
tilbakemeldingen fra dem var ganske så entydig på at de ønsket et fysisk arrangement på 
Dragefjellet. Vi håpet i det lengste at det ville være mulig å avholde et arrangement i januar 
2021, men på grunn av den store usikkerheten om smitteutviklingen ut året valgte 
fakultetsledelsen å gå får digitalt kandidatarrangement på samme tidspunkt som vi ellers 
bruker. Dette er i tråd med det de fleste andre fakultetene ved UiB gjør. 

 
Konsekvenser for forskningen 

Ph.d.-utdanningen 

All undervisning og aktivitet knyttet til ph.d.-programmet har gått som planlagt. Frem til 
midten av juni har alle disse aktivitetene blitt arrangert på digitale plattformer. Det har i tillegg 
blitt arrangert et eget motivasjonsseminar for stipendiatene. Tiltaket har også blitt arrangert 
tidligere år, og hensikten med seminaret har gjennomgående vært å innhente kompetanse 
fra andre fagmiljø enn rettsvitenskap. Temaene har omhandlet utfordringer knyttet til 
arbeidssituasjonen og arbeidsprosessene som stipendiatene har som ramme. Seminaret har 
ikke vært arrangert i 2017 og 2018. Ledelsen for ph.d.-programmet vurderte det som 
hensiktsmessig å arrangere et slikt seminar etter flere måneder med restriksjoner pga covid-
19, i lys av de hindringene som stipendiatene nå har opplevd i arbeidssituasjonen. Arne 
Møller fra Speaklab fikk i oppgave å legge rammene for innhold og opplegg i samarbeid med 
ledelsen av ph.d.-programmet. Fokuset for seminaret var særlig omstilling og reorientering i 
den endrede arbeidssituasjonen, men også idrettsfaglig teori om strategier for gjennomføring 
og måloppnåelse i prestasjonskulturer. Seminaret har i etterkant fått gode tilbakemeldinger 
fra stipendiatene. Også eksterne kandidater på doktorgradsprogrammet ble invitert, og flere 
av disse deltok på grunn av den digitale løsningen. 

Fakultetet har også arrangert semesterets veilederseminar til oppsatt dato. Seminaret ble 
arrangert på en digital plattform med godt oppmøte. Også eksterne hovedveiledere ble 
invitert, og veilederen med flest kandidater hos oss deltok. 

Så langt har to disputaser vært gjennomført i Zoom. Fredag 16. juni gjennomføres fakultetets 
første disputas hvor noen er til stede i auditorium 2 og noen deltar via Zoom.   

UiBs retningslinjer for gjennomføring av disputas under koronarestriksjoner er at fakultetene 
selv kan bestemme om prøveforelesning og disputas skal holdes heldigitalt eller fysisk. 
Retningslinjene sier videre at det må legges til rette for at personer som har en formell rolle i 
prøveforelesningen eller disputasen kan delta via internettoverføring.    



Imidlertid mener IT-avdelingen at en løsning hvor mange er i auditorium og noen er andre 
steder ikke er å foretrekke, fordi det er fare for tekniske utfordringer knyttet til mikrofoner, 
gjenklang o.l. Med den kompetansen vi har til rådighet ved Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter har vi likevel tro på at en mellomløsning skal kunne gjennomføres uten 
problemer. Så langt er vurderingen at mellomløsningen vil være aktuell for disputaser høsten 
2020. Fakultetets erfaringer vil også være til nytte for gjennomføring av disputaser ved andre 
fakulteter ved UiB.   

I kjølvannet av at hele universitetet har måttet flytte disputaser over til digitale plattformer, har 
det kommet nye utfordringer. Blant annet har det vært diskutert hvorvidt en 
samtykkeerklæring er tilstrekkelig for gjennomføring eller om det også er nødvendig å bruke 
personvernerklæring. Sentraladministrasjonen ved UiB har så langt ikke kommet med noen 
fasit på dette, men førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka, som har personvern og GDPR 
blant sine spesialfelt, mener en personvernerklæring er tilstrekkelig. Med hjelp fra Cyndecka 
har fakultetet utformet en slik erklæring som nå benyttes ved disputaser ved alle enhetene 
på UiB.  

Andre sider ved forskningen 

Ansettelsesprosesser har vært gjennomført med intervju på digitale plattformer. To nye 
stipendiater har tiltrådt stillingene sine 1. juni. Begge har nå fått kontor, og det har blitt 
gjennomført fysisk oppstartsamtale med den ene. Det planlegges en tilsvarende samtale 
med den andre. Fakultetet har gjennomført UiBs «onboarding-rutiner» ved HR-medarbeider 
på vanlig måte. De nye stipendiatene ble også presentert av ph.d.-ledelsen for alle 
stipendiatene på en digital plattform den 29. mai. Rammen var et fast sosialt møtested som 
stipendiatene selv har opprettet på en digital plattform etter restriksjonene ble innført på 
fakultetet som følge av covid-19. 

Som nevnt i styresak 28/20, har all deltagelse i internasjonale og nasjonale konferanser, 
seminarer og workshops utgått som følge av reiserestriksjoner og begrensinger for større 
forsamlinger. De fleste forskergruppene har nå gjenopptatt aktiviteten, og flere har hatt møter 
med inviterte gjester på en digital plattform. Større arrangement er avlyst eller utsatt på 
ubestemt tid. Som følge av de langvarige restriksjonene knyttet til reisevirksomhet, har 
enkelte forskergruppen fått anledning til å omdisponere smådriftsmidler til studentstipend på 
kr 25 000 for studenter som søker opptak på forskerlinjen. Dette gjelder per i dag 
forskergruppen for sivilprosess, forskergruppen for strafferett og straffeprosess, 
forskergruppen for EU/EØS-rett, konkurranserett og markedsrett og forskergruppen for 
Rettsstat. Fakultetet har nå fått inn 19 søknader til forskerlinjen, og de aller fleste er meget 
godt kvalifisert. Det er flere av disse studentene som har søkt forskergruppenes stipender. 

Fakultetets BOA-team har, sammen med prosjektlederne, gått gjennom alle igangværende 
forskningsprosjekter med tanke på å identifisere forsinkelser i planlagte aktiviteter som følge 
av situasjonen. Finansieringskildene vil bli underrettet om eventuelle avvik og forelagt 
justerte prosjektplaner innen utgangen av juni.   

Progresjonen med søknadsarbeidet til Forskningsrådet har gått som normalt, og fakultetet 
har sendt inn søknader 7 søknader til Forskningsrådet. Enkelte av disse sendes til flere 
program, og fakultetet har derfor sendt til sammen 10 søknader. Antallet søknader er i 
samsvar med det internt fastsatte måltallet. 



Fremdriftsplanen for Forskningsrådets evaluering av rettsvitenskapelig forskning (JUREVAL) 
er justert som følge av den ekstraordinære situasjonen, jf. styresak 43/20.  

Søknadsprosessen for SFF går som planlagt, og Forskningsrådet har annonsert at 
søknadsfristen for første steg foreløpig er uendret (18. november 2020). Fakultetets SFF 
initiativ har blitt evaluering av et eksternt panel av 5 fageksperter, som avla en statusrapport 
med anbefalinger til videre utvikling 13. mai 2020. Det ble avholdt en Zoom-workshop med 
panelet, de foreslåtte senterlederne og forskningsadministrasjonen den 5. mai. 

Mottakere av midler fra fond og legater ved Universitetet i Bergen 2019 og 2020 har blitt 
innvilget ett års utsettelse for bruk av midlene, mottagerne har blitt informert per e-post.  

 
Formidling 

Enkelte formidlingstiltak har vært utsatt så lenge fakultetets studio var stengt, men dette er 
nå åpnet opp igjen. Undervisningsaktiviteter har vært prioritert den første tiden etter åpning 
av studio. 

Arbeid med nettsider, sosiale media, Fakultetsnytt og annet går som normalt. Flere av 
fakultetets forskere er brukt som ressurser av media i kjølvannet av ulike «koronarettslige» 
spørsmål. 

 

Økonomiske virkninger for fakultetet 

De sentrale økonomiske virkningene for fakultetet er nevnt i sak 44/20. De fleste faktorene er 
kjent, og de knytter seg stor sett til sparte eller ekstra utgifter, men det knyttet seg usikkerhet 
til mange av disse. 

Den største utgiften for fakultetet er knyttet til fastlønn for de ansatte, og her er det ikke 
endringer som følge av koronasituasjonen, bortsett fra forlengelsen for stipendiater. Her er et 
foreløpig estimat er at gjennomsnittlig forlengelse for denne gruppen er på seks uker. 
Fakultetet forsøker å periodisere mesteparten av disse utgiftene i 2020, siden vi uansett vil 
ligge under måltallet for rekrutteringsstillinger.  

Arbeidsgiveravgiften ble redusert for to måneder for alle virksomheter. For fakultetet 
innebærer lettelsen en besparelse på ca kr 700 000. Det har kommet signaler fra regjeringen 
om at statlige virksomheten vil få justeringer som reelt sett gjør at denne besparelsen vil bli 
inndratt.  

Den største umiddelbare besparelsen har ligget i redusert reiseaktivitet. Fakultetet har stort 
sett ikke hatt utgifter til dette etter mars 2020, men en regner med at aktiviteten vil ta seg opp 
igjen utover høsten.  

Når det gjelder studiet er det grunn til å håpe at studentgjennomstrømningen og produksjon 
av studiepoeng ikke blir nevneverdig skadelidende av den spesielle situasjonen. 
Tilbakemeldingene fra studentene har vært positive, selv om studentene har hatt delte 
meningen i saken knyttet til vurderingsuttrykk. Det er vårt inntrykk at studentene har klart å 
tilpasse seg den nye situasjonen, og det er foreløpig ingen tegn til at færre melder seg opp til 



eksamen eller at flere trekker seg fra eksamen. Det er særlige utfordringer knyttet til 
utveksling, siden fakultetet ikke kan ta imot innreisende studenter som normalt 
høstsemesteret 2020. Dette vil dels kompenseres ved at flere av studenter som ellers ville 
reist ut tar spesialemner, men det er knyttet belønningsmidler til utveksling som går tapt. 

På eksamenssiden sparer fakultetet noe ved at bestått/ikke-bestått gjør at nivåkontrollen blir 
noe enklere og at det blir færre sensurklager. Det er mer uklart hvordan bestått/ikke-bestått 
virker inn på antall gjentak. 

Bokkvoten er i henhold til dekanvedtak økt med 50 % for fast vitenskapelige ansatte og 
postdoktorer, og annuumet til stipendiater økes med samme sum (2 500 kroner). Dette antas 
å bli dekket inn igjen av de reduserte reiseutgiftene.  

UiB er tildelt ekstra studieplasser på grunn av koronasituasjonen, og fakultetet kan gjøre 
regning med å få 20 som innfases over 4 år. Disse er midlertidige, men det er ikke grunn til 
tro at de blir inndratt med det første. Disse studieplassene vil gi inntekter allerede fra 2020, i 
tillegg til senere belønningsmidler for studiepoeng- og gradsproduksjon. Samtidig fører de til 
behov for ekstra lærekrefter, og vi legger bl.a. derfor i nærværende møte frem en egen sak 
om utlysing av tre universitetslektorstillinger (sak 46/20). 

Samtidig med ekstra studieplasser er UiB også tildelt rekrutteringsstillinger, men endelig 
fordeling på fakultetene er ikke gjort ennå. 
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Innledning 

Fra og med 12. mars ble universitetsbygg stengt, og all undervisning og eksamen ble flyttet 
til digitale flater. Det ble gjort en stor innsats i hele organisasjonen for å videreføre 
universitets aktivitet under nye og krevende rammebetingelser.  

Ved departementets beslutning ble så universitetet åpnet for fysisk aktivitet igjen, fra og med 
mandag 27. april 2020, forutsatt at virksomheten kunne utføres i tråd med de 
smittevernfaglige anbefalinger fra helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet. Etter hvert 
vendte flere ansatte tilbake, og alle kunne bruke kontorene på Dragefjellet etter å ha 
gjennomført smittevernkurs.  

For studentene ble leseplassene på biblioteket åpnet fra slutten av april og fra midten av juni 
var universitetsbyggene åpne for studenter ved bruk av nøkkelkort.  

Aktiviteten for høstsemesteret 2020 er nærmere beskrevet nedenfor. 

I starten av mai 2020 opprettet UiB sentralt to task force-grupper som skulle gi anbefalinger 
for ny planlegging av undervisningen og gjennomføring av eksamen for høsten 2020. 
Kapasiteten i alle undervisningsrom er kraftig redusert slik at det er mulig å gjennomføre 
nødvendige smitteverntiltak, og det er i løpet av sommeren montert videokameraer i flere 
undervisningsrom for opptak og strømming. 

Universitetsledelsen oppfordret fakultetene til å tilrettelegge for noe fysisk undervisning for 
alle studenter, noe vi har forsøkt å etterleve. I planleggingsfasen bestemte fakultetsledelsen 
seg for å prioritere gruppeundervisning fremfor forelesninger i fysiske undervisningsrom, 
samt at fysisk undervisning på de tidlige studieårene ble prioritert fremfor de senere 
studieårene.  

Både studentene ved fakultetet og de emneansvarlige ga uttrykk for at de ønsket at høstens 
eksamener skulle gå som normalt som skoleeksamener (saleksamen) med vurderingsuttrykk 
A-F, så sant det kunne gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernregler. 
Fakultetsledelsen var enig i dette, og har lagt ønsket om skoleeksamen til grunn i 
planleggingen.  

En fellesnevner for all planlegging fremover er at den fortsatt skjer under usikkerhet. 
Utgangspunktet for aktiviteten fremover er dagens smittevernregime, men fakultetet må både 



ta høyde for at det kan komme lettelser og at en eventuell «annen bølge» kan føre til 
skjerpelser.  

Fakultetsstyret mottok til møtet 20. juni en redegjørelse for konsekvensene av covid-19-
tilpasningene frem til da: (se vedlagte sak 45/20). Denne saken vil gi en oppdatert 
redegjørelse frem til dagens styremøte. Selve studentopptaket og gjennomføringen av 
mottaket er redegjort for i sak 67/20 og 68/20.  
 

Konsekvenser for undervisningen  

Undervisningen i inneværende semester har måttet tilpasses for å være i samsvar med de 
begrensningene som har fulgt med den pågående covid-19-pandemien. Opprinnelig ble 
planleggingen av undervisningen gjennomført i februar, men måtte gjøres helt om som følge 
av smittevernbegrensningene. Fra å ha tilgang til 20 undervisningsrom der 16 av disse har 
plass til mer enn 20 personer, var det nå kun 6 undervisningsrom som hadde denne 
kapasiteten. Hovedarbeidet med ny romplanlegging ble gjort i juni og frem til StudentWeb 
åpnet 6. juli. Det ble redegjort for hovedtrekkene i siste ordinære styremøte før 
sommerferien.  

Vi har nå gjennomført de første 4-5 ukene av undervisningen dette semesteret, og så langt 
har planene for undervisningen i det alt vesentlige blitt fulgt. Studentene har fått all den 
undervisningen som har vært planlagt; alle seminarsamlinger, arbeidsgrupper og storgrupper 
har blitt gjennomført. En del av undervisningen som har vært planlagt fysisk har måttet 
gjennomføres digitalt, men det har hele tiden har vært en forutsetning at planlagt fysisk 
undervisning på kort varsel kan måtte gjennomføres digitalt. I noen av tilfellene har det vært 
på grunn av at grupper av studenter har måttet gå i karantene pga. medstudenter med 
smitte. De langt fleste tilfellene skyldtes likevel to tiltak fra Bergen kommune: Først 
oppfordret Bergen kommune den 31. august alle som hadde vært på fester hvor 
smittevernregler ikke var overholdt om å gå i selvvalgt karantene i 10 dager. Fakultetet valgte 
å følge opp kommunens oppfordring med å la det aller meste av undervisningen, og all 
obligatorisk undervisning, gå digitalt i 10 dager etter at oppfordringen ble gitt. Deretter 
innførte Bergen kommune den 8. september en lokal forskrift som skal gjelde til og med 18. 
september, og som blant annet medførte en anbefaling om bruk av hjemmekontor, en 
reduksjon av antallet deltakere på private arrangerer fra 20 til 10, og en reduksjon av antallet 
deltakere i offentlige arrangementer fra 200 til 50. UiB sentralt vedtok senere samme kveld at 
undervisning skulle gjennomføres digitalt frem til 18. september. Fakultetet har selvsagt fulgt 
opp dette, slik at hovedregelen er at undervisning ved vårt fakultet blir digital i dette 
tidsrommet.  

Den fastsatte undervisningen er altså gjennomført som planlagt, og vi vil understreke at det 
tilbys undervisning også til alle studenter som ikke har mulighet for å være til stede på 
fakultetet. Dette er et viktig smitteverntiltak som gjør at alle med sykdomssymptomer kan 
holde seg hjemme og likevel få med seg undervisningen. På de fleste studieårene er dette 
blitt løst ved at studenter som ikke kan være på fakultetet undervisningsdagen kan melde 
seg på en ekstra digital undervisningsgruppe i Mitt UiB innen en gitt frist. Denne ordningen 
har blitt satt i verk også på exfac selv om den opprinnelige planen var at studenter som ikke 
kan følge undervisningen fysisk skulle kunne koble seg til undervisningen via strømming. 
Mulighet for strømming skulle etter planen settes opp for flere av våre undervisningslokaler, 



men dessverre var det problemer med de tekniske løsningene som var på plass til 
semesterstart. Det manglet tilstrekkelig antall mikrofoner og selve direkteoverføringen av lyd 
og bilde var heller ikke på plass.  

Undervisningen har altså vært i samsvar med plan, og det er ikke grunn til å tro at 
studieopplegget er noe svakere for studentene dette semesteret enn det er til vanlig. 
Ledelsen er svært godt fornøyd med hvordan emneansvarlige og undervisere på en 
tilnærmet sømløs måte har gjort den planlagte fysiske undervisningen digital. Vi vil imidlertid 
få understreke at vårt opplegg er meget krevende å få til under de rådende omstendigheter, 
og studieadministrasjonen har lagt ned en ekstraordinær innsats både før, under og etter 
sommerferien. Det samme gjelder for de som har emneansvar for obligatoriske emner nå, og 
det er også en rekke enkeltpersoner utover dette som har gjort atskillig mer enn det som 
strengt tatt kan forventes av dem. Ledelsen har en viss frykt for at et vedvarende 
arbeidspress vil medføre en viss slitasje på vårt personell, spesielt fordi det ikke er noe som 
tyder på at begrensningene som følge av covid-19-situasjonen vil lempes vesentlig i nær 
fremtid.  

For studentene har trolig kapasiteten på lesesalene vært den største utfordringen, og det er 
dessverre grunn til å tro at dette problemet vil tilta i eksamensperiodene. Kapasiteten på 
lesesalsplassene er halvert og fakultetet har spilt inn problemet overfor Eiendomsavdelingen. 
Dette er en utfordring som alle fakultetene ved UiB står overfor og som det foreløpig ikke 
finnes noen klar løsning på. Da UiB leide eksterne lokaler for høstens undervisning var det 
undervisningsrom som ble prioritert. 

 

Konsekvenser for eksamen 

Gjennomføringen av eksamener har så langt gått i samsvar med plan. I august ble alle 
kontinuasjonseksamener for studieåret 2019/20 gjennomført som planlagt, det vil si at det ble 
saleksamen i alle emner som hadde det på ordinær eksamen, og det ble hjemmeeksamen i 
alle som hadde det på ordinær eksamen. 

Gjennomføring av eksamener for resten av høstsemesteret har vært inngående vurdert av 
ledelsen. Semesteret har vært planlagt ut fra at det skal avholdes saleksamen på alle 
obligatoriske emner dette semesteret bortsett fra exfac, som har hjemmeeksamen. Ledelsen 
har vurdert om det bør gjennomføres hjemmeeksamen i stedet for saleksamen, men har 
kommet til at det foreløpig ikke er grunn til å fravike den planen som er lagt. Planene for å 
gjennomføre saleksamen er godkjent av Bedriftshelsetjenesten og UiB sentralt har 
gjennomført risikoanalyser. Studieutvalget vedtok (sak 61/20) at det i studieåret 2020/2021 – 
av smittervernmessige grunner – ikke skal være tillatt med fysiske hjelpemidler på 
eksamener i obligatoriske emner. Det medfører at bokkontrollen ikke gjennomføres, og at 
man dermed ikke vil få den sammenstimlingen av studenter som det lett blir tilløp til mens 
bokkontrollen pågår på store eksamener. Av hensyn til smittevernet vil fakultetet også starte 
en praksis med at det ikke skal være fysisk undervisning på et emne de to siste ukene før 
eksamen, og fakultetet vil også oppfordre studentene til å begrense sin sosiale 
omgangskrets i samme periode.  

 



Rådgivende eksamensberedskapsgrupper 

Det kan hende at planen om saleksamener ikke kan gjennomføres for hver eksamen; f.eks. 
ved ny nedstengning, dersom mange studenter er satt i karantene like før eksamen, eller 
dersom smittetallene skulle tilsi det. Da kan ev. saleksamen omgjøres til hjemmeeksamen 
(f.eks. som «skoleeksamen hjemme»). Der smittesituasjonen gjør at det er aktuelt kan f.eks. 
saleksamen gå som planlagt, men med en ekstra kontinuasjonseksamen for de som ikke kan 
være til stede på ordinær eksamen.  

Beslutningen om å legge om til hjemmeeksamen kan måtte gjøres på kort varsel og tett 
opptil eksamen. Kompetansen til å vedta dette ligger til dekan, jf. fullmakten til dekan vedtatt 
av fakultetsstyre i sak 14/20. Det er imidlertid viktig å sikre et godt beslutningsgrunnlag og 
det er også viktig at det er legitimitet i måten beslutningen fattes på. Ledelsen vil av den 
grunn foreslå at det opprettes en egen rådgivende eksamensgruppe som settes sammen for 
hvert enkelt emne, og som møtes en uke før eksamen skal avholdes eller senere dersom 
forholdene tilsier det. Gruppen vil få en rådgivende funksjon overfor dekan. Vi foreslår at 
gruppen får følgende sammensetning: 

- Studiedekan 
- Studiesjef/assisterende fakultetsdirektør 
- Emneansvarlig 
- Studieårsansvarlig 
- Leder eller nestleder i JSU  

 

Konsekvenser for forskningsaktiviteten 

Ph.d.-utdanningen 

All undervisning på ph.d.-programmet har gått som planlagt fram til nå, men blitt gjennomført 
på digitale plattformer.  

Det har vært ytterligere to disputaser etter covid-19-nedstengingen, én i juni og én i august. 
Disse har vært hybridløsninger, hvor prøveforelesning og disputas har foregått i auditorium 2 
som vanlig, men hvor én eller begge opponenter har deltatt via Zoom. Begge disputasene 
var også tilgjengelig for publikum i Zoom. Så langt vi vet er vi det eneste fakultetet som har 
fått til auditorium-disputaser siden mars, og det har latt seg gjennomføre fordi Knut Martin 
Tande har bidratt med kompetanse og utstyr. Begge kandidatene har vært veldig fornøyd 
med at de fikk en tilnærmet tradisjonell disputas, og med gjennomføringen. Løsningen med å 
ha opponenter på Zoom har vist seg å fungere svært godt, og vi ser for oss å fortsette med å 
gjennomføre disputaser på denne måten (både fysisk og digital) - i første omgang ut 
høstsemesteret 2020.   

17. og 18. september arrangerer fakultetet Det nasjonale ph.d.-seminaret for ph.d.-
kandidater ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Dette seminaret 
arrangeres hvert år, men institusjonene rullerer på å være vertskap. Dette seminaret vil vi nå 
for første gang arrangeres digitalt. Det er ikke optimalt, for mye av utkommet med dette 
seminaret er knyttet til det sosiale. Imidlertid er det obligatorisk for mange å delta, og det er 
også studiepoenggivende om kandidater fra UiB som har deltatt tidligere. Det er mange 
studiepoenggivende aktiviteter for ph.d.-kandidater som er utsatt eller avlyst siden mars, og 



fakultetet så det derfor som hensiktsmessig å gjennomføre seminaret som planlagt. I tillegg 
til seniorer fra de to andre fakultetene, gir professor II Sanne Taekema fra Erasmus 
University Rotterdam, og professor Mauro Zamboni fra Stockholms Universitet betydelige 
bidrag til seminaret. De mulighetene som den digitale plattformen gir i forhold til å inkludere 
utenlandske professorer, har vært en klar merverdi både økonomisk og kvalitetsmessig. Det 
vil være om lag 50 deltakere på seminaret.   

Fordi flere stipendiater har hatt problemer med progresjonen når det gjelder å oppfylle 
studiepoeng på valgfri del av opplæringsdelen, vil nå ph.d.-ledelsen tilby et frivillig kurs mot 
slutten av året. Det vil også bli arrangert veilederseminar i løpet av høsten, der vi også håper 
å få med eksterne hovedveiledere fordi vi satser på et digitalt seminar. 

 

Andre sider ved forskningen 

Når det gjelder igangværende forskningsprosjekter med ekstern finansiering, er alle 
finansieringskildene nå underrettet om eventuelle avvik som følge av covid-19. De siste, 
mindre justeringene av prosjektplanene vil skje i forbindelse med den årlige 
framdriftsrapporteringen til Norges forskningsråd i oktober.  

Som nevnt i forrige styresak har forskergruppene gjenopptatt aktivitetene, men deltakelse i 
nasjonale/internasjonale konferanser, samt egne arrangement blir stort sett kansellert. 

Det er ingen endringer siden forrige styresak når det gjelder den videre prosessen for SFF-
søknaden og evalueringen av rettsvitenskapelig forskning, JUREVAL (jf styresak 43/20 og 
71/20).  Søknadsprosessen i forbindelse med Forskningsrådets utlysinger med søknadsfrist i 
februar, vil antakeligvis gå som normalt, bortsett fra at flere av møteplassene vil være digitale 
eller i form av hybridløsninger.  

I likhet med midler fra fond og legater, har også midler tildelt over Momentum-programmet 
(UiBs karriereprogram) fått utsatt frist når det gjelder bruk av midlene. Meltzermidler kan 
omdisponeres til bruk frem til 31.desember 2022. 

 

 

Karl Harald Søvig      Øystein L. Iversen 
dekan        fakultetsdirektør  
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Innledning 

Fra og med 12. mars ble universitetsbygg stengt, og all undervisning og eksamen ble flyttet 
til digitale flater. Det er gjort en stor innsats i hele organisasjonen for å videreføre universitets 
aktivitet under nye og krevende rammebetingelser.  

Ved departementets brev av 7. april 2020, se vedlegg, ble det besluttet at 
utdanningsinstitusjonene kan åpne for fysisk aktivitet fra og med mandag 27. april 2020, 
forutsatt at virksomheten kan utføres i tråd med de smittevernfaglige anbefalinger fra 
helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet. Etter hvert har flere ansatte vendt tilbake, og 
alle kan nå bruke kontorene på Dragefjellet etter å ha gjennomført smittevernkurs.  

For studentene er leseplassene på biblioteket åpnet, og kapasiteten kan utvides ved behov. 
Aktiviteten for høstsemesteret 2020 er nærmere beskrevet nedenfor. 

En fellesnevner for all planlegging fremover er at den må skje under usikkerhet. 
Utgangspunktet for aktiviteten fremover er dagens smittevernregime, men fakultetet må både 
ta høyde for at det kan komme lettelser og at en eventuell «annen bølge» kan føre til 
skjerpelser.  
 

Konsekvenser for undervisningen  

Som kjent har stengte bygg fått store konsekvenser for undervisningen ved fakultetet. All 
undervisning som krever fysisk oppmøte på fakultetet har måttet opphøre, med de 
konsekvenser det har medført. Takket være stor innsats fra alle involverte på faglig og 
administrativ side, samt – ikke minst – stor fleksibilitet fra studentene, har en oppnådd å 
konvertere de aller fleste undervisningsaktivitetene til et digitalt format. Vi nevner: 

• Skoleeksamen har blitt overført til digital hjemmeeksamen 
• Forelesninger og faglige samlinger over nett 
• Arbeids- og storgrupper i Zoom 
• Mulighet for senere innlevering av mastergradsoppgaver 

Erfaringene så langt er at fakultetet har klart å få til et faglig forsvarlig undervisningsopplegg 
våren 2020. Eksamener har vært gjennomført som skoleeksamener hjemme i stedet for 
vanlige skoleeksamener (saleksamener), det vil si korte hjemmeeksamener på 6 timer med 



omtrent samme oppgavetyper som ville ha vært gitt til en skoleeksamen. Vurderingsuttrykket 
har vært bestått/ikke-bestått. Erfaringen så langt er at gjennomføringen er god, og det ligger 
ikke an til større frafall dette semesteret enn i tidligere semestre. 

Fakultetet har fått klarsignal for å planlegge ut fra at kontinuasjonseksamener i august kan 
gjennomføres i den formen og med det vurderingsuttrykket som var for ordinær eksamen i 
løpet av studieåret 2019/20. Dette vil gjennomføres med mindre det kommer skjerpede 
smitteverntiltak som begrenser adgangen til å holde skoleeksamen.   

Studieadministrasjonen har sammen med studiedekan brukt mye tid på å planlegge 
undervisningen høsten 2020. Arbeidet er vanskelig, særlig fordi en komplisert romkabal må 
legges på nytt og under betydelig usikkerhet. Planleggingen baseres på at de 
smitteverntiltakene som gjelder akkurat nå også gjelder til høsten, noe som skaper 
utfordringer særlig på grunn av at det i sektoren fortsatt gjelder en énmetersregel. Dette 
medfører at vi må bruke større undervisningsrom for å romme det samme antallet studenter, 
slik at mange av de gruppeundervisningsrommene vi normalt bruker er for små. Vi ønsker å 
legge til rette for at alle studenter skal få et fysisk undervisningstilbud, men i planleggingen 
må vi likevel gjøre noen prioriteringer. Vi har da, på samme måte som UiB ellers, prioritert 
studentene på 1. og 2. studieår. Vi planlegger med: 

• Forelesninger på obligatoriske emner holdes ikke fysisk, men erstattes med digitalt 
materiale 

• Arbeidsgrupper går fysisk 
• Seminargrupper på ex fac går fysisk 
• Storgrupper på 1. og 2. studieår går fysisk 
• For storgrupper på 3. studieår planlegges en hybrid av fysisk og digital undervisning 
• For seminargrupper på 4. studieår planlegges en hybrid   
• Engelskspråklige valgemner får i hovedsak fysisk undervisning 
• Norskspråklige valgemner får i hovedsak digital undervisning  

Enkelte studenter kan få problemer med å delta på fysisk undervisning, for eksempel hvis de 
er i en risikogruppe. Også disse studentene må få et adekvat undervisningstilbud, og vi er 
forberedt på at det kan bli nødvendig å ha digitale undervisningsgrupper for dem. 

UiB sentralt er i gang med å leie inn eksterne lokaler for å dekke undervisningsbehovet til 
høsten. For å utnytte våre egne undervisningsrom bedre, kan det også bli aktuelt å innføre 
kveldsundervisning frem til kl. 2000. Universitetsledelsen har i samarbeid med 
fagforeningene kommet frem til at det kan avholdes undervisning i tidsrommet kl. 08:00-
20:00 på hverdager. Obligatorisk undervisning skal fortrinnsvis avholdes i tidsrommet kl. 
08:00-16:00. 

Når det gjelder eksamener til høsten, er ledelsens klare oppfatning at de bør gå i den form 
de er planlagt og med det vurderingsuttrykket som er planlagt. Vi har et sterkt ønske om å få 
en vurderingsform som gjør at vi kan sette karakterer A-F på de emnene der det er planlagt 
for, og har satt dette svært høyt på de prioriteringslistene vi har levert til UiB sentralt. Vi har 
fått bekreftet at våre planlagte skoleeksamener kan gjennomføres til høsten, med mindre det 
kommer skjerpelser i smittevernkravene. Fakultetet har tatt enkelte grep for å gjøre disse 
eksamenene lettere å gjennomføre fra et smittevernperspektiv. Studieutvalget vedtok på sitt 
siste møte at det ikke skal være tillatt med fysiske hjelpemidler på eksamener i obligatoriske 



emner neste studieår i og med at Lovdata skal anvendes. Vi hadde opprinnelig planlagt med 
å tillate fysiske hjelpemidler i en overgangsfase etter innfasing av Lovdata, men har valgt å ta 
bort disse hjelpemidler for å slippe å gjennomføre bokkontroll og dermed ta bort noe som 
kunne vært et smittevernmessig hinder for skoleeksamen.  

I og med at vi ennå ikke vet om det neste semesteret blir gjennomført skoleeksamener med 
full karaktersetting, har vi foreløpig valgt å ikke fremme en sak der styret bes å vurdere 
eventuelle ytterligere gjentak utover gjentakskvoten.  

Kandidatarrangementet er gjort heldigitalt. JSU gjennomførte en spørreundersøkelse blant 
studentene som fullfører mastergraden sin i rettsvitenskap dette studieåret og 
tilbakemeldingen fra dem var ganske så entydig på at de ønsket et fysisk arrangement på 
Dragefjellet. Vi håpet i det lengste at det ville være mulig å avholde et arrangement i januar 
2021, men på grunn av den store usikkerheten om smitteutviklingen ut året valgte 
fakultetsledelsen å gå får digitalt kandidatarrangement på samme tidspunkt som vi ellers 
bruker. Dette er i tråd med det de fleste andre fakultetene ved UiB gjør. 

 
Konsekvenser for forskningen 

Ph.d.-utdanningen 

All undervisning og aktivitet knyttet til ph.d.-programmet har gått som planlagt. Frem til 
midten av juni har alle disse aktivitetene blitt arrangert på digitale plattformer. Det har i tillegg 
blitt arrangert et eget motivasjonsseminar for stipendiatene. Tiltaket har også blitt arrangert 
tidligere år, og hensikten med seminaret har gjennomgående vært å innhente kompetanse 
fra andre fagmiljø enn rettsvitenskap. Temaene har omhandlet utfordringer knyttet til 
arbeidssituasjonen og arbeidsprosessene som stipendiatene har som ramme. Seminaret har 
ikke vært arrangert i 2017 og 2018. Ledelsen for ph.d.-programmet vurderte det som 
hensiktsmessig å arrangere et slikt seminar etter flere måneder med restriksjoner pga covid-
19, i lys av de hindringene som stipendiatene nå har opplevd i arbeidssituasjonen. Arne 
Møller fra Speaklab fikk i oppgave å legge rammene for innhold og opplegg i samarbeid med 
ledelsen av ph.d.-programmet. Fokuset for seminaret var særlig omstilling og reorientering i 
den endrede arbeidssituasjonen, men også idrettsfaglig teori om strategier for gjennomføring 
og måloppnåelse i prestasjonskulturer. Seminaret har i etterkant fått gode tilbakemeldinger 
fra stipendiatene. Også eksterne kandidater på doktorgradsprogrammet ble invitert, og flere 
av disse deltok på grunn av den digitale løsningen. 

Fakultetet har også arrangert semesterets veilederseminar til oppsatt dato. Seminaret ble 
arrangert på en digital plattform med godt oppmøte. Også eksterne hovedveiledere ble 
invitert, og veilederen med flest kandidater hos oss deltok. 

Så langt har to disputaser vært gjennomført i Zoom. Fredag 16. juni gjennomføres fakultetets 
første disputas hvor noen er til stede i auditorium 2 og noen deltar via Zoom.   

UiBs retningslinjer for gjennomføring av disputas under koronarestriksjoner er at fakultetene 
selv kan bestemme om prøveforelesning og disputas skal holdes heldigitalt eller fysisk. 
Retningslinjene sier videre at det må legges til rette for at personer som har en formell rolle i 
prøveforelesningen eller disputasen kan delta via internettoverføring.    



Imidlertid mener IT-avdelingen at en løsning hvor mange er i auditorium og noen er andre 
steder ikke er å foretrekke, fordi det er fare for tekniske utfordringer knyttet til mikrofoner, 
gjenklang o.l. Med den kompetansen vi har til rådighet ved Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter har vi likevel tro på at en mellomløsning skal kunne gjennomføres uten 
problemer. Så langt er vurderingen at mellomløsningen vil være aktuell for disputaser høsten 
2020. Fakultetets erfaringer vil også være til nytte for gjennomføring av disputaser ved andre 
fakulteter ved UiB.   

I kjølvannet av at hele universitetet har måttet flytte disputaser over til digitale plattformer, har 
det kommet nye utfordringer. Blant annet har det vært diskutert hvorvidt en 
samtykkeerklæring er tilstrekkelig for gjennomføring eller om det også er nødvendig å bruke 
personvernerklæring. Sentraladministrasjonen ved UiB har så langt ikke kommet med noen 
fasit på dette, men førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka, som har personvern og GDPR 
blant sine spesialfelt, mener en personvernerklæring er tilstrekkelig. Med hjelp fra Cyndecka 
har fakultetet utformet en slik erklæring som nå benyttes ved disputaser ved alle enhetene 
på UiB.  

Andre sider ved forskningen 

Ansettelsesprosesser har vært gjennomført med intervju på digitale plattformer. To nye 
stipendiater har tiltrådt stillingene sine 1. juni. Begge har nå fått kontor, og det har blitt 
gjennomført fysisk oppstartsamtale med den ene. Det planlegges en tilsvarende samtale 
med den andre. Fakultetet har gjennomført UiBs «onboarding-rutiner» ved HR-medarbeider 
på vanlig måte. De nye stipendiatene ble også presentert av ph.d.-ledelsen for alle 
stipendiatene på en digital plattform den 29. mai. Rammen var et fast sosialt møtested som 
stipendiatene selv har opprettet på en digital plattform etter restriksjonene ble innført på 
fakultetet som følge av covid-19. 

Som nevnt i styresak 28/20, har all deltagelse i internasjonale og nasjonale konferanser, 
seminarer og workshops utgått som følge av reiserestriksjoner og begrensinger for større 
forsamlinger. De fleste forskergruppene har nå gjenopptatt aktiviteten, og flere har hatt møter 
med inviterte gjester på en digital plattform. Større arrangement er avlyst eller utsatt på 
ubestemt tid. Som følge av de langvarige restriksjonene knyttet til reisevirksomhet, har 
enkelte forskergruppen fått anledning til å omdisponere smådriftsmidler til studentstipend på 
kr 25 000 for studenter som søker opptak på forskerlinjen. Dette gjelder per i dag 
forskergruppen for sivilprosess, forskergruppen for strafferett og straffeprosess, 
forskergruppen for EU/EØS-rett, konkurranserett og markedsrett og forskergruppen for 
Rettsstat. Fakultetet har nå fått inn 19 søknader til forskerlinjen, og de aller fleste er meget 
godt kvalifisert. Det er flere av disse studentene som har søkt forskergruppenes stipender. 

Fakultetets BOA-team har, sammen med prosjektlederne, gått gjennom alle igangværende 
forskningsprosjekter med tanke på å identifisere forsinkelser i planlagte aktiviteter som følge 
av situasjonen. Finansieringskildene vil bli underrettet om eventuelle avvik og forelagt 
justerte prosjektplaner innen utgangen av juni.   

Progresjonen med søknadsarbeidet til Forskningsrådet har gått som normalt, og fakultetet 
har sendt inn søknader 7 søknader til Forskningsrådet. Enkelte av disse sendes til flere 
program, og fakultetet har derfor sendt til sammen 10 søknader. Antallet søknader er i 
samsvar med det internt fastsatte måltallet. 



Fremdriftsplanen for Forskningsrådets evaluering av rettsvitenskapelig forskning (JUREVAL) 
er justert som følge av den ekstraordinære situasjonen, jf. styresak 43/20.  

Søknadsprosessen for SFF går som planlagt, og Forskningsrådet har annonsert at 
søknadsfristen for første steg foreløpig er uendret (18. november 2020). Fakultetets SFF 
initiativ har blitt evaluering av et eksternt panel av 5 fageksperter, som avla en statusrapport 
med anbefalinger til videre utvikling 13. mai 2020. Det ble avholdt en Zoom-workshop med 
panelet, de foreslåtte senterlederne og forskningsadministrasjonen den 5. mai. 

Mottakere av midler fra fond og legater ved Universitetet i Bergen 2019 og 2020 har blitt 
innvilget ett års utsettelse for bruk av midlene, mottagerne har blitt informert per e-post.  

 
Formidling 

Enkelte formidlingstiltak har vært utsatt så lenge fakultetets studio var stengt, men dette er 
nå åpnet opp igjen. Undervisningsaktiviteter har vært prioritert den første tiden etter åpning 
av studio. 

Arbeid med nettsider, sosiale media, Fakultetsnytt og annet går som normalt. Flere av 
fakultetets forskere er brukt som ressurser av media i kjølvannet av ulike «koronarettslige» 
spørsmål. 

 

Økonomiske virkninger for fakultetet 

De sentrale økonomiske virkningene for fakultetet er nevnt i sak 44/20. De fleste faktorene er 
kjent, og de knytter seg stor sett til sparte eller ekstra utgifter, men det knyttet seg usikkerhet 
til mange av disse. 

Den største utgiften for fakultetet er knyttet til fastlønn for de ansatte, og her er det ikke 
endringer som følge av koronasituasjonen, bortsett fra forlengelsen for stipendiater. Her er et 
foreløpig estimat er at gjennomsnittlig forlengelse for denne gruppen er på seks uker. 
Fakultetet forsøker å periodisere mesteparten av disse utgiftene i 2020, siden vi uansett vil 
ligge under måltallet for rekrutteringsstillinger.  

Arbeidsgiveravgiften ble redusert for to måneder for alle virksomheter. For fakultetet 
innebærer lettelsen en besparelse på ca kr 700 000. Det har kommet signaler fra regjeringen 
om at statlige virksomheten vil få justeringer som reelt sett gjør at denne besparelsen vil bli 
inndratt.  

Den største umiddelbare besparelsen har ligget i redusert reiseaktivitet. Fakultetet har stort 
sett ikke hatt utgifter til dette etter mars 2020, men en regner med at aktiviteten vil ta seg opp 
igjen utover høsten.  

Når det gjelder studiet er det grunn til å håpe at studentgjennomstrømningen og produksjon 
av studiepoeng ikke blir nevneverdig skadelidende av den spesielle situasjonen. 
Tilbakemeldingene fra studentene har vært positive, selv om studentene har hatt delte 
meningen i saken knyttet til vurderingsuttrykk. Det er vårt inntrykk at studentene har klart å 
tilpasse seg den nye situasjonen, og det er foreløpig ingen tegn til at færre melder seg opp til 



eksamen eller at flere trekker seg fra eksamen. Det er særlige utfordringer knyttet til 
utveksling, siden fakultetet ikke kan ta imot innreisende studenter som normalt 
høstsemesteret 2020. Dette vil dels kompenseres ved at flere av studenter som ellers ville 
reist ut tar spesialemner, men det er knyttet belønningsmidler til utveksling som går tapt. 

På eksamenssiden sparer fakultetet noe ved at bestått/ikke-bestått gjør at nivåkontrollen blir 
noe enklere og at det blir færre sensurklager. Det er mer uklart hvordan bestått/ikke-bestått 
virker inn på antall gjentak. 

Bokkvoten er i henhold til dekanvedtak økt med 50 % for fast vitenskapelige ansatte og 
postdoktorer, og annuumet til stipendiater økes med samme sum (2 500 kroner). Dette antas 
å bli dekket inn igjen av de reduserte reiseutgiftene.  

UiB er tildelt ekstra studieplasser på grunn av koronasituasjonen, og fakultetet kan gjøre 
regning med å få 20 som innfases over 4 år. Disse er midlertidige, men det er ikke grunn til 
tro at de blir inndratt med det første. Disse studieplassene vil gi inntekter allerede fra 2020, i 
tillegg til senere belønningsmidler for studiepoeng- og gradsproduksjon. Samtidig fører de til 
behov for ekstra lærekrefter, og vi legger bl.a. derfor i nærværende møte frem en egen sak 
om utlysing av tre universitetslektorstillinger (sak 46/20). 

Samtidig med ekstra studieplasser er UiB også tildelt rekrutteringsstillinger, men endelig 
fordeling på fakultetene er ikke gjort ennå. 

 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

10.6.2020 KHS/MS/AMF m.fl. 
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Dekanvedtak knyttet til COVID-19 
 
  
  

 
 
Dekanvedtak om opprettelse av rådgivende 
eksamensberedskapsgrupper for gjennomføring av eksamen 
studieåret 2020-2021 
 
Fakultetet har en plan om å gjennomføre skoleeksamen (saleksamen) på de fleste emner 
også studieåret 2020-2021. De restriksjonene som kan komme som følge av covid-19-
utbruddet og smittesituasjonen til enhver tid kan likevel medføre at det blir nødvendig å 
vurdere en annen prøvingsform enn skoleeksamen. Kompetansen til å treffe eventuelle 
beslutninger om endring av prøvingsform etter at emner har startet, ligger til dekan under 
fullmakt fra fakultetsstyret i sak 14/20 og fakultetsreglementet § 4.  
 
I fakultetsstyremøtet 15. september 2020 (sak 66/20) signaliserte ledelsen at det er ønskelig 
å sette ned en rådgivende eksamensberedskapsgruppe som skal rådgi dekan med hensyn til 
om det bør fattes vedtak om annen eksamensform enn skoleeksamen i emner der det er 
planlagt med skoleeksamen. Forslaget var å opprette et utvalg med slik sammensetning: 

- Studiedekan 
- Studiesjef/assisterende fakultetsdirektør 
- Emneansvarlig 
- Studieårsansvarlig 
- Leder eller nestleder i JSU  

Forslaget gikk ut på at gruppen møtes cirka én uke før hver eksamen, eventuelt tettere 
oppunder eksamensdatoen ved behov. I diskusjonene i fakultetsstyret trakk 
studentrepresentantene frem at JSU selv bør få peke ut sitt medlem i gruppen i stedet for at 
på forhånd skal være gitt at leder eller nestleder stiller.  
 
I samsvar med fakultetsstyresaken vil dekan nå opprette ordningen med 
eksamensberedskapsgrupper. Gruppens mandat er å gi råd til dekan med sikte på 
eksamensform og eventuelt vurderingsuttrykk, basert på de vurderinger som gjøres av 
Bedriftshelsetjenesten, Studieavdelingen og Bergen kommune, og bidra til å vurdere tiltak og 
konsekvenser m.m. Dekan vil understreke at avvik fra planen om å gjennomføre 
skoleeksamen bare er aktuelt dersom det er nødvendig på grunn av den pågående 
pandemien.  

Referanse Dato 

2020/3263-CHO 28.09.2020 
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Gruppen får følgende sammensetning: 
- Studiedekan 
- Studiesjef/assisterende fakultetsdirektør 
- Emneansvarlig 
- Studieårsansvarlig 
- Ett medlem utpekt av JSU 

Medlemmet som utpekes av JSU skal ikke selv være oppmeldt til eksamen i emnet. I 
obligatoriske emner settes eksamensgruppen sammen cirka en uke før hver eksamen. I 
spesialemner settes utvalget sammen slik at det tas stilling til alle eksamener som går i 
samme kalenderuke. Til møtene i spesialemner innkalles de emneansvarlige bare dersom 
det er en spesiell grunn til å gjøre det.    
 
 
 
Karl Harald Søvig 
dekan  
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