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Styre:  Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 


Styresak: 50/18 


Møtedato:  11.9.18.2018 


Journalnummer: 2018/1471 


 


ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 


 


a) Protokoll fra Fakultetsstyret 


Protokoll fra 19.6.18 følger vedlagt 


 


b) Protokoll fra Studieutvalget 


Protokoll fra 12.6.18 følger vedlagt 


 


c) Protokoll fra Forskningsutvalget 


Protokoll fra 30.8.18 følger vedlagt 


 


d) Referat fra HMS-utvalget 


Referat fra 22.8.18 følger vedlagt.  


 


e) Personalia 


 


Annika Elisabet Suominen har sagt opp sin stilling som førsteamanuensis med 


virkning fra 1. november 2018. 


 


Håvard Ormberg har sagt opp sin stilling som stipendiat med virkning fra 1. oktober 


2018. 


 


Knut Einar Skodvin er engasjert som førsteamanuensis og forsker (80 %) i prosjektet 


"Politi- og påtalerett" for perioden fra og med 1. september 2018 til og med 31. august 


2019. 


 


Maria Sandtorv Møller er tilsatt i fast stilling som førstekonsulent i studieseksjonen fra 


og med 11. juni 2018. 


 


Marianne Hauger er tilsatt i fast stilling som seniorkonsulent (jurist) i studieseksjonen 


fra og med 1. august 2018. 


 


Maria Holmedal Lidal er tilsatt i fast stilling som rådgiver ved Norsk senter for kinesisk 


rett og Det juridiske fakultet fra og med 3. oktober 2018. 


 


f) Utlysninger 


Det ble lyst ut en midlertidig stilling som forsker (12 måneder) tilknyttet prosjektet 


«Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector» 
med søknadsfrist 10. august 2018.  
Utlysningstekst ligger ved (2018/7897). 
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Det har vært lyst ut stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap 
(konkurranserett/markedsrett) med søknadsfrist 15, august 2018. 
Utlysningstekst følger vedlagt (2018/8027). 


 


Det ble lyst ut et vikariat (6 måneder med mulighet for forlengelse) som HR-konsulent 


i forsknings- og stabsseksjonen med søknadsfrist 26. august 2018. Utlysningsteksten 


følger ved (2018/9171). 


 


g) Oppnevnte komitéer 


 


Merete Endestad har søkt om å få fremstille seg til prøve for ph.d.-graden. Dekanen 


oppnevnte følgende sakkyndige komité 25.7.18:  


- Professor Annina H. Persson, Örebro Universitet 


- Professor Ole-Andreas Rognstad, Universitetet i Oslo 


- Professor Rune Sæbø, Universitetet i Bergen (leder) 


 


Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av søkere til tre utlyste 
stipendiatstillinger (2018/5613). Komiteen består av professor Erling Johannes 
Husabø og førsteamanuensis Maria Vea Lund. 
 
Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av søkere til 1-årig forskerstilling. 
Komiteen består av førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø og postdoktor Malgorzata 
Cyndecka. 
 
Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av søkere til stillingen som 
førsteamanuensis i rettsvitenskap (konkurranserett/markedsrett) (2018/8027). 
Komiteen består av professor Pernille Wegener Jessen, Aarhus universitet, professor 
Eirik Østerud, Universitetet i Oslo og professor Caroline Heide Jørgensen, 
Københavns universitet (leder). 


 
 


 


 


Karl Harald Søvig  Øystein Lunde Iversen 


Dekan  Fakultetsdirektør 


 


 


6.9.18/GUBRN 


 


 


Vedlegg 


Protokoll fra Fakultetsstyret 19.6.18 


Protokoll fra Studieutvalget 12.6.18 


Referat fra Forskningsutvalget 30.8.18 


Referat fra HMS-utvalget 22.8.18 


Utlysningstekst 1-årig forskerstilling 


Utlysningstekst førsteamanuensis i rettsvitenskap (konkurranserett/markedsrett) 


Utlysningstekst HR-vikariat 
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   19.6.2018 
Journalnummer:  2018/1471 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-15.15 


PROTOKOLL 


Oppmøte Faste representanter 


Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Sigrid Eskeland Schütz, Hans Fredrik 


Marthinussen, Eirik Holmøyvik (vara for Ragna Aarli), Knut Knapskog, Torhild 


Elin Nordtveit, Vegard Fosso Smievoll (settevara for Philip Johan Haenel), 


Sausan Mustafa Hussein. 


 Eirik Holmøyvik forlot rommet og Ørnulf Øyen kom inn som vara under 


behandling av sak 40/18. 


 Vegard Fosso Smievoll forlot rommet under behandling av sak 47/18. 


Andre 


Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Henning Simonsen, Ida 


Bergstrøm, Johanne Spjelkavik, Lars Petter Holgersen (fram til ca. kl. 13), 


Gunhild Brubakken (sekretær).  


Styresak Saker til behandling       


S 35/18     Utlysning nye stipendiater på grunnbevilgningen  


   


Vedtak: 


Fakultetet lyser ut tre stipendiatstillinger med søknadsfrist før sommeren. Én 


av stillingene er øremerket trygderett eller skatterett. 


 


I møtet ble styret orientert om mulig samarbeid med Helse Vest om en 


postdoktorstilling, og styret stiller seg positiv til dette. 


 


S 36/18     Godkjenning av innkalling og saksliste 


Ingen merknader til innkallingen og sakslisten.  


Dekanen informerte om at Vegard Fosso Smievoll er oppnevnt som settevara 


for Philip Johan Haenel.  


 


S 37/18 Orienterings- og referatsaker  


  Ingen merknader til orienterings- og referatsakene.  


 


S 38/18 Økonomirapport  


 







  Vedtak: 


Økonomirapport pr. mai ble tatt til etterretning. 


 


S 39/18 Studiereform 


 


 Vedtak: 


1. Fakultetsstyret ber dekan og fakultetsdirektør fremmer et forslag til et 


rammevedtak for revisjon av studieprogrammet på styremøtet i september.  


2. Fakultetsstyret oppfordrer de av fakultetets vitenskapelig ansatte med 


interesse for utviklingen av et Metode III-emne på 10 studiepoeng om å 


utarbeide konkrete forslag til innretning og innhold til et kurs på 


masternivå.  


3. Fakultetsstyret ønsker utredning av økt valgfrihet som del av 


rammevedtaket i september. 


 


S 40/18 Forskningstermin     Unntatt offentligheten 


 


  Vedtak: 


1. Anneken Kari Sperr får innvilget forskningstermin for den omsøkte 


perioden 1.7.2019-30.6.2020. 


2. Arnt Skjefstad får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 


1.1.2019-30.6.2019. 


3. Camilla Bernt får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 


15.3.2019-14.9.2019. 


4. Eirik Holmøyvik får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 


1.8.2018-31.7.2019. 


5. Erik Monsen får innvilget forskningstermin for de første seks måneder av 


den omsøkte perioden. 


6. Jan-Ove Færstad får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 


15.04.2019-14.10.2019. 


7. Jørn Øyrehagen Sunde får innvilget forskningstermin for den omsøkte 


perioden 13.8.2018-9.8.2019. 


8. Miriam Skag får innvilget forskningstermin for første del av den omsøkte 


perioden 1.1.2019-30.06.2019. 


9. Synne Sæther Mæhle får innvilget forskningstermin for første del av den 


omsøkte perioden 16.1.2019-15.7.2019. 


10. Thomas Eeg får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden med 


tentative datoer 1.5.2019-30.4.2020. 


11. Tine Eidsvaag får innvilget forskningstermin for de omsøkte periodene 


1.1.2019-30.6.2019 og 1.1.2020-30.6.2020 


12. Tore Lunde får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 


1.1.2019-30.6.2019. 


 


S 41/18 Handlingsplan utdanning 


   


Vedtak: 


Det fremlagte forslag til Handlingsplan for utdanning 2018-2019 vedtas med 


de merknader som kom i møtet. 







 


S 42/18 Dimensjonering av opptak 


 


Vedtak: 


Opptak til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap gjennomføres etter samme 


prinsipper som tidligere år. Fakultetets tilbudstall til 5-årig masterprogram i 


rettsvitenskap følger samme mal som de tre siste årene.  


Fakultetsledelsen gis fullmakt til å dimensjonere tilbudstall, ut fra tidligere års 


erfaringer, med bakgrunn i de erfaringene man gjør seg under 


prøveopptakene i juli 2018. 


 


S 43/18 Plikt til å veilede masteroppgaver  


 


Vedtak:  


1. Fast vitenskapelige ansatte [ref. fakultetsstyrevedtak i sak 36/06 den 


20.6.06]  


a. Styret understreker de vitenskapelig tilsatte sitt ansvar for å ta på seg 


veiledning av masteroppgaveskriving, og gir uttrykk for en forventning 


om at vitenskapelig tilsatte i fast stilling i gjennomsnitt veileder minst 4 


masterstudenter i året.  


b. Dette bortfaller i semestre med forskningstermin.  


c. Styret ber seg forelagt ny sak til høsten hvor man vurderer om 


formuleringen «plikt» eller «forventning» skal benyttes. 


2. Behandling av stipendiaters veiledningsplikt utsettes.  


 


S 44/18 Digitale hjelpemidler på eksamen 


 


Følgende uttalelse ble vedtatt:  


Fakultetsstyret slutter seg til en målsetting om digital tilgang til og bruk av 


rettskilder i undervisning og eksamen.  


Styret ønsker implementering av digitale hjelpemidler på eksamen og i studiet 


så snart som mulig.  


Det er viktig at prosessen og alle deler av løsningen som velges, er godt 


forankret både i lærerstaben, blant studentene og i studieadministrasjonen.  


Styret understreker at det vil være opp til den enkelte emneansvarlige hvilke 


digitale rettskilder som skal være tilgjengelig under eksamen. 


 


S 45/18 Intern høring - valgreglement og regler for styringsorganene  


 


Vedtak:  


Dekanatet får fullmakt til å formulere et høringssvar på bakgrunn av 


diskusjonen som fremkom i møtet. 


 


S 46/18 Beredskapsplan 


   


Vedtak:  


Fakultetsstyret godkjenner beredskapsplanen – oppdatert versjon 2018. 


 







S 47/18 Valg av representanter fra gruppe B og D  


  


Vedtak: 


Nedenstående godkjennes/velges som representanter og vararepresentanter 


til fakultetsstyret fra gruppe B og D for perioden 1.8.2018-31.7.2019. Juridisk 


studentutvalg oppnevnes som valgforsamling for valget av 3., 4. og 5. 


vararepresentanter. Valget gjennomføres i løpet av august/september 2018. 


 


For gruppe B: 


Faste representanter:   Vararepresentanter: 


Brage Thunestvedt Hatløy   1. Henrik Skar 


Torhild Elin Nordtveit    2. Mari Knapstad Nilssen 


3. Knut Knapskog 


4. Marianne Nerland 


For gruppe D: 


Faste representanter:   Vararepresentanter 


Vegard Fosso Smievoll   1. Daniel Lyngseth Fenstad 


Lise Carlsen     2. Emilie Mellbye Rytter 


Johannes Ørn Thorsteinsson  3. suppleres i august/september 


4. suppleres i august/september 


5. suppleres i august/september 


 


S 48/18 Eventuelt 


 


1. Forsking og publisering ved fakultetet 


Dekanen bebudet en sak til høsten om publisering.  


 


2. Universitetet i Oslo har invitert oss til å bidra i et prosjekt knyttet til 


havbruksnæringen. Ernst Nordtveit vil ha ansvaret for vår deltakelse. 


  


 


 


 


 


 


 


Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 


dekan      fakultetsdirektør 


 


 


 


27.6.18 GUBRN 


 


 


 







 


 U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 Det juridiske fakultet – Studieutvalget 
 


side 1 
 
 
 


Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 


Post@jurfa.uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542  


Det juridiske fakultet 
Telefon 55 58 95 00 
Telefaks 55 58 95 10 
 


Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 


Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Tirsdag 12. juni 2018 kl. 10:15. 
Møterom 448 - JUSII  
 
Til stede: 
Halvard Haukeland Fredriksen (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Øyvind Røed (b) 
Anne Torekoven – vara for Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Benedicte Røvik – vara for Lise Carlsen (d) 
Erik Valland – vara for Erlend Aarli (d) 
 
Forfall: Kjersti Bakke Sørensen (c), Erlend Aarli (d), Lise Carlsen (d) 
Benedicte Røvik ble oppnevnt som settevara fra gruppe (d) av dekanen i e-post av 12/6-2018 kl. 
08:15. E-posten settes inn i slutten av protokollen her. 
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
ePhorte 18/174 
 
Neste møte: onsdag 19. september 2018, kl. 10:15 i 546, ref. sak 52/18. 
 


Sak  45/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Ingen merknader. 


Dagsorden: Ingen merknader. 
Sak 46/18 Orienteringssaker 


1 Protokoll fra SU 15. mai 2018. Godkjent på sirkulasjon 23. mai. OBS – ekstern lenke 
– må lastes ned separat. 


2 Fullmaktsvedtak: 
a)  JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. Redaksjonell endring i 


emnebeskrivelsen/Obligatorisk undervisningsaktivitet. 
Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til Johanne.spjelkavik@uib.no 


Sak 47/18 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Søkertall til MAJUR for H18. Notat fra studieseksjonen. [HASL/CHO] 


SU uttaler Studieutvalget tar opptakstallene til etterretning og anser ikke at her er noe som 
påkaller særlige tiltak. 


2 Digitale hjelpemidler. Løypemelding. Veien videre. Notat fra 
studieadministrasjonen. [JOSP] Protokollen ble godkjent i møtet. 


SU uttaler Studieutvalget slutter seg til en målsetting om digital tilgang til og bruk av 
rettskilder i undervisning og eksamen. 
SU ønsker implementering av digitale hjelpemidler på eksamen og i studiet så snart 
som mulig. 
Det er viktig at prosessen og alle deler av løsningen som velges, er godt forankret 
både i lærerstaben, blant studentene og i studieadministrasjonen. 
SU understreker at det vil være opp til den enkelte emneansvarlige hvilke digitale 



mailto:Post@jurfa.uib.no

http://www.uib.no/

mailto:johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no

http://www.uib.no/jur/113027/su-innkallinger-og-protokoller-2018
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rettskilder som skal være tigjengelig under eksamen. 
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at styret slutter seg til en slik 
målsetting og uttrykker støtte til prosessen. 


 Vedtakssaker 
Sak 48/18 Endring i eksamensplanen for 2018/19 for JUS134. Henvendelse fra 


emneansvarlig Søren Koch. (Eksamensplanen ble vedtatt i SU 30/18 den 7. mars 
2018). 


Vedtak Eksamenstiden for JUS134 Rettshistorie og komparativ rett V19 endres fra «Tirsdag 
11.6. kl. 9.00 – fredag 14.6. kl. 9.00.» til «Tirsdag 11.6. kl. 9.00 – fredag 14.6. kl. 13.00.» 
For kontinuasjonseksamen 2019 er endringen fra «Tirsdag 30.7. kl. 9.00 – fredag 2.8. 
kl. 9.00» til «Tirsdag 30.7. kl. 9.00 – fredag 2.8. kl. 13.00». 


Sak 49/18 JUS399. Innleveringsfrist for utvekslingsstudenter. Notat fra studieseksjonen. 
[ELTJ]  


Vedtak Det gis ingen utvidelse av skriveperiode for masteroppgave i vårsemesteret på 
grunn av utveksling.  
• Fakultetet anbefaler at studenter som vil utveksle til destinasjoner/land der 


høstsemesteret strekker seg inn i vårt vårsemester, skriver masteroppgave i 
høstsemesteret og utveksler i vårsemesteret. Studenter som likevel velger å 
utveksle til nevnte destinasjoner i høstsemesteret må levere masteroppgaven til 
ordinær innleveringsfrist.  


• Studenter som utveksler til partnere med «vintersemester» om høsten, 
oppfordres til å begynne på masteroppgaven om høsten før 
utvekslingsoppholdet. Eventuelt kan de obligatoriske delene av JUS399 
gjennomføres om høsten. 


• For studieåret 2018/2019 vedtas følgende overgangsordning:  
Studenter som skal utveksle høsten 2018 kan våren 2019 levere masteroppgave 
til fristen som gjaldt da de planla og søkte om utveksling. Det vil si 1. juni. 
Studentene må innen 1. februar 2019 velge om de ønsker å levere 
masteroppgave 1. juni i stedet for 10. mai våren 2019.  


Sak 50/18 JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law. Vurderingsform og obligatorisk 
undervisning. Notat fra emneansvarlig Halvard Haukeland Fredriksen. 


Vedtak Vurderingsformen for JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law endres slik: 
Fra paper+muntlig eksamen, til muntlig eksamen. 
Obligatorisk aktivitet for JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law endres slik: 
Paperet skal ikke lenger inngå i grunnlaget for karakteren, men godkjent paper er 
vilkår for å gå opp til eksamen.  


Sak 51/18 Utvelgelseskriterier for utveksling. Notat fra studieadministrasjonen. [INTØ] 
Vedtak Forslaget om å innføre loddtrekning som utvelgelseskriterium ved konkurranse om 


et bestemt antall plasser på utveksling utredes ikke videre på nåværende tidspunkt 
og vil dermed ikke implementeres til søknadsfristen for utveksling for studieåret 
2019/2020 1. februar 2019. 


Sak 52/18 Møteplan SU H18. 
Vedtak Onsdag 19. september 


Onsdag 17. oktober (fakultetsstyremøte 30. oktober) 
Onsdag 14. november (fakultetsstyremøte 11. desember) 
Onsdag 12. desember 
Alle møtene begynner kl. 10:15 og finner sted i møterom 546. 


Sak 53/18 Stavekontroll i Inspera. Forslag fra JSU. Merknad fra studieadministrasjonen. 


Vedtak Stavekontroll aktiveres i Inspera for alle arbeider fra og med høsten 2018. 
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Sak 54/18 Justering av handlingsplan for utdanning 2018. Ref. sak 51/18. Notat fra 
studieadministrasjonen [INTØ] Protokollen ble endelig godkjent i møtet. 


Vedtak Utkast til handlingsplan for utdanning 2018-2019 justeres ved at aktiviteten 
«Vurdere loddtrekning i stedet for karakterer som utvelgelseskriterium ved 
konkurranse om plassene til utveksling» fjernes fra tiltakene som er listet opp for å 
nå delmålet «Studentene ved fakultetet skal til enhver tid ha et best mulig 
psykososialt læringsmiljø». (utkastets side 8) 


  
Eventuelt  


  
 


God sommer! 
 
 
 
Halvard Haukeland Fredriksen  
Leder  Johanne Spjelkavik
 Sekretær  
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UNIVERSITETET I BERGEN     
DET JURIDISKE FAKULTET 


 


REFERAT  
FORSKNINGSUTVALGET  


TORSDAG 30. AUGUST 2018 KL. 10.00 - 11.30 
 


 
Til stede: Anne Marie Frøseth (leder), Eivind Kolflaath, Arnt Skjefstad (vara for Camilla Bernt), 
Håvard Ormberg, Randi Sæbøe, Magnus Sveberg, Benedicte Røvik, Henning 
Simonsen(referent).  
Observatør fra administrasjonen: Gunhild Brubakken. 
 
 
Saksliste: 
 
 
15/18 Godkjenning av innkalling, saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
16/18 Orienteringssaker 
 Oversikt over tilskuddsreiser/vit. ass./språkvask – tatt til etterretning  
 
17/18 Ph.d.-programmet: Endring av litteraturlisten for grunnlinjen 
 Vedtak: 


FU godkjenner de foreslåtte endringene i litteraturlisten for Grunnlinjen på fakultetets 
forskerutdanning.  


 
18/18 Revisjon av forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 
 Vedtak: 


Forskningsutvalget gir FU-leder fullmakt til å utarbeide en tekst basert på diskusjonen 
i møtet, som vedlegges styresaken om høring av ph.d.-forskriften. 


 


19/8 Evt. 
Kriterier for forskningstermin  
JSU varsler at de vil komme med et innspill til (den kommende FU- og styresaken) om 
kriterier for forskningstermin (‘hvordan gagner forskningen 
studentene/undervisningen?’). 


 
 
 
 
Anne Marie Frøseth      Henning Simonsen  
leder        sekretær 
 
 
 
 
 


 







 


 


REFERAT 
HMS-utvalget ved Det juridiske fakultet 


22.08.18, kl 10:00 - 11:00 
 


Til stede: 


 HMS-koordinator: Synne Alne 


 Hovedverneombud og verneombud for administrativt område: Bente Rosnes 


 Linjeleder: Øystein L. Iversen  


 Verneombud vitenskapelig område: Tine Eidsvaag 


 


Fravær:  


 Linjeleders representant: Anita H. Garden 


 Verneombud vitenskapelig område: vara Camilla Bernt 


 Varaverneombud for administrativt område: Kjersti Bakke Sørensen 


 


 


Saksliste: 


01/18:  Orienteringssaker 


a. Kontorsituasjon – Ombygging og deling. Fakultetet er i gang med å dele opp enkelte større kontorer. 5 


kontorer i første etasje jusII er sagt opp. Målet er å få økt utnyttelsesgraden i kjerneområdet.  


 
b. Implementering av krisestøtteverktøyet CIM – Beredskapsplan er lagt inn i CIM og ihht plan skal det 


utføres risikovurdering og administrativ beredskapsøvelse i løpet av vinteren 2018. Dette tas opp på 
nærmeste ledermøte. 


 


Høring BHT 


 UiB har mottatt høring – «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus 
på kjerneoppgaver»  (lenke til høringssiden) fra Arbeids- og sosialdepartementet. Seksjon for HMS, 
beredskap og BHT skal utarbeide høringssvar fra UiB. Saken er sendt til internhøring til ulike fagmiljøer 
ved UiB. Internhøringsfrist er 25. september 2018.  
HMS-utvalget har tatt dette til orientering, men har ingen kontrete synspunkter på saken. 
Fakultetsdirektøren tar dette videre med dekan. 


 


Status for tiltak i HMS-handlingsplan 


 Planlegging av årets HMS-møte  
Ledergruppen ønsker å legge dette til fakultets Solstrand-seminar dag 2, 2. oktober 2018, med både 


gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Alle tilsatte inviteres til middag 1. dag, overnatting og deltakelse 


på HMS-bolken 2. dag. De foreslår oppfølging fra de to forrige HMS-møtene, eksempelvis å få på plass 


konkrete tiltak for å skape sosiale møteplasser. Ledergruppen ønsker innspill på dette punktet, men de 



https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---hva-bor-skje-med-bht---en-fremtidsrettet-bedriftshelsetjeneste-med-fokus-pa-kjerneoppgaver/id2605114/





er også åpne for forslag til andre tema fra HMS-utvalget. 


HMS-utvalget hadde ikke nye forslag, og stilte seg bak det som allerede var foreslått. 


Status for tiltak i HMS-årshjulet 


 Vernerunde/Kontortilpasning. HMS-koordinator tar kontakt med Vivian Gjelsvik for videre planlegging 
av tidspunkt. 


 Hjertestarteropplæring – Dette tas videre opp med hjertestarteransvarlig 


 Datoer for semesterpizza og julefest er satt til henholdsvis: 6. september og 14. desember. 


 


Møtedatoer fremover 


Oktober etter solstrandseminaret og desember. Dato TBA. 


 


Eventuelt 


Ingen saker 


31.08.2018 SA


 







Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet


Forskarstilling ved Det juridiske fakultet


Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei mellombels stilling som forskar knytt til prosjektet «Towards more stability, competitiveness and
predictability in the financial sector» for ein periode på 12 månader med startdato frå 1. september 2018 eller seinare. Prosjektet har finansiering
frå Det juridiske fakultet. Forskarstillinga vil inngå i fagmiljøet til forskergruppa for konkurranse- og marknadsrett og BECCLE, Bergen Centre For
Competition Law and Economics.
 
Om prosjektet/arbeidsoppgåver:
 
I oktober 2015 gav Finansmarkedsfondet eit stipend til postdoktorprosjektet  «Towards more stability, competitiveness and predictability in the
financial sector». Finansmarkedsfondet finansierer forsking og allmennopplysning som gir betre kunnskap om korleis finansmarknadene
fungerer og bidrar til auka etisk bevisstheit.


Leiar for prosjektet er førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø. Postdoktorprosjektet skal gjennomførast av ph.d. Malgorzata Agnieszka Cyndecka.
Mens postdoktorprosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet, skal fakultetet finansiere ei forskarstilling som er knytt til det aktuelle prosjektet.
Målet med forskingsprosjektet er å svare på spørsmål som korleis statsstøttereglar kan bidra til å gjenoppbyggje finanssektoren for framtida, og
korleis statsstøtte kan bidra til å gjøre sektoren meir robust, og dermed bidra til den pågåande diskusjonen om finanssektoren. Prosjektet vil
analysere korleis statsstøttereglar bør bli nytta i finanssektoren slik at ein ivaretek effektiviteten og konkurranseevna og syter for like vilkår for
alle marknadsaktørane. Postdoktorprosjektet som er ein del av dette forskingsprosjektet, undersøkjer nytta og bruken av det
marknadsøkonomiske investorprinsippet (MEIP) på statlege tiltak i finanssektoren.


Den utlyste stillinga vil inngå i forskingsprosjektet, og den som blir tilsett skal skrive ein vitskapeleg artikkel relatert til statsstøtte i finanssektoren.
Artikkelen skal publiserast i eit anerkjent tidsskrift. Søkjarane skal sjølv foreslå eit tema innanfor denne ramma. Den som blir tilsett skal delta i
aktivitetar i forskingsprosjektet, dvs. delta i ein konferanse i september 2018 og presentere funna sine på ein avsluttande workshop i 2020.


Ein sakkyndig komité skal vurdere søkjarane sine kvalifikasjonar. Til søknaden skal det leggjast ved ei prosjektskisse på mellom to og fem sider.
I denne skal det óg stå noko om korleis søkjaren tenkjer å formidle forskingsresultata. Prosjektskissa skal inngå som del av (vedlegg til)
arbeidskontrakten for den midlertidige tilsetjinga.
 
Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.
 
Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Ronny Gjendemsjø: e-post:ronny.gjendemsjo@uib.no,  tlf. +47 55 58 39 22.
 
 
Kvalifikasjonar og eigenskapar:


Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor rettsvitskap eller ha levert doktoravhandlinga si til
vurdering innan søknadsfristen er ute
Søkjarar må ha bakgrunn og potensiale for forsking av høg kvalitet innan konkurranserett/marknadsrett/statsstøtterett
Søkjar må vise engasjement i forsking og kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner
Søkjar må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg


 
Vi kan tilby:


Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
Medlemsskap i Statens pensjonskasse
Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
Gode velferdsordningar
Løn etter kroner 586 500 (ved levert avhandling), og/eller kroner 658 300 (ved oppnådd ph.d.-grad) etter hovudtariffavtalene i staten. For
spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.  


 
Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: http://www.uib.no/hr/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere.
 
Søknaden skal innehalde:


Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
Ei prosjektskisse på mellom to og fem sider
Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga
CV
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CV
Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar (søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på originalspråket
og autoriserte omsetjingar)
Liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
Publikasjonar, vitskaplege/faglege arbeid du ønskjer at det skal takast omsyn til ved vurderinga


 
Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge via link på denne sida «Søk
stillingen».
 
 
Generell informasjon:
 
Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettast til førstekonsulent Marianne Hauger, e-post: marianne.hauger@uib.no eller tlf. 55 58 95
43.
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og
kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.


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 som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.
 
Det kan bli aktuelt å gjennomføre intervju ved tilsetjing i stillinga.


Nærare om tilsettingsprosessen her.
 
Søknadsfrist: 10. august 2018
 
Søknaden skal merkast: 2018/7897
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Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet


Førsteamanuensis i rettsvitskap (konkurranserett/marknadsrett)


Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i rettsvitskap med kompetanse i konkurranserett og/eller
marknadsrett.
 
Det juridiske fakultet har 37 professorar, 5 professor II, 10 førsteamanuensar, 1 førsteamanuens II, 26 stipendiatar, 1 forskar, 3
post.doc og 30 teknisk-administrativt tilsette i faste og mellombelse stillingar. Fakultetet har om lag 2400 studentar.  Av desse er om
lag 200 innreisande utvekslingsstudentar. Nærare opplysningar om fakultetet finn du på heimesida vår: http://www.uib.no/jur.
 
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.
 
Det vil òg bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Søkjarane må ha gode samarbeidseigenskapar og evne til å bidra til oppbygging
av eit godt fagmiljø. I søknaden skal søkjaren gjere greie for  måla sine for forskingsaktiviteten og for  deltakinga si i
forskingsverksemnda ved fakultetet.
 
Den som blir tilsetts i stillinga, skal ha kontorplass på BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics). BECCLE er eit
tverrfagleg samarbeid mellom juristar og økonomar ved UiB og NHH, sjå www.beccle.no for nærare informasjon. Det er forventa at
den som blir tilsett i stillinga, tar del i utviklinga av tverrfaglege forskingsprosjekt ved BECCLE og bidrar aktivt i senterets aktivitetar og
nasjonale og internasjonale nettverk.  
 
Ein sakkunnig komité skal vurdere søkjarane sine kvalifikasjonar. I vurderinga vil hovudvekta bli lagt på dei innleverte vitskaplege
arbeida og kompetanse i konkurranserett og/eller marknadsrett. Det vil vidare bli lagt vekt på om søkjaren har kompetanse til å
undervise i fleire fag innafor fakultetet sitt masterstudium i rettsvitskap. Den som blir tilsett i stillinga, skal ha eit særleg ansvar for
undervisning og forsking i konkurranserett og/eller marknadsrett.
 
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. 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.
 
Den som blir tilsett, må vere villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innan sitt eige fag og for universitetet som heilskap.
 
Løn etter kroner 658 300-731 400 etter hovudtariffavtalane i staten. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
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
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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 og om prosjektet 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: 15. august 2018
 
Søknaden skal merkast: 2018/8027
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Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet


HR-konsulent (førstekonsulent/seniorkonsulent), vikariat, ved Det juridiske
fakultet


Ved Det juridiske fakultet er det frå ca. september ledig eit vikariat som HR-konsulent i forskings- og stabsseksjonen på 6 månader med
moglegheit for forlenging.
 
Forskings- og stabsseksjonen er ei av to administrative seksjonar ved fakultetet, og tel for tida 11 medarbeidarar. Seksjonen har ansvar for
fakultetet si personal- og økonomiforvalting, infrastruktur og forskingsadministrasjon, og du vil inngå i eit breitt, fagleg team med flinke og
positive kollegaer.
Stillinga inneber mykje kontakt med andre tilsette ved fakultetet, og du vil arbeide tett opp mot fakultetsleiinga, fagmiljøet ved fakultetet og
sentraladministrasjonen ved universitetet. Vi ønskjer difor velkomen deg som er løysingsorientert, open og engasjert.
 
Arbeidsoppgåvene er mellom anna:


følgje opp og sakshandsame personalsaker (lønn, permisjonar, fråvær)
variabellønnsoppgåver (timelister, honorar, kontraktar)
rekrutteringsprosessen frå utlysing til tilsetting i alle utlyste stillingar
saksførebuing for tilsettingsutvalet
rettleiing/utgreiing innan personalfeltet
rapportering
prosjekt- og utviklingsarbeid
arbeid med inkluderande arbeidsliv
bistå ved arrangement


Den som blir tilsett kan òg få andre administrative oppgåver.
 
Kvalifikasjonar


høgare utdanning, helst på masternivå. Det er ikkje naudsynt med juridiske emne i graden. Kandidatar frå alle relevante fagområde blir
oppmoda om å søkje
relevant praksis. Det er ein føremon med erfaring frå HR-arbeid eller anna administrativt arbeid, sakshandsaming og prosjektarbeid.
Erfaring frå organisasjonsarbeid og servicearbeid kan òg vere relevant
kjennskap til universitets- og høgskulesektoren, samt offentleg forvalting er ein føremon
god administrativ IT-kompetanse. Erfaring med ePhorte og HR-portalen (PAGA) er ønskjeleg  
kan nytte begge målformer (norsk arbeidsspråk)
gode engelskkunnskapar munnleg og skriftleg


Personlege eigenskapar


ansvarsbevisst, fleksibel og initiativrik
evne til raskt å setje seg inn i nye system og rutinar
evne til sjølvstendig oppfølging og effektiv gjennomføring av arbeidsoppgåver
evne til prioritering og god orden
integritet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 


Relevant praksis og personlege eigenskapar naudsynte for stillinga vil bli særskild vektlagt.
 
Vi kan tilby


stilling i ein dynamisk organisasjon med fokus på utvikling
hyggelege kollegaer og eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
allsidige oppgåver og sjølvstendig ansvar
løn etter lønnstrinn 47-57 som for tida utgjer kroner 421 700-497 000 etter hovudtariffavtalane i staten, avhengig av tenesteansiennitet og
kvalifikasjonar, og om ein har mastergrad eller ikkje. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare lønn
gode pensjonsordningar
fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar, mellom anna trening i arbeidstida


For meir informasjon om fakultetet, sjå http://www.uib.no/jur.
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: 
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fungerande seksjonssjef, forsknings- og stabsseksjonen Anita Garden, telefon 55 58 96 76, e-post: anita.garden@uib.no
seniorkonsulent Marianne Hauger, telefon 55 58 95 43, e-post: marianne.hauger@uib.no


Generell informasjon
Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og
kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.
 
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.
 
Nærare informasjon om tilsettingsprosessen finn du her.
 
Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om det.
 
Søknadsfrist: 26. august 2018
Intern-ID: 18/9171
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I samsvar med det fremlagte forslaget inviterer dekan og fakultetsdirektør fakultetsstyret til å 
gjøre slikt 


Vedtak: 


Økonomirapport pr. juli tas til etterretning 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør


30.08.2018 


LAHO/BERO 


 
Ved inngangen til året hadde fakultetet med seg et underskudd på kr 15,3 millioner. Styret 


vedtok et budsjett som viste 2,9 millioner i overskudd og 12,5 millioner i akkumulert 


underskudd ved utgangen av året.  


I forrige rapport (mai) ble det presentert en prognose for overføring til 2019 på kr -10,6 


millioner. På bakgrunn av blant annet forventning om til dels betydelig lavere driftskostnader 


og lavere NAV-refusjonsinntekter enn budsjettert endres denne prognosen til kr -10 millioner. 


Siste trend viser at refusjonsinntektene fra syke- og fødselspermisjoner blir lavere enn 


forventet før sommeren, men samtidig viser en framskrivning at driftskostnadene også blir 


lavere enn i vedtatt budsjett. I sum justeres prognosen med kr 600 000 fra forrige rapport. 


 







Det juridiske fakultet
Avviksforklaring 


REGNSKAPSRAPPORT GRUNNBEVILGNINGEN        Regnskapsrapport    januar - juli  2018


Års-budsjett


Budsjett hittil 


i år.


Regnskap 


hittil i år. Avvik i kr Prognose


-146 417 -80 794 -80 769 25 -146 617


600 340 277 -63 530


112 015 59 771 59 909 138 111 556


8 828 4 463 2 778 -1 685 7 020


22 116 10 685 11 665 979 22 170


Resultat 2018 -2 858 -5 535 -6 141 -605 -5 341


Overføring fra 2018 15 326 15 326 15 326


12 468 9 985Overføring til 2019


Interne transaksjoner


Klasse (tall i 1000)


Inntekter


Investering


Lønn


Driftskostnader


Avviksforklaring


Etter avsluttet regnskap pr juli måned er det utarbeidet en prognose for overføring til 
2019 på kr -10 millioner, mot kr -10,6 millioner etter mai.


Fremover er det spesielt to faktorer som har betydning for hvordan overføringen til 
neste år blir ved årets slutt. Det ene er refusjonsinntektene fra NAV og det andre er 
størrelsen på driftskostnadene.


Refusjonsinntektene fra NAV har over flere måneder vært relativt stabile og akkumulert 
gitt en prognose på kr 4,8 millioner i inntekt (budsjettet er kr 3,6 millioner). De to siste 
månedene har refusjonene vært lavere og dette kan indikere at årsinntekten kan bli kr 
900 000 lavere enn tidligere predikert.


Samtidig som refusjonsinntektene trolig blir lavere enn tidligere antatt viser også 
driftskostnadene lavere forbruk enn budsjettert så langt i år. Og dersom kostnadene de 
siste månedene av 2018 blir omtrent like store som samme periode de foregående 
årene vil det medføre at overføringen til 2019 blir en million kroner bedre enn denne 
månedens prognose.


# Etter å ha justert for de to overnevnte faktorene  justeres forventet overskudd i 2018 
opp til kr 5,3 millioner og forventet overføringen til 2019 vil med dette bli kr -10 
millioner. Det er forøvrig mer sannsynlig at resultatet blir en million bedre enn dette, 
enn at det blir svakere.


Siste prognose viser at fakultetet i 2018 sett under ett vil ha 24,6 årsverk 
rekrutteringsstillinger mot måltallet på 24,3 årsverk.  Skulle fakultetet mot formodning 
komme under måltallet vil det påvirke størrelsen på bevilgning fakultetet får. 


* SPIRE: etter søknad tildels det midler til internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid 
eller gjesteforskermidler


Definisjoner
*Inntektene til fakultetet kommer i all hovedsak som bevilgning fra UiB sentralt. I tillegg har fakultetet interne inntekter 
(eks: overhead) som synliggjøres under interne transaksjoner. Inntektsbudsjettet øker automatisk ved tilleggsbevilgninger 
(og kostnadene i kolonnen for årsbudsjett øker tilsvarende)


*Interne transaksjoner er en sekkepost som inneholder interne inntekter (eksempelvis: dekningsbidraginntekter fra 
prosjektene, frikjøpsinntekter for eget personell som lønnes av eksterne prosjekter med mere), interne kostnader 
(eksempelvis: internhusleie,  telefoni, porto, overføringer til andre enheter ved UiB, eksamen og førstesemesterkostnader 
som tidligere lå sentralt, egeninnsats på prosjekter, med mer). 


Prognose overføring til 2019, tall i millioner kroner


Antall månedsverk i rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc)
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Det juridiske fakultet


REGNSKAPSRAPPORT BOA januar - juli 2018


Hittil i år - 


budsjett


Hittil i år - 


regnskap Hittil i år - avvik


Hittil i  år - 


avvik i % Års-budsjett


Oppdrag 0 0 0 - 400


NFR 2 153 2 314 -161 -7 % 6 500


EU


Annen bidrag 3 159 3 569 -410 -13 % 5 600


Sum 5 312 5 883 -571 12 500


-3979 -3979


3979 3978,795433


Avviksforklaring 


Kostnader (tall i 1000kr)


Kostn


Avviksforklaring


* Oppdragsaktiviteten har et årsbudsjett på kr 400 000. Denne aktiviteten er antatt å 
komme i siste halvår.


* NFR viser et merforbruk på kr 161 000 (7%). Størstedelen av avviket skyldes 
periodiseringsavvik, men noe er også ny aktivitet som det ikke var tatt høyde for høsten
2017 da målene for 2018 ble satt. Til tross for ny aktivitet er det utsettelser i 
eksisternde prosjekter og fakultetet har ikke fått tilslag på søknader i den grad som var 
antatt. I sum gjør dette at aktiviteten i NFR-kategorien forventes å bli kr 4,2 millioner.


* Annen bidragsvirksomhet har et  merforbruk på kr 410 000 målt mot budsjett (10%). 
Det har ikke kommet nye prosjekter i denne kategorien og merforbruket tilskrives 
restmidler på gamle prosjekter som var forutsatt avsluttet i 2017.
For året under ett har fakultetet satt seg som mål å omsette for kr 5,6 millioner i denne 
kategorien, og dette er også prognosen som rapporteres videre til økonomiavdelingen. 


Definisjoner
* BOA: Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet er delt inn i; Oppdragsvirksomhet, Norges Forsknings Råd, EU og Annen bidrag. 
Den siste kategorien inkludere gaver og gaveforskerkningsmidler.


Antall månedsverk i eksternfinansierte prosjekter, 2018 sammenlignet med 2014 - 2017
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HØRING: REVISJON AV FORSKRIFT FOR PH.D.-GRADEN VED UIB 
__________________________________________________________________________ 


 


Bakgrunn og prosess 


I universitetsstyresak 129/17 «Fremtidig organisering og kvalitetssikring av 


forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen» (lenke) fattet universitetsstyret vedtak om at 


forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen (lenke) skulle 


revideres for å hjemle overgangen til fakultetsvise ph.d.-programmer og det nye 


kvalitetssikringssystemet. 


Forskningsadministrativ avdeling har revidert ph.d.-forskriften i tråd med styrets vedtak. 


Fakultetene har tidligere gitt innspill til innholdet, og det sentrale Forskningsutvalget har 


drøftet forskriften og gitt innspill (lenke til referat fra FU 15.3.18).  


Etter møte i (det sentrale) forskningsutvalget 24.5.18 ble fakultetene invitert til å komme med 


sine foreløpige innspill. Få, om noen, av disse innspillene ble implementert i utkastet som ble 


sendt ut på høring 21.juni 2018. Ph.d.-forskriften skal legges frem for Universitetsstyret 29. 


november 2018, og høringsfrist for fakultetene er 28. september 2018. 


Den nåværende forskriften inneholder enkelte prosedyrer og rutiner som foreslås lagt til 


fakultetenes programbeskrivelser (som skal ferdigstilles i løpet av høsten 2018). 


Forskningsadministrativ avdeling har lagt seg på et minimumsnivå i arbeidet med å revidere 


forskriften, og det er derfor få store og innholdsmessige endringer fra någjeldende forskrift.  


Tidligere versjoner av utkastet, som i liten grad avviker fra foreliggende utkast, er diskutert på 


en veiledersamling på fakultetet 12. juni og i et møte med stipendiatene 22. juni. 


Stipendiatene ga uttrykk for at de ikke hadde behov for et eget høringsmøte. Foreliggende 


utkast ble sendt på høring til alle ansatte ved Juridisk fakultet i Fakultetsnytt fredag 24. 


august, med frist for å sende innspill til onsdag 29. august. Det kom ingen innspill.   


Forskriften skal være felles for alle fakulteter, bortsett fra Fakultet for kunst, musikk og 


design. Hvert fakultet skal i tillegg ha sine egne programbeskrivelser, hvor det er lagt opp til 


regulering på et større detaljeringsnivå, se foreslåtte mal (lenke). Programbeskrivelsene skal 


behandles i det planlagte universitetsstyremøtet i februar 2019, med frist for ferdigstillelse 24. 


januar 2019. 


 


 



https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_129-17_fremtidig_organisering_og_kvalitetssikring_av_forskerutdanningen_ved_universitetet_i_bergen.pdf

https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_fu_150318_0.pdf

https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=002ef851c36cc0dcf5960e02631a92df
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Innspill fra fakultetets forskningsutvalg, leder for ph.d.-programmet og prodekan 


Våren 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ved fakultetet som skal arbeide med 


omleggingen til fakultetsvise ph.d.-program. Medlemmene av gruppen er prodekan Anne 


Marie Frøseth, leder for ph.d.-programmet, Jørn Jacobsen, og ph.d.-koordinator Gunhild 


Brubakken. Gruppen har kommet med en del innspill til prosessen (i regi av 


forskningsadministrasjonen på UiB) i løpet av våren. Gruppens prinsipielle ståsted er at 


forskriften bør legges på et minimumsnivå når det gjelder detaljerings- og reguleringsgrad. 


Prosessen har vært preget av at utkastene til forskrift har hatt et lavt presisjonsnivå og har 


hatt en del redigeringsmessige svakheter.   


Forskningsutvalget behandlet utkastet til forskrift i sitt møte 30. august 2018. Under møtet ble 


det også diskutert en rekke problemstillinger som har kommet opp under saksforberedelsen i 


ulike organer ved UiB, deriblant ph.d.-koordinatorforumet og det sentrale forskningsutvalget. 


Disse problemstillingene vil det bli redegjort for i punktene 7-9 nedenfor. 


I lys av erfaringen med prosessen så langt, kan det tenkes at det kommer mer substansielle 


innspill til forskriftens innhold også i høringsrundene med fakultetene. Dekan og 


fakultetsdirektør ser det derfor som hensiktsmessig at fakultetsstyret tar stilling til et par mer 


prinsipielle spørsmål som ledd i denne høringsrunden.  


Innholdet i utkastet til forskrift består stort sett av bestemmelser som fremgår av UHRs 


veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (lenke til retningslinjer og lenke til 


utfyllende kommentarer). I det følgende redegjøres det for hovedlinjene i Forskningsutvalgets 


drøfting av saken. 


 


1. Språk 


Flere steder brukes det et upresist språk. For eksempel «vises det til» i § 1 (2), 


«særlig om temaer» i § 3 (3) og «jamfør» i § 5-1 (1).  


I § 6-1 (5) står det at «kandidat og veileder kan be institusjonen om å oppnevne ny 


veileder». Det er uklart om det betyr «kandidat eller veileder» eller at det må skje i 


samråd.  


Tittelen i § 12-5 («krav til avhandlingen») er misvisende.  


§ 13-2 (8) «Dersom disputas ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang». Hva 


menes med «en gang»? Menes «én gang»? 


 


2. Gjentagelser 


Det at hovedveileder normalt skal være oppnevnt ved opptakstidspunktet nevnes i § 


5-2, § 5-4 og § 6-1. 


§ 7-3 (2) og § 17 bestemmelser som regulerer eksamener i opplæringsdelen. Dette 


dekkes av innledningen til forskriften.   


§ 11-2 og § 12-4 er like. Den første bør strykes.  


§ 11-3 (4), andre og siste kulepunkt vil si det samme.  


§ 12-1 (1) dobbelt opp: «begrunnet innstilling» + «innstillingen (…) skal begrunnes». 


 


FU sluttet seg til arbeidsgruppens påpekning av formelle feil og svakheter i teksten. 



https://www.uhr.no/_f/p1/iceb974cc-04c0-4db5-8738-77c3f44c5fc9/240315_veiledende_retningslinjer_for_graden_philosophiae_doctor_ph_d.pdf

https://www.uhr.no/_f/p1/iaba0b790-9665-4e94-8d80-ddc2b6b38f66/utfyllende_kommentarer_til_anbefalte_retningslinjer_til_phd.pdf

https://www.uhr.no/_f/p1/iaba0b790-9665-4e94-8d80-ddc2b6b38f66/utfyllende_kommentarer_til_anbefalte_retningslinjer_til_phd.pdf
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3. Blander ansettelsesforhold og opptak på ph.d.-programmet 


Forskriften skal gjelde alle som er tatt opp på ph.d.-program ved UiB, uavhengig av 


hvor vedkommende er ansatt ved UiB, ved annen institusjon eller virksomhet, eller 


har egen finansiering.. To steder omtaler forskriften ansettelsesforholdet; 


arbeidsavtale i § 5-4 (2) og oppsigelse i § 5-6. FU foreslår at henvisningen til 


arbeidsrettslige regler tas ut. Den skaper et uklart forhold mellom de to regelverkene 


og angår bare noen av kandidatene.  


 


4. Vilkår for opptak (§5-1.) 


I forslaget kreves det at «søkeren har en femårig mastergrad eller tilsvarende», mens 


i gjeldende forskrift er ordet «normal» tatt med. FA har presisert at dette innebærer en 


innstramming av kravet om 300 studiepoengs mastergrad. Enkelte andre fakulteter 


har hittil kunnet (og ønsket å) ta opp kandidater med tre års bachelorgrad + 1 års 


mastergrad. Disse fakultetene ønsker å fortsette med det. Ved Juridisk fakultet har 


det vært praksis på å kreve 5-årig grad (eventuelt 3+2). FU anbefaler at man formelt 


beholder muligheten til å ta opp kandidater som ikke har en 5-årig mastergrad, for 


eksempel kandidater fra anerkjente universitet i Storbritannia. FU ønsker likevel en 


mulighet til å legge seg på en praksis der opptak av kandidater uten 5-årig master er 


unntaket.  


 


5. Krav om 5 sp etikk i opplæringsdelen (§7-3.) 


I både någjeldende forskrift og forslag til ny forskrift fremgår det et krav om fem 


studiepoeng i etikk og vitenskapsteori i opplæringsdelen på ph.d. programmet. FU 


anbefaler at forskriften gjøres mindre spesifikk, og gir rom for at det enkelte fakultet 


kan avgjøre vektingen av de obligatoriske temaene.   


 


6. Retningslinjer for errata (§12-2.) 


Ved diskusjoner i UiBs ph.d.-koordinatorforum har det kommet frem at forståelsen av 


hva som kan anses som  «formelle feil» i den eksisterende forskriften er forskjellig på 


de ulike fakultetene. Endringsadgangen etter innlevering praktiseres derfor forskjellig. 


FU anbefaler at forskriften definerer formelle feil så langt det er mulig på tvers av fag 


ved UiB. Forskriften bør videre regulere hvor lang tidsfristen for ettersendelse og 


retting skal være. Når det gjelder det materielle innholdet i endringsadgangen bør 


forskriften gi uttrykk for at errata ikke er en mulighet til å forbedre innholdet i en 


avhandling, men til å korrigere åpenbare formaliafeil (for eksempel at kandidaten 


henviser til en lovbestemmelse som ikke finnes fordi man skriver 34-5 istedenfor 54-


3). Det bør også fremgå at adgangen er en unntaksregel.  


 


7. Behandling av negativ innstilling (§12-3.) 


FU slutter seg til at forskriften bør ha klare retningslinjer for hvordan en negativ 


innstilling skal behandles på hvert fakultet, for eksempel om den skal være en sak 


som må behandles av fakultetsstyret.  


 


8. Ny innlevering etter underkjenning (§12-4.) 


Det har vært reist spørsmål om det bør være en felles tidsfrist for ny innlevering til 


bedømmelse etter at en ph.d.-avhandling har blitt underkjent. Et forslag er at den 


endelig fristen skal være 2 år. FU anbefaler at det eventuelt settes en 5-års frist. I lys 


av de erfaringer man har med tidligere kandidater, at kandidatene gjerne er i andre 
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arbeidsforhold, at man må forvente at det kan ta noe tid før arbeidet kan komme i 


gang igjen etter en negativ innstilling, så foreslår FU 5 år, pluss eventuelle 


rettighetsfestede permisjoner.  


 


9. Mulighet for mindre omarbeiding etter innlevering (ikke omtalt i forslaget fra FA) 


Det har vært reist spørsmål ved om forskriften bør regulere en adgang for komiteen til 


å anmode fakultetet om å gi kandidaten en mulighet til å mindre omarbeidinger 


innenfor en bestemt frist, før komiteen leverer sin endelige innstilling. En slik adgang 


fremgår av forskriften for ph.d.-utdanningen ved UiT og UiO. Ordlyden i UiO sin 


forskrift om dette temaet er slik (lenke til hele forskriften):  


§ 14.2 Omarbeiding av innlevert avhandling 


Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt 
tilleggsmateriale, jf. § 14.1, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding 
før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva 
kandidaten må omarbeide. 


Fakultetet selv beslutter om kandidaten skal gis anledning til å omarbeide. 


Tillater fakultetet mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik 
omarbeiding som ikke skal være lengre enn 6 måneder. Det skal også fastsettes en 
ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultetets vedtak etter 
denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten. 


Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, 
materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, 


skal komiteen ikke anbefale mindre omarbeiding, men underkjenne avhandlingen. 


 


Det fremgikk av diskusjonen i FU at det knytter seg en viss usikkerhet til om 


adgangen skaper større uklarhet rundt kvalitetskravene til en ph.d.-grad i 


rettsvitenskap enn i andre fag. Dette blant annet fordi doktorgradsarbeidet i 


rettsvitenskap regelmessig baserer seg på en monografi. FU anbefaler at adgangen 


reguleres som en klar unntaksregel for særlige tilfeller, dersom den innføres. Det bør 


også være en relativt kort tidsfrist. Ph.d.-koordinator på fakultetet har vært i kontakt 


med ph.d.-koordinator ved Det juridiske fakultet i Oslo om hvordan 


omarbeidingsadgangen fungerer i praksis. Det ble ikke fremlagt noen statistikk som 


kan si noe om i hvilket omfang muligheten er brukt. Det er ikke noen indikasjoner på 


at adgangen motiverer kandidatene til å levere avhandlingen i en uferdig form, eller at 


bedømmelseskomiteer benytter muligheten til å få en allerede akseptabel avhandling 


til å bli bedre etter egne preferanser. I det hele tatt benyttes ikke adgangen spesielt 


ofte.  


Dersom fakultetet ikke ønsker at en adgang til omarbeiding skal reguleres i 


forskriften, kan det være mest hensiktsmessig å ikke sende inn kommentarer i 


høringssvaret på dette stadiet. Endringsadgangen har imidlertid så klare sider til 


terskelen for å bestå en ph.d.-grad, at det er ønskelig at fakultetsstyret tar prinsipielt 


stilling til spørsmålet.  


10. Makstid på programmet (ikke omtalt i forslaget fra FA) 


Det har fremgått i diskusjonene i ulike fora på UiB at enkelte fakulteter ønsker at 


forskriften skal gi uttrykk for en makstid som kandidatene kan være på ph.d.-


programmet. I forslagets § 5-3. står det «det er ikke anledning til å planlegge 



https://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html#toc24
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gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 


seks (6) år». Det kan komme forslag om at den innføres en makstid på 8 år, med 


tillegg for eventuelle rettighetsfestede permisjoner. Uavhengig av om det innføres en 


makstid i forskriften, vil en kandidat som har fullført de obligatoriske kravene på et 


ph.d.-program ha mulighet til å søke om bedømmelse for ph.d.-graden også etter at 


makstiden har utløpt. FU hadde ingen innvendinger til denne løsningen. 


 


Dekanen og fakultetsdirektør ber fakultetsstyre drøfte de problemstillingene som er reist i 


notatet og hvilke innspill som bør være med i fakultetets høringssvar.  


På denne bakgrunn framsettes følgende  


forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret gir prodekan fullmakt til å utarbeide et høringssvar basert på 


diskusjonen i møtet. 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør


5.9.2018 


AMF/JJ/GUBRN 


 


Vedlegg: 


Brev fra prorektor om implementering av programorganisering og innføring av 


kvalitetssikringssystem for forskerutdanningen ved UiB 


Brev fra Forskningsadministrativ avdeling om høring – forskrift for graden philosophiae 


doctor (ph.d) ved Universitetet i Bergen 


FAs forslag til endring i ph.d.-forskrift 


FAs merknader til forslag til endring 



http://vedlegg.uib.no/?id=3e4a7d26c49b29d447b61bd5d45b9c23

http://vedlegg.uib.no/?id=3e4a7d26c49b29d447b61bd5d45b9c23

https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=60d61a95c7c2342f1ca65365e56d45c0

https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=60d61a95c7c2342f1ca65365e56d45c0

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21943801&uid=856791386&&&http%3A%2F%2Fvedlegg.uib.no%2F%3Fid%3De988b3d2f43788358ba691eb4d2a4c43

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21943801&uid=856791386&&&http%3A%2F%2Fvedlegg.uib.no%2F%3Fid%3D7a8b266c265a9f968eb16ffe24d128ab






 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 
 
  Sak 49/18 


 


 


 


Møteinnkalling   
 


I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 


 
Tirsdag 11. september 2018 kl. 12.15 i møterom 546  
 
 


Innkalling er sendt til: 


Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik Marthinussen, Sigrid 


Eskeland Schütz, Brage Thunestvedt Hatløy, Torhild Nordtveit, Ingrid Elisabeth Tøsdal, 


Vegard Fosso Smievoll, Lise Carlsen og Johannes Ørn Thorsteinsson. 


Innkalling er også sendt alle varamedlemmer 


 


Saksliste og sakspapirer følger vedlagt i elektronisk form. 
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UTLYSING AV REKRUTTERINGSSTILLINGER  


 


 


 


Bakgrunn 


Det juridiske fakultet har for tiden en ramme, et «måltall», på 24 rekrutteringsstillinger 


finansiert over grunnbudsjettet. Som rekrutteringsstillinger regnes stipendiatstillinger og 


postdoktorstillinger. Vi kan bruke denne rammebevilgningen utelukkende til 


stipendiatstillinger om vi måtte ønske det, men vi står fritt til å bruke inntil 20 % av disse 


stillingene til postdoktorstillinger. Dette innebærer at minst 19 av rekrutteringsstillingene må 


være stipendiater, mens inntil 5 av stillingene kan fylles av postdoktorer. 


Postdoktorer lønnes høyere enn stipendiatstillinger, mens rammebevilgningen har en 


standardsats basert på tilsetting som stipendiat. Dette innebærer at postdoktorstillinger 


innebærer en merkostnad for fakultetet som må dekkes av det ordinære driftsbudsjettet. En 


postdoktor gir heller ikke belønningsmidler ved oppnådd grad, slik som for stipendiatene (per 


fullført doktorgrad får fakultetet kr. 282 000). På den andre siden vil postdoktorstillinger gi 


fakultetet mer undervisningsressurser enn stipendiatstillingene. En postdoktor har en 


undervisningsplikt på 25%, mens en stipendiats reelle undervisningsplikt er for tiden 12,5%. 


Rammebevilgningen innebærer at fakultetet får tilført finansiering av 24 stillinger forutsatt at 


vi ansetter medarbeidere som fyller stillingene. Midler blir tilsvarende holdt tilbake av UiB 


dersom vi ligger under «måltallet». Går vi ut over «måltallet» vårt kommer de overskytende 


stillingene til belastning i vårt ordinære driftsbudsjett. 


I tillegg til de stillingene som finansieres av UiB kommer eksternfinansierte 


rekrutteringsstillinger. Dette kan være bevilgninger fra Norges forskningsråd (NFR), eller fra 


andre eksterne finansieringskilder. 


Fakultetets strategi er å til enhver tid ha et antall rekrutteringsstillinger på grunnbudsjettet 


som tilsvarer måltallet, samt å søke eksternfinansiering så langt det er mulig og innenfor 


rammene for hva som er forsvarlig ut fra veiledningskapasitet osv. Rekrutteringen bør også 


være mest mulig jevn slik at vi får en hensiktsmessig kullstørrelse særlig med henblikk på 


den obligatoriske delen av forskeropplæringen. Måltallet innebærer at fakultetet årlig vil 


rekruttere 5-6 kandidater til rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Dette er også uttalt 


som ønskelig etter UHRs-anbefalinger for å kunne ha et eget fagspesifikt 


doktorgradsprogram. 







 
 


Selv om en stipendiatstilling har fire års lengde, vil permisjoner ofte føre til at 


tilsettingsforholdet strekkes ut noe. Dette skaper noe usikkerhet med tanke på å 


forutberegne behovet for nyrekrutteringer. Vi må derfor løpende foreta en skjønnsmessig 


vurdering av hvor mange nytilsettinger vi bør foreta. 


Rekrutteringssituasjonen 


De fleste som tilsettes i rekrutteringsstillinger har bakgrunn fra vårt eget fakultet, eller fra 


andre norske juridiske fakulteter, men vi har også noe internasjonal rekruttering. De formelle 


kravene til tilsetting omfatter blant annet at man må ha avlagt «mastergrad i rettsvitenskap 


eller tilsvarende juridisk utdanning». Administrasjons- og undervisningsspråket på fakultetet 


sitt doktorgradsprogram er vanligvis norsk, men dette vurderes konkret ut fra hvilke 


kandidater som følger programmet. Rekrutteringsstillingene innebærer normalt også en 


undervisningsplikt, og det forutsettes fra fakultetets side at undervisning skal kunne 


gjennomføres innenfor de obligatoriske emnene i masterstudiet i rettsvitenskap ved 


fakultetet. Dette siste punktet vil virke noe begrensende for potensielle utenlandske søkere 


og kan fremstå som å være i utakt med de generelle føringene i universitets- og 


høyskolesektoren, hvor internasjonal konkurranse er fremholdt som et viktig virkemiddel for å 


sikre kvalitet. Vilkåret er likevel påkrevd ettersom rekrutteringsstillingene er fakultets viktigste 


virkemiddel for å rekruttere forskere og undervisere innenfor de obligatoriske emnene i 


masterstudiet vårt. Samtidig vil enkeltutlysninger kunne være mer åpne. 


Rekruttering av gode juridiske kandidater til rekrutteringsstillingene har vært en stor 


utfordring for Universitetet i Bergen helt siden etableringen av juristutdanningen i 1969. 


Juristutdanningen tilgang til mange utfordrende og godt avlønnende stillinger i både offentlig 


og privat sektor, og særlig i de senere tiår har vi opplevd en svært sterk konkurranse fra 


andre profesjonelle rekrutteringsaktører som knytter seg til de kandidatene som er best 


egnet for vitenskapelig stillinger ved Det juridiske fakultet.  


Det juridiske fakultet har historisk vært godt fornøyd med kvaliteten på de kandidater som har 


avlagt doktorgraden, og mange av våre stipendiater og postdoktorer har senere tiltrådt 


stillinger ved fakultetet og innehar i dag nøkkelroller i faglige stillinger ved fakultetet. Vi har 


også bidratt til å bygge fagmiljøer ved andre læresteder nasjonalt og internasjonalt.  


Samtidig er det viktig at vi arbeider for å bedre rekrutteringssituasjonen og særlig for å legge 


til rette for at de best kvalifiserte kandidatene velger fakultetet som arbeidsplass. 


Oppfølgning av arbeidsgruppeledere, etablering av ordning med Stormaster og nå senest 


«Forskerlinjen» er alle tiltak som blant annet har hatt et rekrutteringsperspektiv fra fakultetet 


side. Selv om det har vært arbeidet for dette i lengre tid, må vi må erkjenne at det fortsatt er 


svært utfordrende å rekruttere de beste kandidatene til stipendiatstillinger ved fakultetet. På 


noen fagområder er det mer krevende enn på andre.  


Et av de konkurransefortrinn de private aktørene har er at de kan gi kandidatene et jobbtilbud 


lenge før utdannelsen er ferdig, forutsatt at de fullfører. For fakultetet er denne fasen mer 


krevende. Vi kan tilby noen typer engasjementer som vit ass og lignende, men til syvende og 


sist må alle våre kandidater akseptere en likeverdig konkurranse med andre søkere om 


ledige stillinger, som nødvendigvis må ta noe tid på grunn av kravet om en sakkyndig komité. 


Tiltak som oppfølgning av arbeidsgruppeledere og Forskerlinjen vil fokusere på å synliggjøre 


mulighetene som ligger i det å inneha vitenskapelige stillinger. Vi har erfart at noen igjennom 


dette utvikler en interesse for videre forskning og får motivasjon for å søke stipendiatstillinger 







 
 


ved fakultetet. Vi bør likevel vurdere om det er flere tiltak fakultetet kan introdusere for å sikre 


god rekruttering. Et mulig tiltak kan være at forskergruppene mer aktivt rekrutterer 


vitenskapelige assistenter som kan bistå forskergruppelederne i å organisere aktiviteten i 


forskergruppene.  Vi tror at for eksempel tidligere arbeidsgruppeledere kan være gode 


kandidater for en slik ordning.  Det er videre nødvendig at ledelsen arbeider med å komme i 


kontakt med aktuelle kandidater, både blant studentmassen og blant eksterne, potensielle 


søkere. 


Utlysinger 


For de eksternfinansierte prosjekter vil det gjelde tematiske rammer for selve utlysingen av 


stillingene. For de UiB-finansierte stillingene står fakultetet helt fritt. Vi kan derfor foreta en 


«åpen» utlysing dvs. at vi ikke angir noe nærmere fagfelt for utlysingen ut over at det skal 


gjelde et felt innen «rettsvitenskap». Det andre alternativet er en «øremerket» stilling hvor 


fagfeltet som tema for avhandlingen avgrenses nærmere. Denne «øremerkingen» kan være 


mer eller mindre snever, men det er vanlig å angi et fagfelt som refererer seg til et av de 


fagene det forskes og undervises i ved fakultetet.  


Fakultetet har et generelt behov for flere vitenskapelig ansatte på de fleste fagområder. 


Denne generelle underdekningen er i seg selv en utfordring, men på noen felter vil behovet 


for nye forsknings- og undervisningskrefter være større enn på andre felter. Når fakultetet 


skal lyse ut ledige rekrutteringsstillinger er det derfor viktig å se hen til disse behovene. Et 


viktig moment i vurderingen av innretningen av nye utlysninger er fakultetets 


undervisningsbehov og forskningsbehov i lys av strategiplanen og mulige vekstområder. Det 


er også viktig at ledelsen arbeider målrettet og langsiktig, og ser innretningen på 


eksternfinansierte stillinger, og mulige strategiske tildelinger fra sentrale satsinger i 


sammenheng. 


Fakultetsstyret behandlet 31.10.2017, sak 78/17, flere problemstillinger knyttet til utlysing av 


faste vitenskapelige stillinger. Rekrutteringen av stipendiater må også sees i lys av det som 


anføres her, ettersom våre egne doktorgradskandidatene utgjør en vesentlig del av 


søkermassen til de faste stillingene. Mange av synspunktene som gjelder faste stillinger har 


overføringsverdi også til rekrutteringsstillinger, særlig behovet for å involvere fagmiljøet. 


Dekan og fakultetsdirektørs merknader 


Rekrutteringsstillingene er som ovenfor nevnt et viktig virkemiddel for å sikre tilgang på 


forsknings- og undervisningskompetanse for Det juridiske fakultet.  


For å sikre en god kartlegging av de behovene fakultetet har på kortere og lengre sikt, er det 


viktig at forskergruppene og de kursansvarlige kan melde hvilke særlige behov som gjøre 


seg gjeldende i en høringsrunde forut for utlysingsprosessen. Denne praksisen ønsker vi å 


videreføre, slik at vi årlig gjennomfører en slik «kartlegging» som det her er behov for. 


De senere årene har praksis vært for at alle spørsmål om utlysing og eventuell «øremerking» 


av rekrutteringsstillinger behandles av styret ved Det juridiske fakultet. Dekan og 


fakultetsdirektør vil foreslå at fakultetet endrer noe på de etablerte rutinene her. 


Dekan og fakultetsdirektør ser det som naturlig at fakultetsstyret fortsatt fastsetter antall 


utlysinger, dvs om fakultetet skal sikte mot måltallet, eller eventuelt ligger over. I tillegg er det 


naturlig at styret tar stilling til hvor mange av disse stillingene som kan lyses ut som 


postdoktorstillinger.  Vi foreslår imidlertid at det skal ligge til dekanatet å avgjøre eventuell 







 
 


«øremerking» og innretning på stillingene, hvor mange som skal være «åpne», samt det 


endelige antall postdoktorstillinger. En slik modell er i samsvar med reglementet for Det 


juridiske fakultet, som legger ansvaret for rekruttering til vitenskapelige stillinger til dekanen 


(§ 4), mens styret foretar tilsetting i faste vitenskapelige stillinger (§ 1). 


Dekan og fakultetsdirektør viser i den sammenheng til at tiden ofte en kritisk faktor med 


tanke på å rekruttere kandidater til stipendiatstillingene. Som vi har vist til overfor må vi 


forholde oss til eksterne aktører som konkurrerer om de samme kandidatene som vi gjør. 


Manglende avklaring av om det skal lyses ut en stilling på et gitt fagfelt, vil kunne føre til at vi 


«mister» gode kandidater. Noen ganger kan det derfor være behov for raskt å avgjøre 


spørsmålet om utlysing og innretting av stillinger. Å sammenkalle til et ekstraordinært 


styremøte for å få godkjent utlysingen av de enkelte stillingene er heller ikke særlig praktisk. 


Våre interne prosesser knyttet til rekrutteringen tar i seg selv lang tid. Vi vil ønsker å legge til 


rette for en prosess som er så hurtig som mulig, samtidig som den er forsvarlig.  


Dekan og fakultetsdirektør foreslår en ordning med årlige vedtak om rekrutteringsstillinger, 


som treffes for hvert studieår. Det konkrete tallet for 2018-19 fylles inn på bakgrunn av 


diskusjonen i styremøtet. På denne bakgrunn inviterer dekan og fakultetsdirektør styret til å 


gjøre følgende  


vedtak: 


1. Styret fastsetter at for studieåret 2018-19 skal antallet rekrutteringsstillinger over 


grunnbevilgningen være XX.  


2. Styret fastsetter at for studieåret 2018-19 skal andelen postdoktorstillinger være på 


inntil xx prosent av rekrutteringsstillingene.  


 


 


 


 


 


Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 


dekan      fakultetsdirektør 
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REVISJON AV STUDIEORDNINGEN – RAMMEVEDTAK OG FØ-
RINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET 
__________________________________________________________________________ 


1. Innledning 
I styremøtet 19. juni inneværende år traff fakultetsstyret følgende vedtak i sak S 39/18 Stu-


diereform: 


1. Fakultetsstyret ber dekan og fakultetsdirektør fremmer et forslag til et rammevedtak for revisjon 


av studieprogrammet på styremøtet i september. 


2. Fakultetsstyret oppfordrer de av fakultetets vitenskapelig ansatte med interesse for utviklingen av 


et Metode III-emne på 10 studiepoeng om å utarbeide konkrete forslag til innretning og innhold til et 


kurs på masternivå.  


3. Fakultetsstyret ønsker utredning av økt valgfrihet som del av rammevedtaket i september. 


Med herværende saksfremlegg følger dekan og fakultetsdirektør opp punkt 1 og 3 i styrets 


vedtak. Tidshorisonten for oppfølgning av vedtakets punkt 2 er noe lenger. Det eksakte inn-


holdet av Metode III-emnet trenger ikke være på plass før revisjonen av studieordningen set-


tes i kraft. 


Tilbakemeldingene i styremøtet 19. juni tilsier at det ikke er behov for annet enn enkelte 


mindre justeringer i den skissen til rammevedtak som da ble presentert. Samtidig er tiden nå 


moden for å avklare noen spørsmål som frem til nå har vært holdt åpne, blant annet knyttet 


til plasseringen av Metode III og fagsammensetningen på 4. studieår. 


I det følgende presenteres først forslaget til rammevedtak for revisjon av studieordningen 


(punkt 2), etterfulgt av et forslag om å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på fagsam-


mensetningen på 1. til 3. studieår (punkt 3). Avslutningsvis følger en redegjørelse for hvor-


dan dekan og fakultetsdirektør seg for seg at det videre arbeide frem mot en revidert studie-


ordning bør organiseres. 


2. Rammen for en revidert studieordning 
På bakgrunn av tidligere fremlagte skisser, høringsuttalelser fra en rekke av fakultetets læ-


rere og fakultetsstyrets merknader i styremøtene 6. februar og 19. juni inneværende år, frem-


setter dekan og fakultetsdirektør følgende forslag til rammene for en revidert studieordning: 
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1. 


år 


Juridisk  


forprøve  


(10 sp) 
 («Metode I») 


 


40 sp rettsdogmatiske emner 


 


Metode II 


(10 sp) 
 


2. 


år 


 


50 sp rettsdogmatiske emner 


 


 


 


EXPHIL-JUS (10 sp) 
Rettsfilosofi og språk- og argumenta-


sjonsteori  


3. 


år 


 


30 sp rettsdogmatiske emner 


Rettshistorie og komparativ rett  


(10 sp) 
 


Valgemne 


(10 sp) 
(Evt. semi-obligatoriske emner) 


 


Engelskspråklig valgemne 


(10 sp) 
 


Alternativ for hele semesteret:  


Utveksling (30 sp) 


 4. 


år 


Strafferett  


(20 sp) 


 


Rettergang 


(20 sp) 


Formuerett 


(20 sp) 


 5. 


år 


Metode 


III1 


(10 sp) 
Inkl. etikk 


Spesialemner (2 á 10 sp eller ett 


á 20 sp) 


Masteroppgave (30 sp) 


Alt.: Masteroppgave (30 sp) 
 


Spesialemner (2 á 10 sp eller ett á 20 sp) 


Utveksling på masternivå (minst 20 sp) 


Alt.: Utveksling på masternivå (30 sp) Masteroppgave (30 sp) 


Alt.: JUS 397 Forskerlinjen (70 sp) 


Alt.: Ett års utveksling på masternivå som inkluderer skriftlige arbeid tilsvarende 30 sp. masteroppgave 


(f.eks. L.L.M.)  


 


Forslaget er basert på skissen som ble lagt frem for fakultetsstyret i junimøtet, men med føl-


gende avklaringer: 


- Metode II (rettsdogmatisk metode) foreslås plasser mot slutten av 1. studieår, etter-


fulgt av EXPHIL-JUS (Rettsfilosofi og språk- og argumentasjonsteori) mot slutten av 


2. studieår. Vi har nå fått avklart med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 


(FoF) at det er mulig å flytte EXPHIL-JUS til 2. studieår, forutsatt at undervisningen 


strekkes ut over en periode på minst dagens 13 uker (se vedlegg 1). Den foreslåtte 


                                                           
1 Spørsmålet om Metode III bør undervises som en fulltids «blokk» i begynnelsen av semesteret eller over hele 
semesteret, parallelt med spesialemner og evt. skriving av masteroppgave, får utstå til senere drøftelser. 







 side 3 av 10 


 


 


 


   


3 
 


plasseringen er begrunnet i et ønske om at studentene har gode kunnskaper i retts-


dogmatisk metode før de gir seg i kast med rettsfilosofiske og språk- og argumenta-


sjonsteoretiske perspektiver på jussen. 


- Fagsammensetningen på 4. studieår foreslås videreført som det er. Som signalisert i 


de tidligere saksfremleggene til styret mener dekan og fakultetsdirektør at det bør 


være en nokså høy terskel for å endre på dagens studieordning. De grep som nå fo-


reslås for større læringsflater på de tre første studieårene (færre eksamener), valgfri-


het og utvekslingsmuligheter tidligere på studiet (3. studieår), styrket metodeundervis-


ning gjennom hele studieløpet og et mer ambisiøst 5. studieår fremtvinger ikke end-


ringer på 4. studieår. Også emnene på 4. studieår vil bli innholdsmessig berørt av re-


formen, blant annet knyttet til ønsket om en helhetlig metodeundervisning fra 1. til 5. 


studieår, men dekan og fakultetsdirektør vil foreslå at dette skjer uten å endre på da-


gens emnesammensetning på 4. studieår. 


- Under høringsmøtet i mai ytret flere ansatte et ønske om at deler av metodeundervis-


ningen kunne starte på slutten av 4. studieår. En slik løsning har fordeler i form av 


lenger tid til refleksjon og bedre integrering med emnene på 4. studieår, men volder 


også en del praktiske utfordringer. Metode III-emnet foreslås derfor plassert på første 


semester på 5. studieår, men det er ikke utelukket å tilby enkelte introduksjonsfore-


lesninger i Metode III allerede på slutten av 4. studieår. Dette er særlig aktuelt der-


som vi ender opp med å tilby to eller flere varianter av Metode III, ettersom studen-


tene må ha en viss formening om hva de må velge mellom.  


- Spørsmålet om det skal tilbys to eller flere varianter av Metode III utskytes til senere 


drøftelser, forutsetningsvis etter at de av styret etterspurte forslagene til innretning og 


innhold av dette emnet er utarbeidet og presentert. Det samme gjelder spørsmålet 


om Metode III bør undervises som en fulltids «blokk» i begynnelsen av semesteret 


eller over hele semesteret, parallelt med spesialemner og evt. skriving av masteropp-


gave, samt spørsmålet om det skal være obligatorisk å delta på hele eller deler av un-


dervisningsopplegget. Dekan og fakultetsdirektør bemerker imidlertid at ønsket om en 


betydelig nivåheving på 5. studieår kan tilsi at det bør iverksettes tiltak som sikrer at 


studentene faktisk er tilstede på Dragefjellet hele semesteret, og at obligatoriske ele-


menter på et Metode III-emne som undervises over hele semesteret, kan bidra til 


dette.  


Av de åpne spørsmålene som er omtalt i saksfremlegget til junimøtet, er det etter dette bare 


ett som gjenstår: Spørsmålet om det ene valgemnet på 2. semester på 3. studieår skal settes 


av til et begrenset antall semi-obligatoriske emner, eller om studentene skal få større frihet 


her. I lys av diskusjonene i styret, og pkt. 3 i styrets vedtak, mener dekan og fakultetsdirektør 


at dette spørsmålet fortsatt bør holdes åpent. Det ligger i dette at arbeidsgruppen som får i 


oppdrag å se på fagsammensetningen på 1. til 3. studieår, bør få i oppdrag å utarbeide to al-


ternative forslag – ett forslag hvor det ene valgemnet på 2. semester på 3. studieår settes av 


til et begrenset antall semi-obligatoriske emner, og ett forslag hvor det må finnes plass til 


eventuelle semi-obligatoriske emner et annet sted i løpet av de tre første studieårene. Det 


sistnevnte alternativet vil da være et alternativ med økt valgfrihet, sammenlignet med skissen 


som ble lagt frem i junimøtet. 


Alle øvrige elementer i forslaget til rammevedtak er det redegjort for i saksfremleggene i sty-


resak S-4/18 og/eller styresak S-39/18. 
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3. Fagsammensetningen på 1. til 3. studieår – etablering av arbeidsgruppe 
Som varslet i saksfremlegget i styresak S-39/18 mener dekan og fakultetsdirektør at det bør 


etableres en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide et forslag til fagsammensetningen 


på 1. til 3. studieår, innenfor de rammer som følger av fakultetsstyrets rammevedtak for en 


revidert studieordning.  


3.1 Arbeidsgruppens mandat 


Det er ønskelig at arbeidsgruppen får et mandat med klare føringer fra fakultetsstyret, både 


av hensyn til arbeidet i arbeidsgruppen og for å sikre at hovedtrekkene i gruppens forslag 


kan påregnes å få tilslutning fra fakultetsstyret. Arbeidsgruppen vil av denne grunn på ingen 


måte være noen ny Studieordningskomité. 


I lys av diskusjonene i fakultetsstyret i junimøtet og septembermøtet, og diskusjonene på fa-


kultetet mer generelt, foreslår dekan og fakultetsdirektør at arbeidsgruppen får følgende 


mandat: 


- Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til hvordan studiepoengene avsatt til rettsdog-


matiske emner på 1. til 3. studieår i fakultetsstyrets rammevedtak i sak S-53/2018 


best kan utnyttes. 


- Jusstudiet skal også i fremtiden være en profesjonsutdanning som utdanner general-


ister som i ettertid kan spesialisere seg innen de forskjelligste rettsområder. Dette 


fordrer at studentene i løpet av studiet tilegner seg solide kunnskaper i juridiske ba-


sisfag som statsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, tingsrett, forvaltningsrett, strafferett, 


prosessrett og formuerett. Det innebærer også at studentene må tilegne seg solide 


kunnskaper om internasjonaliseringen av norsk rett. 


- Arbeidsgruppen må forholde seg til de valg fakultetsstyret har truffet knyttet til om-


fang, innhold og plassering av ulike perspektivfag, valgfrihet, utvekslingsmuligheter 


mv. Arbeidsgruppen kan likevel, dersom den mener det er klart fordelaktig av hensyn 


til den overordnede sammensetningen av de tre første studieårene, foreslå alterna-


tive plasseringer av Metode II og/eller EXPHIL-JUS (f.eks. slik at Metode II først kom-


mer på første semester på 2. studieår, eller at EXPHIL-JUS flyttes dit). 


- Arbeidsgruppen skal utarbeide to alternative forslag –  ett hvor det ene valgemnet på 


2. semester på 3. studieår settes av til et begrenset antall rettsdogmatiske emner som 


studentene må velge blant («semi-obligatoriske emner») og ett hvor det ikke legges 


slike føringer på studentenes valgfrihet på dette punkt. I begge tilfeller står for øvrig 


arbeidsgruppen fritt til å foreslå innslag av valgfrihet (også) tidligere i studieløpet, 


f.eks. slik at studentene får velge mellom et begrenset antall rettsdogmatiske emner 


som undervises parallelt på høstsemesteret på 2. eller 3. studieår. 


- Det er ønskelig med færre og større emner, og dermed alt i alt et lavere antall eksa-


mener, enn på dagens studieordning, men likevel slik at det tas hensyn til studente-


nes ønske om mindre (og dermed flere) moduler på 1. studieår enn senere på stu-


diet. 


- Alle rettsdogmatiske emner på studieprogrammet skal bidra til at studentene oppnår 


de overordnede læringsmålene for jusstudiet. 


- Rettsdogmatiske emner med særskilt ansvar for ulike metodiske utfordringer skal 


identifiseres og plasseres inn i studieprogrammet på en måte som legger til rette for 


et helhetlig metodisk opplegg, i samspill både med de andre rettsdogmatiske emnene 
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og de ulike perspektivfagene som følger av fakultetsstyrets rammevedtak for revidert 


studieordning. Det følger av dette at arbeidsgruppen må kunne utarbeide forslag som 


forutsetter at visse metodespørsmål dekkes av nærmere angitte perspektivfag (med 


Metode II og Rettshistorie og komparativ rett som to nærliggende eksempler), eller av 


emnene på 4. studieår. Det er imidlertid viktig at slike forutsetninger knyttet til andre 


deler av studieordningen løftes frem av arbeidsgruppen, slik at både fakultetsstyret 


og fakultetet som helhet er oppmerksomme på dem. 


- Arbeidsgruppen må ha en begrunnet oppfatning av hvilke emner som passer tidlig på 


studiet, og hvilke som bør plasseres senere. For emner som foreslås videreført om-


trent som i dag, bør det likevel ikke foreslås større endringer i plassering og størrelse 


med mindre dette leder til klare forbedringer av studieprogrammet som helhet. 


- Selv om fagsammensetningen på 4. studieår ligger fast, kan arbeidsgruppen utar-


beide forslag som forutsetter at nærmere angitt læringsmål som i dag dekkes av em-


ner på 1. til 3. studieår, og som arbeidsgruppen mener må dekkes også av en revi-


dert studieordning, overføres til emner på 4. studieår. Et nærliggende eksempel er 


menneskerettighetenes føringer for nasjonal prosessrett, som i dag dekkes av 


JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter, men som nok passer vel så bra inn i ret-


tergangsemnet på 4. studieår. 


- Arbeidsgruppen bes fremme forslag om hvordan rettslige spørsmål knyttet til den tek-


nologiske utviklingen kan trekkes inn i aktuelle emner. 


- Arbeidsgruppen må legge til rette for en prosess hvor alle berørte vitenskapelig og 


administrativt ansatte får anledning til å komme til orde. Det er særlig viktig at dagens 


emneansvarlige for de av emnene på 1. til 3. studieår som vil bli berørt av arbeids-


gruppens forslag, involveres tidlig i prosessen og holdes informert om gruppens ar-


beid.   


- Det er ønskelig at arbeidsgruppens forslag foreligger senest i medio februar 2019. 


3.2 Arbeidsgruppens sammensetning  
Dekan og fakultetsdirektør foreslår at arbeidsgruppen får følgende sammensetning: 


- Studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen, leder 


Forslag til medlemmer kommer i revidert styrenotat. 


Til grunn for forslaget til gruppens sammensetning ligger følgende betraktninger: 


Det er ønskelig at arbeidsgruppen er forankret i fakultetets faglige ledelse. Det er videre øns-


kelig med representanter fra alle ansattegrupper, samt selvfølgelig minst én studentrepre-


sentant. Samtidig bør ikke arbeidsgruppen være for stor, både av hensyn til fremdriften i ar-


beidet og med tanke på den andel av fakultetets disponible arbeidstimer som gruppen vil 


legge beslag på. Dekan og fakultetsdirektør er kommet til at en gruppe med 6 medlemmer og 


med en sammensetning som i hvert fall et stykke på vei «speiler» sammensetningen i styret, 


er en god løsning.      


Dekan og fakultetsdirektør er kommet til at ingen av de ordinære styremedlemmene bør sitte 


i arbeidsgruppen, dels for å involvere flere av fakultetets ansatte i reformarbeidet og dels av 


hensyn til styrets etterfølgende behandling av arbeidsgruppens forslag.  
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Dekan og fakultetsdirektør er videre av den oppfatning at hensynet til likebehandling av de 


emneansvarlige for de berørte emnene på 1. til 3. studieår tilsier at ingen av dem bør sitte i 


arbeidsgruppen. 


4. Prosessen videre 
Av mandatet til arbeidsgruppen fremgår det at gruppens forslag til sammensetningen av 1.-3. 


studieår bør foreligge senest medio februar 2019, noe som muliggjør en etterfølgende disku-


sjon på fakultetet som helhet, med sikte på styrebehandling i møtet 30. april 2019.   


I dekanats diskusjonsnotat av 8. desember 2017 ble det tatt til orde for at det burde nedset-


tes en arbeidsgruppe som ser på lærings- og prøvingsformer gjennom hele det nye master-


programmet, og at styret burde gjøre dette så snart det var truffet et rammevedtak for en re-


visjon av studieordningen. Dekan og fakultetsdirektør vil fastholde at det er viktig å få utredet 


disse spørsmålene, men vil anbefale at man avventer styrets avgjørelse knyttet til sammen-


setningen av 1.-3. studieår. Det er ikke realistisk at styret får vedtatt en komplett revisjon av 


studieordningen på februarmøtet, og uansett ville det ikke vært realistisk å få iverksatt end-


ringene med virkning allerede fra studieåret 2019/2020.2 Det fremstår da hensiktsmessig å ta 


ett skritt av gangen, slik at diskusjonene knyttet til undervisningsopplegg og lærings- og prø-


vingsformer kan ta utgangspunkt i en vedtatt struktur for en revidert studieordning. Omfang 


og innretning på så vel undervisning som prøving har betydelige økonomiske konsekvenser 


for fakultetet, og det er da ønskelig at diskusjonene kan skje med utgangspunkt i en vedtatt 


struktur, slik at det er mulig å regne på kostnadene. Dekan og fakultetsdirektør vil derfor fore-


slå at styret kommer tilbake til dette i aprilmøtet, og da legger en plan for diskusjonene knyt-


tet til undervisningsopplegg og lærings- og prøvingsformer.      


Etter et eventuelt vedtak i aprilmøtet ligger forholdene også til rette for å utrede nærmere 


hvordan porteføljen av spesialemner bør se ut i fremtiden, både med tanke på innplassering 


av ulike spesialemner på hhv. 3. og 5. studieår (med tilhørende krav om reell masterkvalitet 


for emnene på 5. år), spørsmålet om norskspråklige vs. engelskspråklige emner, undervis-


ningsressurser, lærings- og prøvingsformer mv.  


Etter aprilmøtet bør forholdene også ligge til rette for å avgjøre spørsmålet om det skal tilbys 


to eller flere varianter av Metode III, samt spørsmålet om forholdet mellom dette emnet/disse 


emnene og de øvrige elementene på 5. studieår (spesialemnene og masteroppgavekur-


sene). Som nevnt i punkt 2 ovenfor er dekan og fakultetsdirektør ikke fremmed for at ønsket 


om en betydelig nivåheving på 5. studieår kan tilsi at det bør iverksettes tiltak som sikrer at 


studentene faktisk er tilstede på Dragefjellet hele semesteret, og at obligatoriske elementer 


på et Metode III-emne som undervises over hele semesteret, kan bidra til dette. 


Det er også behov for å utrede hvordan endringene i studieordningen kan implementeres på 


en mest mulig effektiv måte, noe som også inkluderer erfaringsmessig krevende spørsmål 


om overgangsordninger.  


                                                           
2 Med forbehold for eventuelle endringer som langt på vei «bare» fremstår som sammenslåing av eksisterende 
emner og som derfor kan implementeres innenfor dagens struktur. Et mulig eksempel er et eventuelt forslag om 
å samle JUS131 Kontraktsrett II og JUS132 Pengekravsrett til et felles emne på første semester på 3. studieår. 
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5. Forslag til vedtak 
Dekan og fakultetsdirektør fremmer etter dette følgende forslag til vedtak: 
 


1. Den fremlagte rammen for en revidert studieordning vedtas. 
2. Følgende personer oppnevnes til en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til 


fagsammensetningen på 1. til 3. studieår: 
- Erling Johannes Husabø 
- Hilde Hauge 
- Johanne Spjelkavik 


Øvrige medlemmer vil bli foreslått i møtet.  
3. Arbeidsgruppen får følgende mandat: 


 Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til hvordan studiepoengene avsatt til rettsdog-


matiske emner på 1. til 3. studieår i fakultetsstyrets rammevedtak i sak S-53/2018 


best kan utnyttes. 


 Jusstudiet skal også i fremtiden være en profesjonsutdanning som utdanner general-


ister som i ettertid kan spesialisere seg innen de forskjelligste rettsområder. Dette 


fordrer at studentene i løpet av studiet tilegner seg solide kunnskaper i juridiske ba-


sisfag som statsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, tingsrett, forvaltningsrett, strafferett, 


prosessrett og formuerett. Det innebærer også at studentene må tilegne seg solide 


kunnskaper om internasjonaliseringen av norsk rett. 


 Arbeidsgruppen må forholde seg til de valg fakultetsstyret har truffet knyttet til om-


fang, innhold og plassering av ulike perspektivfag, valgfrihet, utvekslingsmuligheter 


mv. Arbeidsgruppen kan likevel, dersom den mener det er klart fordelaktig av hensyn 


til den overordnede sammensetningen av de tre første studieårene, foreslå alterna-


tive plasseringer av Metode II og/eller EXPHIL-JUS (f.eks. slik at Metode II først kom-


mer på første semester på 2. studieår, eller at EXPHIL-JUS flyttes dit). 


 Arbeidsgruppen skal utarbeide to alternative forslag –  ett hvor det ene valgemnet på 


2. semester på 3. studieår settes av til et begrenset antall rettsdogmatiske emner som 


studentene må velge blant («semi-obligatoriske emner») og ett hvor det ikke legges 


slike føringer på studentenes valgfrihet på dette punkt. I begge tilfeller står for øvrig 


arbeidsgruppen fritt til å foreslå innslag av valgfrihet (også) tidligere i studieløpet, 


f.eks. slik at studentene får velge mellom et begrenset antall rettsdogmatiske emner 


som undervises parallelt på høstsemesteret på 2. eller 3. studieår. 


 Det er ønskelig med færre og større emner, og dermed alt i alt et lavere antall eksa-


mener, enn på dagens studieordning, men likevel slik at det tas hensyn til studente-


nes ønske om mindre (og dermed flere) moduler på 1. studieår enn senere på stu-


diet. 


 Alle rettsdogmatiske emner på studieprogrammet skal bidra til at studentene oppnår 


de overordnede læringsmålene for jusstudiet. 


 Rettsdogmatiske emner med særskilt ansvar for ulike metodiske utfordringer skal 


identifiseres og plasseres inn i studieprogrammet på en måte som legger til rette for 


et helhetlig metodisk opplegg, i samspill både med de andre rettsdogmatiske emnene 


og de ulike perspektivfagene som følger av fakultetsstyrets rammevedtak for revidert 


studieordning. Det følger av dette at arbeidsgruppen må kunne utarbeide forslag som 


forutsetter at visse metodespørsmål dekkes av nærmere angitte perspektivfag (med 


Metode II og Rettshistorie og komparativ rett som to nærliggende eksempler), eller av 


emnene på 4. studieår. Det er imidlertid viktig at slike forutsetninger knyttet til andre 
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deler av studieordningen løftes frem av arbeidsgruppen, slik at både fakultetsstyret 


og fakultetet som helhet er oppmerksomme på dem. 


 Arbeidsgruppen må ha en begrunnet oppfatning av hvilke emner som passer tidlig på 


studiet, og hvilke som bør plasseres senere. For emner som foreslås videreført om-


trent som i dag, bør det likevel ikke foreslås større endringer i plassering og størrelse 


med mindre dette leder til klare forbedringer av studieprogrammet som helhet. 


 Selv om fagsammensetningen på 4. studieår ligger fast, kan arbeidsgruppen utar-


beide forslag som forutsetter at nærmere angitt læringsmål som i dag dekkes av em-


ner på 1. til 3. studieår, og som arbeidsgruppen mener må dekkes også av en revi-


dert studieordning, overføres til emner på 4. studieår. Et nærliggende eksempel er 


menneskerettighetenes føringer for nasjonal prosessrett, som i dag dekkes av 


JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter, men som nok passer vel så bra inn i ret-


tergangsemnet på 4. studieår. 


 Arbeidsgruppen bes fremme forslag om hvordan rettslige spørsmål knyttet til den tek-


nologiske utviklingen kan trekkes inn i aktuelle emner. 


 Arbeidsgruppen må legge til rette for en prosess hvor alle berørte vitenskapelig og 


administrativt ansatte får anledning til å komme til orde. Det er særlig viktig at dagens 


emneansvarlige for de av emnene på 1. til 3. studieår som vil bli berørt av arbeids-


gruppens forslag, involveres tidlig i prosessen og holdes informert om gruppens ar-


beid.   


 Det er ønskelig at arbeidsgruppens forslag foreligger senest i medio februar 2019. 


  
 
 


 


 


 


 


 


 


Karl Harald Søvig  Øystein Lunde Iversen 


Dekan    Fakultetsdirektør 
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Vedlegg: 
Henvendelse om exphil i rettsstudiet, brev fra instituttleder ved Institutt for filosofi og første-
semesterstudier  







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 


Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Institutt for filosofi og førstesemesterstu-
dier 


Telefon 55 58 23 82 
fof@hf.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7805 


5020 Bergen 


Besøksadresse 
Sydnesplass 12-13 


Bergen 


Saksbehandler 


Reidar K Lie 


55589437 
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Henvendelse om exphil i rettsstudiet 


 


Takk for brev av 24.5.2018 med spørsmål om plassering av Exphil i forbindelse med planer om revi-


sjon av rettsstudiet.  


 


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) stiller seg generelt positivt til ønsker fra fakulte-


tene om flytting av Exphil til senere i studiet dersom fakultetene ønsker dette. Flytting til vårsemeste-


ret i 1. studieår vil i seg selv neppe nødvendiggjøre vesentlige endringer i innholdet i Exphil.  Flytting 


til senere i studiet kan nødvendiggjøre større endringer i innholdet. Endringene vil avhenge av hvilke 


emner studentene har tatt til da, og hvilke emner studentene tar parallelt med Exphil. Dersom Det 


juridiske fakultet ønsker å flytte Exphil, er det behov for at FoF blir holdt orientert om hvilke emner 


som vil tenkes å komme forut for, og hvilke man tenker at studentene skal ta parallelt, med Exphil 


slik at vår undervisning kan ha en tematisk forbindelse til disse emnene. FoF er innstilt på å gjøre slike 


endringer i samarbeid med Det juridiske fakultet.  


 


Når det gjelder spørsmålet om «blokkundervisning» versus «parallellundervisning», må svaret bli at 


blokkundervisning ikke kan gjennomføres med dagens undervisningsopplegg, hvor det er tett oppføl-


ging av hver enkelt student. I dag starter Exphil (første forelesning) i uke 34, og avsluttes med eksa-


men til uke 46. Dette gir en kurslengde på 13 uker, som er det korteste av alle våre fakultetsvarian-


ter. Undervisningen gjennomføres i dag av seminarledere som har inntil fire seminargrupper, som 


innebærer inntil 90-100 muntlige, individuelle veiledninger (hver student har én slik veiledning) og 


inntil 40 muntlige gruppeveiledninger. En kurslengde på 13 uker er allerede på smertegrensen med 


tanke på å få gjennomført dette.   


Referanse Dato 


2018/6124-REL 22.06.2018 
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Innføring av blokkundervisning vil også bryte med forutsetninger for dagens opplegg vedtatt av Uni-


versitetet sentralt om at dette skal være et modningsfag som vil kreve kontinuerlig arbeid over tid 


sammen med faglærer. Dette er trekk ved dagens Exphil  som FoF ønsker å beholde. Ettersom dagens 


modell er innført ved alle fakulteter, vil et forslag om endring til blokkundervisning også måtte vurde-


res av Rådet for førstesemesterstudier og Universitetsstyret. I tillegg vil en eventuell omlegging til 


blokkundervisning kreve «spesialkompetanse» inn mot jussfeltet hos flere lærere for at vi skulle 


kunne dekke mer intensiv undervisning i en kortere periode. Dette vil ha konsekvenser for tilset-


tinger, noe som også vil måtte vurderes av sentrale beslutningsorganer ved Universitetet.  


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Reidar K. Lie 


Instituttleder / Professor 
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BUDSJETTFORSLAG 2019 
__________________________________________________________________________ 
 


Fakultetene er bedt om innen 12. september å sende inn et budsjettforslag for 2019 til 


økonomiavdelingen, jf. vedlagte brev av 07.06.2016. Universitetsledelsen uttaler at 


budsjettfordelingen for 2019 vil bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i 


Universitetets strategi for 2016 – 2022 Hav Liv Samfunn som beskriver fire strategiske 


hovedmål: 


 UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha 


fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard. 


 UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge. Innen 2022 skal 85 prosent 


av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning. 


 UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine 


langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. 


 UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte 


samfunnsutviklinga gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 


skal vi være ledende i Norge på digital formidling 


Universitetsledelsen skriver videre: 


Det forutsettes at fakultetene innretter sine budsjetter slik at disse støtter gjennomføring av 


strategien og den oppfølgingen som ligger i handlingsplanene. I 2018 arbeides det med 


revisjon av strategien. Dette vil kunne resultere i enkelte justeringer i fastlagt retning, og det 


bør tas høyde for dette i budsjettarbeidet. 


For å kunne allokere tilstrekkelig med ressurser og midler til strategiske satsinger, er det 


viktig at UiB selv tar ansvar på å øke sitt eget økonomiske grunnlag. Det er særlig tre 


områder som er viktige å fokusere på: 


 Utnytte potensialet for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet 


 Tilby utdanninger samfunnet etterspør 


 Høste gevinster av effektivisering for å opprettholde handlingsrommet på tross av 


effektiviseringskuttet fra regjeringen 
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Fakultetets situasjon 


Som kjent har fakultetet over år opparbeidet et underskudd, som har skjedd i dialog med 


universitetsledelsen. Ved årsskiftet 2017/2018 var samlet opparbeidet underskudd på -15,3 


millioner. 


Fakultetet har i 2018 valgt å utsette bemanning etter avgang og budsjetterte med kr 2,9 


millioner i overskudd for 2018. Opparbeidet underskudd ved utgangen av 2018 er budsjettert 


til kr 12,5 millioner, men som følge av lavere kostnader i løpet av året forventes overskuddet 


å bli kr 5,3 millioner og overføringen til 2019 å bli kr -10 millioner. 


I fjorårets budsjettinnspill varslet fakultetet at vi i løpet av få år igjen vil få store underskudd 


om ikke rammene ble økt med 4 millioner i 2018, 2019 og 2020. For 2021 og fremover ville 


styrkingen da bli på 12 millioner. Dette forutsatte at naturlig avgang ble erstattet. Fakultetet 


fikk i 2018 kr 2 millioner av den strategiske potten, og dersom denne bevilgningen gjøres 


permanent vil dette være en begynnelse på en ønsket styrking på kr 12 millioner. 


Fakultetet har i et oppdatert langtidsbudsjettet forutsatt at tilsetting i de 4 faste stillingene 


som nå er ledige, og den midlertidige strategiske bevilgningen på kr 2 millioner gjøres 


permanent. Analysen viser at selv om tallene ser gode ut for 2019, vil fakultetet fra 2020 


igjen gå med årlige underskudd. Dette underskuddet vil på sikt stabilisere seg på kr -9 til kr -


10 millioner. 


  


Uten reansettelser vil fakultetet få et lite underskudd i 2020 og 2021 før underskuddet stiger i 


2022 og stabiliserer seg etter det mellom 4 og 5 millioner i årlige underskudd. Som nevnt 


foran er det forventete opparbeidet underskuddet ved utgangen av 2018 på ca. 10 millioner. 


Etter en ytterligere nedbetaling i 2019, vil utviklingen igjen være negativ, og fakultetet vil 


pådra seg et oppsamlet underskudd som vil være uhåndterlig.  


Situasjonen for fakultetet er derfor kritisk. Bemanningen er for tiden under hva som er et 


forsvarlig minstenivå for å drifte dagens studieordning. Den kortsiktige løsningen har vært å 


belaste undervisningsregnskapet, og den samlete negative saldoen er her økende. På lang 


sikt må fakultetet hente inn lærekrefter for å kunne gi et forsvarlig studietilbud, og dette må 


skje gjennom tilsettinger i løpet av 2019 og 2020. 


Selv om fakultetet innfører ansettelsesstopp, vil vi med dagens rammer ikke klare å redusere 


akkumulert underskudd til lavere enn ca. kr -5 millioner. To forhold bidrar til veksten i 


underskuddet. For det første forventede opprykk til professor, med tilhørende økning i 


lønnsbudsjettet. For det andre avslutning av to prosjekter hvor fast ansatte har hatt 


lønnsmidler som har avlastet grunnbudsjettet. Uansett vil ikke en ansettelsesstopp innebære 


at utgiftene ikke øker. Undervisningsbehovet vil føre at til fakultetet vil måtte leie inn eksterne 


lærekrefter. 


Fakultetet vil fremover fortsette å arbeide systematisk for å bedre eksternfinansieringen. 


BOA viser en god vekst. Uttellingen på søknadene fra fakultetet til Norges forskningsråd og 


Det europeiske forskningsrådet har så langt ikke gitt de resultatene vi har håpet på, men 


fakultetet har hatt en god vekst i andre typer eksterne prosjekter. Det er uansett ikke 
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realistisk at en vekst i BOA kan løse våre strukturelle utfordringer, selv om de gir et positivt 


bidrag. Dessuten vil det være vanskelig å øke BOA vesentlig innenfor de personellmessige 


rammer vi har. Våre ansatte må i større grad enn ønskelig prioritere undervisningsoppgaver 


på bekostning av større forskningsprosjekter.  


Det juridiske fakultet har som kjent det svakeste forholdstallet mellom faglig ansatt/student av 


samtlige fakulteter ved Universitetet i Bergen. Kilde DBH (lenke). Forskjellene i forholdstall 


mellom de ulike fakultetene på UiB skyldes flere forhold. Først og fremst har enkelte studier 


en tettere oppfølging av studentene, men også ulik organisering og faglige egenart spiller 


inn. Vår oppfatning er likevel at de lave forholdstallene ikke bare kan begrunnes med slike 


forhold, men at fakultetet reelt sett er underfinansiert.  


Det er også interessant å sammenligne med de andre lærestedene som tilbyr integrert 


mastergrad i rettsvitenskap. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har et dårligere 


forholdstall enn våre søsterfakultet ved Universitetet i Tromsø (lenke) og Universitetet i Oslo 


(lenke). Forholdstallet mellom faglig årsverk per student var i 2017 på 26,3, mens Oslo 


hadde 21,3 og Tromsø 15,8. Dessuten har utviklingen vært negativ de siste årene ved vårt 


fakultet. Forholdstallet i Bergen har gått opp fra 22,8 i 2014 til 26,3 i 2017, mens våre to 


søsterfakultet har hatt en svak bedring de siste tre årene (ned fra 23,1 i Oslo og ned fra 16,1 


i Tromsø). Det er også verdt å merke seg at forholdstallene ikke er direkte sammenlignbare. 


Fakultetet vårt ansetter arbeidsgruppeledere som vitenskapelige assistenter, mens de andre 


lærestedene ikke har denne typen tilknytningsformer. Våre arbeidsgruppeledere utgjør 


tilsammen rundt 11 årsverk, av de totalt 93,2 årsverkene som inngår i rapporteringen fra vårt 


fakultet til DBH.  


Finansieringen av fakultetet er langt på vei preget av studiemodell som vi hadde på 1990-


tallet. Dagens studiemodell avviker betydelig fra den modellen som historisk har ligget til 


grunn for dimensjoneringen av juss-studiet. I dag er studiet bygget ut med en tett oppfølging 


av studentene, særlig i de tre første årene av det integrerte masterstudiet i rettsvitenskap, 


med arbeidsgrupper og arbeidsgruppeledere (avlønnede viderekommende studenter) og 


obligatoriske individuelle læringsaktiviteter. Tradisjonelt har jusstudiet vært preget av 


forelesninger i store auditorier, der studentene i stor grad var overlatt til seg selv. De store 


studiekvalitetsmessige forbedringene har ført til en langt bedre gjennomstrømming til beste 


for både studenter og for Universitetet i Bergen, og medvirker til at juss-studiet i Bergen ved 


årets opptak var landets mest populære studium. 


Dekan og fakultetsdirektør ønsker å fremholde i vårt budsjettinnspill overfor Universitetet i 


Bergen at ressurs- og bemanningssituasjonen ved fakultetet ikke avstemt med det reelle 


behovet fakultetet har med hensyn til lærekrefter. Knappheten på undervisningsressurser 


fører også til et press på fakultetets forskningsressurser. De vitenskapelig ansatte underviser 


mer enn de ideelt sett burde, på bekostning av forskningen.  


Et alternativ til å øke kostnadene vil være å se på muligheter for økte inntekter. Den 


vesentligste delen av fakultetets inntekter er knyttet til studiepoengproduksjon. Kapasiteten 


på Jusbygget er i dag sprengt. Det største auditoriet tar 350 tilhørere, men rundt 385 


studenter starter på første studieår. Også for gruppeundervisning er det vanskelig å finne 


tilstrekkelig med lokaler, men de største utfordringen er knyttet til studiekvalitet. Fakultetet 


skal ha tilstrekkelig med lærekrefter til alle emner på det obligatoriske 


mastergradsprogrammet, og i enkelte kurs er vi svært sårbare. En tilbakevendende 



http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen&param=insttype%3D11!9!arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!9!dep_id%3D1!9!instkode%3D1120

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Troms%C3%B8%20-%20Norges%20arktiske%20universitet&param=insttype%3D11!9!arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!9!dep_id%3D1!9!instkode%3D1130

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo&param=insttype%3D11!9!arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!9!dep_id%3D1!9!instkode%3D1110
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problemstilling er knyttet til skriving av masteravhandlinger, hvor fakultetet hvert år skal 


rekruttere veiledere til rundt 350 oppgaver. Utover egne lærere bruker vi også eksterne, men 


disse må ha tilstrekkelig faglig kompetanse. 


Dekan og fakultetsdirektør ønsker derfor å be om at Universitetsstyret styrker fakultetet 


økonomisk slik at vi kan gå til ansettelse av de fire faste vitenskapelige stillingene som vil stå 


tomme ved årsskiftet 2018/2019. Vi ønsker å foreta tilsetting i henhold til skissert plan, med 


tilsetting med virkning fra 1.1.2019 for den første av disse fire stillingene. Dekan og 


fakultetsdirektør mener at vår anmodning vil stå sterkere dersom vi synliggjør hvilke behov 


som står bak disse rekrutteringene, og vi ønsker en tilbakemelding fra styret på dette 


punktet. Fakultetet kunne selvsagt foretrekke å stå helt fritt til å bestemme innretting på disse 


stillingene, men det å synliggjøre strategiske valg og til en viss utrekning binde opp disse 


stillingene til spesifikke fagfelt vil kunne utløse velvilje fra bevilgende myndighet. I dette ligger 


det en avveiing av de ulike hensynene fakultetet må balansere, men vi er av den oppfatning 


at dette lar seg forene med de faglige hensynene som gjør seg gjeldende ved fakultetet. 


Fakultetsstyret har vedtatt at den som blir ansatt i faste stillinger må kunne undervise på 


norsk eller et annet skandinavisk språk innen to år etter ansettelsen (styresak 78/17, revidert 


notat). Kravet må ses i sammenheng med at fakultetets undervisningsbehov i første rekke er 


knyttet til de obligatoriske emnene på masterstudiet, og styret kan gjøre unntak ved 


enkeltutlysninger. Dekan og fakultetsdirektør legger til grunn at fakultetet holder fast på 


denne praksisen. 


Fakultetet har i første rekke et behov for å styrke fag som er obligatoriske i 


mastergradsstudiet. Uavhengig av den økonomiske situasjonen er svært mange felt sårbare, 


med få fast ansatte. Skal en få slagkraftige miljø, er en avhengige av en viss kritisk masse, 


hvor det er rom for at ansatte går inn i forskningsprosjekter eller tar forskningstermin uten de 


kollegaene som da står igjen med ordinær undervisningsplikt må ta en uforholdsmessig stor 


byrde. 


Dekan og fakultetsdirektør vil derfor foreslå at fakultetet i sitt budsjettinnspill skisserer 


følgende føringer: 


Fakultetet er åpen for at to av stillingene ved «øremerking» knyttes til Universitetets 


strategiske satsinger. Vi viser i den sammenheng til at den første stillingen allerede er utlyst i 


«konkurranserett/markedsrett». Den som blir ansatte i stillingen, skal ha kontorplass på 


BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics). BECCLE er et tverrfaglig 


samarbeid mellom jurister og økonomer ved UiB og NHH, se www.beccle.no for ytterligere 


informasjon. Det forventes at den som blir ansatt i stillingen, tar del i utviklingen av 


tverrfaglige forskingsprosjekt ved BECCLE og bidrar aktivt i senterets aktiviteter og nasjonale 


og internasjonale nettverk. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at ansettelse selvsagt er 


avhengig av budsjettmessig dekning, jf. nærværende sak. Rekrutteringen er i tråd med UiBs 


strategiske mål om å «utvikle samarbeid på tvers av faggrenser» og «å skape nye innsikter 


for å møte de komplekse utfordringene samfunnet står overfor». 


Dekan og fakultetsdirektør er også åpen for at én av de øvrige stillingene kan øremerkes 


universitetets tematiske satsingsområder, men vi vil understreke at den nærmere 


innretningen må skje i dialog mellom fakultetet og universitetsledelsen, slik at stillingen 


tilpasses fakultetets øvrige undervisnings- og forskningsbehov. Vi kan likevel peke på at 


marine fag eller klima- og energiomstilling kan være aktuelle felt å sikte denne stillingen inn 
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mot. Dekan og fakultetsdirektør ser det som påkrevd at de øvrige to stillingene innrettes mot 


andre behov fakultetet ser fremover.  


Dekan og fakultetsdirektør vil i denne sammenheng overfor Universitetsledelsen vise til at 


fakultetet har etablert en forskergruppe i Skatterett, uten at vi i dag har fast ansatte som 


dekker dette fagfeltet. Skatterett er et felt som er av stor viktighet for samfunnet, og hvor 


heller ikke våre søsterfakultet har fagmiljøer. Skatterett er ikke et obligatorisk fag ved 


masterstudiet i rettsvitenskap, men det er blant de spesialemnene med flest studenter. Både 


viktige samfunnsinteresser og interne faglige interesser taler sterkt for å rekruttere til dette 


fagfeltet. Fakultetet har tatt flere initiativer overfor Skattedirektoratet med tanke på en satsing 


på skatterett. Vi kjenner til at det arbeides aktivt internt i Skattedirektoratet og overfor 


Finansdepartementet for å få etablert en slik satsing. Vårt initiativ og argumentasjon må også 


følges opp av at vi bruker ressurser innenfor egne rammer. Vi vil arbeide videre for en 


eksternt finansiert satsing på dette feltet i samarbeid med Skattedirektoratet og Senter for 


skatteøkonomi ved NHH. 


 


Rekrutteringsstillinger 


Når det gjelder rekrutteringsstillinger viser dekan og fakultetsdirektør til styresak 56/18 som 


også fremmes i septembermøtet. Dekan og fakultetsdirektør ønsker at fakultet skal ligge så 


tett som mulig opp til måltallet for rekrutteringsstillinger.  


 


Effektiviseringstiltak 


Universitetsledelsen ber oss i forbindelse med budsjettinnspillene også redegjøre for hvilke 


effektiviseringstiltak vi har gjennomført og planlegger å gjennomføre. 


Effektiviseringskuttene fakultetet har fått de siste årene har medført at vi må tenke nytt når 


det gjelder hvordan vi jobber og hvilke saker som prioriteres. Det juridiske fakultet har en 


svært kostnadseffektiv administrasjon. Antall årsverk administrative stillinger er relativt 


stabilt, men i de senere årene har vi hatt en økning på to stillinger. Den ene stillingen hadde 


oppstart i 2015 og er knyttet til Dragefjellet lærings- og formidlingssenter. Stillingen er en 


støttefunksjon for det faglige utviklingsarbeidet som følger av vår strategi om å tilby digitale 


løsninger for å modernisere og videreutvikle studentenes læringsarena. Dekan og 


fakultetsdirektør mener at det fortsatt vil være behov for denne kompetansen ved fakultetet, 


selv om filmingen av forelesningene vil bli automatisert av DigUiB i løpet av høsten 2018. 


Den andre stillingen er knyttet til Norsk senter for kinesisk rett og er helfinansiert av 


Universitetet fra oppstartstidspunktet og kommer slik sett ikke til belastning for fakultetets 


økonomi.  


De senere årene har fakultetet økt antall studenter fra 2125 i 2014 til 2425 i 2017. Dette 


innebærer en effektiviseringsgevinst når de administrative støttefunksjonene har hatt et 


stabilt nivå. Økningen i antall studenter har økt studiepoengproduksjonen med om lag 13% i 


perioden 2014-2017. Dette har igjen resultert i økning i resultatmidlene fra åpen ramme. 


Fakultetet har ikke kapasitet for å øke studenttallet fremover, noe som skyldes 


begrensninger i størrelsen på undervisningsrom, samt begrensningen i lærekrefter. Vi 


forventer derfor at studenttallet vil stabilisere seg på 2017-nivå i årene fremover. 
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Vi forventer at digitalisering av administrative funksjoner gjennom BOTT-samarbeidet (som 


er et felles prosjekt mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø), vil 


medføre ressursmessige besparinger. Det kan også tenkes at de nye systemene legger opp 


til en annen oppgavefordeling mellom de ulike nivåene i universitetsorganisasjonen noe som 


igjen får konsekvenser for oppgavevolumet ved fakultetet. Vi forventer også at robotisering 


vil kunne føre til bortfall av noen oppgaver. 


Fakultetet må se nærmere på hvordan disse innsparte ressursene best kan anvendes og i 


den sammenheng vurdere en reduksjon i administrative stillinger. Samtidig er den en 


erkjennelse at noen av våre administrative støttefunksjoner kan trenge en styrking og viser i 


den sammenheng til at støtte til søknadsprosesser for eksternfinansiert forskning krever 


stadig større oppmerksomhet, samt at det også er uttrykt ønske om at vi øker etter og 


videreutdanningsaktiviteten ved fakultetet. Den nåværende studieordningen er også til 


gjennomgang. Det er viktig at de administrative støttefunksjonene dimensjoneres for den nye 


ordningen.  


Fakultet har de siste årene satset målrettet på studiekvalitetstiltak. Noen av disse tiltakene 


krever også administrative støttefunksjoner. Vi viser i den sammenheng til digitalisering av 


undervisning og bruk av nye læringsformer og læringsarenaer. Vår erfaring er at det er 


behov for administrativ støtte for å innføre og drifte slike tiltak blant annet for å avlaste de 


vitenskapelig ansatte. Vi er også oppfordret til en tettere dialog med arbeids- og næringsliv 


og samfunnet for øvrig. I en slik sammenheng trenger også fakultetet ny kompetanse i den 


administrative linjen, behov som kan realiseres ved at andre administrative støttefunksjoner 


bygges ned. 


Fakultetet har også effektivisert arealbruken de senere årene. Større kontorer er delt i flere 


mindre kontorer, noe som har ført med seg at vi har kunnet redusere det totale leiearealet 


vårt, noe som igjen har redusert husleiekostnadene. 


 


Etter- og videreutdanning 


Universitetsledelsen ber også om innspill på hvilket potensiale «Instituttinntekter» har 


fakultetet. Dette vil for Det juridiske fakultet sin del i all hovedsak være inntekter fra etter- og 


videreutdanningstilbudet. 


For 2018 er det budsjettert med en omsetning på kr 500.000. Aktiviteten knytter seg til et 


kurs som heter «Innføring i jus for næringslivet.» og er utviklet i dialog med en privat kunde. 


Fakultetet har som mål å doble denne aktiviteten for 2019 og er i dialog med Fylkesmannen i 


Sogn og Fjordane om et kurs rettet mot saksbehandlere i kommunene i det som frem til 1. 


januar 2019 utgjør Sogn og Fjordane fylke. Kurset er planlagt startet opp februar 2019 og 


dimensjoneres som en pilot mot denne målgruppen det første året. Fakultetet ser et større 


potensiale på dette feltet, og intensjonen er å videreføre kurset eventuelt rettet mot et 


bredere marked i kommunesektoren. Ved denne vurderingen må man også se hen til hvilken 


undervisningskapasitet fakultetet til enhver tid har på dette fagfeltet. Dette tiltaket har også 


en side til universitetets målsetting om å vise relevans for private og offentlige virksomheter i 


regionen, og dermed også fakultetets og universitetets omdømme. 
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Bygg og bygningsinvesteringer 


Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet 


til ombyggings- og flytteprosjekter, skal også omtales i investeringsbudsjettene. For 2019 


skulle et slikt forslag sendes til Eiendomsavdelingen innen 3. september med kopi til 


Økonomiavdelingen. 


I vårt innspill fokuserer vi på følgende tiltak som her nevnes stikkordsmessig: 


 Inneklima i øverste 7. etasje (studieseksjonen). 


Dette har vært et problem helt siden byggingen av Jusbygget. Luftkvalitet og 


temperaturstyring er svært dårlig, særlig i finværsperioder.  


 Ombygging av Informasjonssenteret. 


Det er utført et forprosjekt som har fremlagt en skisse til en bedre utnytting av dette arealet 


som gir et mer inviterende mottak for publikum, bedre arbeidsforhold for de som sitter der, og 


et ekstra kontor i området som gjør at vi får samlet kommunikasjonsteamet i senteret.  


 Sykkelparkering. 


Her er det også gjennomført en prosjektering.   


 


Oppsummering 


På bakgrunn av de synspunktene som fremgår av notatet inviterer dekan og fakultetsdirektør 


styret til åpen diskusjon om de overordnete føringene for budsjettet for 2019 som også har 


direkte virkninger for 2020 og årene fremover. 


På denne bakgrunn framsettes følgende  


forslag til vedtak: 


«Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide dokumentet på bakgrunn av innspill i 


styremøtet». 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør 


 


5.9.18 
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VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER FRA GRUPPE B OG D 


TIL FORSKNINGSUTVALGET, STUDIEUTVALGET, VALGSTYRET OG 


TILSETTINGSUTVALGET. 
 
SUPPLERINGSVALG AV 3., 4. OG 5. VARAREPRESENTANTER FRA GRUPPE D OG 


3. VARAREPRESENTANT FRA GRUPPE C TIL FAKULTETSSTYRET.   
__________________________________________________________________________ 


 


Innledning 


Funksjonstiden for representantene fra gruppe B og D i studieutvalget, forskningsutvalget, 


tilsettingsutvalget, valgstyret og tilsettingsutvalget gikk ut 31.7.18. Det må derfor oppnevnes 


nye representanter for perioden 1.8.18-31.7.19.  


Etter fakultetets reglement er det fakultetsstyret som oppnevner representantene og 


vararepresentantene i studieutvalget, forskningsutvalget, valgstyret og tilsettingsutvalget. 


Reglementet sier ikke noe om hvem som skal fremme forslag på representantene i 


forskningsutvalget, studieutvalget og valgstyret, men en har en tradisjon for at gruppe B og D 


har fremmet forslag på representanter fra sine grupper. Representantene i tilsettingsutvalget 


må velges blant fakultetsstyrets representanter, og etter forslag fra representantene i den 


enkelte gruppe.  


Ved valg av representanter fra gruppe D til fakultetsstyret i juni 2018, ble det kun valgt tre 


faste og to vararepresentanter. Ifølge reglementet skal gruppe D ha fem vararepresentanter.  


Gruppe C sin tredjevararepresentant i fakultetsstyret, Lena Seim Grønningsæter, har sluttet i 


sin stilling ved fakultetet. Gruppe C trenger derfor en ny vararepresentant. 


 


Mottatte forslag og kommentarer 


Fakultetet har nå mottatt forslag fra gruppe B og D. Forslagene slik de er fremmet er 


sammenstilt i vedtaksforslaget. Forslagene fra gruppe B og C fyller kravet om at begge kjønn 


skal være representert med minst 40%. Det er bare to menn i styret i JSU, og derfor er menn 


bare representert med 33% i forslaget fra gruppe D.  


Det har vært spesielt utfordrende for gruppe B å samle nok representanter. Når personer 


som er i sluttfasen av sitt prosjekt, som er eller skal ut i permisjon eller planlegger 







utenlandsopphold i perioden er ekskludert, er det veldig få aktuelle kandidater igjen. De har 


derfor ikke lykkes med å fylle alle vervene.  


 


Forslag til vedtak 


I samsvar med foreliggende forslag inviterer dekan og fakultetsdirektør fakultetsstyret til å 


gjøre følgende 


 


Vedtak: 


Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter for 


gruppene B og D til forskningsutvalget, studieutvalget og valgstyret:  


Forskningsutvalget  
Representant gr. B:   Andrea G. Grønningsæter   
Vararepresentanter gr. B: 1. Johannes Mella 
    2. Yngvil Marie Erichsen 
    3. Kristian Strømsnes 


Representanter gr. D:  Katrine Bjørndalen 
    Henrik Wilhelm Offstad Saxegaard    
Vararepresentanter gr. D: 1. Emilie Mellbye Rytter 
    2. Morten Birkeland 
    3. Sandra Natland Skarstein 
    4. Nadja Kustova 


Studieutvalget 
Representant gr. B:  -      
Vararepresentanter gr. B: 1. Henrik Jorem 
    2. Siv-Élen Årskog Vedvik 
    3. - 


Representanter gr. D:  Emilie Mellbye Rytter 
    Morten Birkeland    
Vararepresentanter gr. D: 1. Nadja Kustova 
     2. Henrik Wilhelm Offstad Saxegaard  
    3. Katrine Bjørndalen 
    4. Sandra Natland Skarstein 


Valgstyret 
Representant gr. B:   Yngvil Marie Erichsen    
Vararepresentanter gr. B: 1. Malgorzata A. Cyndecka 
    2. Ignacio H. Anchustegui 
    3. - 


Representanter gr. D:  Kristine Fløystad Dahl 
    Morten Birkeland 
Vararepresentanter gr. D: 1. Ingeborg Katrine Saatvedt 
     2. Henrik Wilhelm Offstad Saxegaard 
    3. – 


 
 







Fakultetsstyret 
Vararepresentanter gr. C:  3. Randi Sæbøe 
Vararepresentanter gr. D: 3. Erlend Aarli 
      4. Benedicte Røvik 
    5. Kine Brunsel 


Oppnevningene for gruppe B og D gjelder for perioden 12.9.18-31.7.19. 


Oppnevningen for gruppe C gjelder for perioden 12.9.18-37.7.21. 


Dekan får fullmakt til å supplere representanter. 


Forslag på medlemmer fra gruppe B og D til tilsettingsutvalget fremsettes i møtet.  


 


 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør
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