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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 

Innkalling til ekstraordinært møte i Studieutvalget ved Det juridiske 
fakultet 
Tirsdag 29. september 2020 kl. 10:00. 
Zoom   
 
Innkalles: 
Magne Strandberg (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Fredrik Bøhn (d) – vara for Jan Martin Wåge (d) 
Katrine Bjørndalen (d) 
 
Forfall: Jan Martin Wåge (d) 
 
Sekretær: Johanne Spjelkavik. 
Kontakt: studieutvalget.jurfa@uib.no   
ePhorte 2020/1 
 
Neste møte: Mandag 26. oktober 2020, kl. 09:15 i 546 eller Zoom. 
 

Sak 90/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: 

Dagsorden: 
 Vedtakssak 

Sak 91/20 Innstilling til tilsetting i to til tre faste vitenskapelige stillinger. Notat. (På side 6 er 
en stikkordmessig sammenfatning.) 

Vedtaksforslag I sak om tilsetting i to til tre faste vitenskapelige stillinger, har SU kommet med slik 
uttalelse: 
 

Sak 92/20 JUS111 Forvaltningsrett I Vurderingsform. Notat. 
Vedtaksforslag Vurderingsformen for JUS111 Forvaltningsrett I endres til hjemmeeksamen med 

varighet 6 timer, ordgrense 3 500 ord, med virkning for studieåret 2020/21. 
  

Eventuelt  
  
  
  

Magne Strandberg 
Leder 

 

 Johanne Spjelkavik 
 Sekretær 

 

  

mailto:Post@jurfa.uib.no
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Sak 91/20 

Innstilling til tilsetting i to til tre faste vitenskapelige stillinger. 

Utlysing av stillinger studieåret 2020-21. 
1. Bakgrunn  

Fakultetet tar sikte på å lyse ut to til tre faste stillinger i løpet av inneværende studieår. 

Fakultetsstyret sluttet seg høsten 2017 til forslaget til en prosess for utlysninger av faste stillinger og 
relevante momenter i avgjørelsen knyttet til øremerkingen av faste vitenskapelige stillinger.  

Et viktig moment i vurderingen av innretningen av nye utlysninger er fakultetets undervisningsbehov og 
forskningsbehov i lys av strategiplanen og mulige vekstområder. Forskergruppelederne og 
emneansvarlige ble derfor bedt om å uttale seg om de to til tre planlagte utlysingene, ved e-post av 18. 
juni. Det ble gitt frist til 10. september 2020 med dette. 

Det har innkommet følgende innspill: 

1. E-post av 21.8.2020 m/vedlegg fra Ørnulf Øyen 
2. E-post av 7.9.2020 m/vedlegg fra Tine Eidsvaag 
3. E-post av 7.9.2020 m/vedlegg fra Camilla Bernt 
4. E-post av 8.9.2020 m/vedlegg fra Ignacio Herrera-Anchustegui. 
5. E-post av 8.9.2020 m/vedlegg fra Henriette Sinding Aasen 
6. E-post av 9.9.2020 m/vedlegg fra Thomas Eeg 
7. E-post av 9.9.2020 m/vedlegg fra Linda Grøning 
8. E-post av 10.9.2020 fra Hans Fredrik Marthinussen 
9. E-post av 10.9.2020 fra Christian Franklin 
10. E-post av 10.9.2020 fra Bjørn Henning Østenstad 

 
Innspillene fra forskergruppelederne skal tas opp i møte i Forskningsutvalget og innspillene fra de 
emneansvarlige skal tas opp i møte i Studieutvalget.  

Innspillene følger vedlagt nærværende notat, men hovedpunktene i innspillene gjengis i det følgende. 

 

2. Innspill vedrørende undervisningsbehov. 
 

a. JUS112 arve- og familierett 
Det fremheves at fagmiljøet fortsatt er lite. Det vises til at det er knapphet på undervisningsressurser 
under dagen studieordning, der man blant annet ved et midlertidig engasjement har løst en prekær 
situasjon. Selv om veileder- og sensorkapasitet innen familie- og arverett så langt ikke har fremstått som 
et problem, frykter en at dette kan endre seg gjennom forestående studiereform, i alle fall på noe lengre 
sikt. Også på lengre sikt er det behov for tilførsel av familie-, arve- og barnerettslig kompetanse, fordi en 
premiss for nedskaleringen av dagens JUS112 til et slags «innføringskurs» på første studieår, er at det skal 
suppleres av et «fordypningskurs» - som valgemne – på 5. studieår. Selv om det nylig er tilsatt en 
universitetslektor i fast stilling som bidrar aktivt inn mot dette feltet, gis det uttrykk for at det trengs 
ytterligere en stilling innen arve- og familierett 
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b. JUS 261-2-A Konfliktmekling 
 
Det pekes på at dersom fakultetet styrket sin kompetanse innen dette, ville det være rom for å 
videreutvikle kurset også i denne retningen – og kanskje tilby et eget emne. Det fremholdes at dette ville 
gjøre meklingsfaget ved fakultetet til et mer attraktivt alternativ for mer næringslivsorienterte kandidater. 
 
Det foreslås at det utlyses en stilling der det søkes etter kandidater med særlig kompetanse innen 
sivilprosess og konfliktløsning. En kobling til for eksempel kontraktsrett generelt eller entrepriserett 
anføres som spesielt hensiktsmessig, med sikte på å få kandidater med kompetanse på kommersiell 
konfliktløsning. Tilsvarende kan en kombinert kompetanse i sivilprosess og barnerett være av interesse. 
Det vises i den sammenheng til at barnerett innføres som semiobligatorisk fag på ny studieordning 
 

c. Allmenn formuerett 
 
Det vises til at det er et prekært behov for å styrke formuerettsmiljøet ved fakultetet, men at 
rekrutteringssituasjonen i øyeblikket er svært vanskelig. Det vises videre til at det er et reelt behov for 
flere stillinger for å dekke undervisningsbehovet.  
 

d. Velferdsrett (Jus 250-2-A), Health and human rights in the Welfare State (Jus 250-2-C) og 
Human Rights and Welfare Practices (Jus 276-2-C) 

Forskergruppen i velferdsrett antar at særlig barnevernsrett, arbeidsrett og trygderett må styrkes på sikt 
når det gjelder undervisningskrefter og forskning, men at rekrutteringsgrunnlaget er for tynt på 
nåværende tidspunkt med tanke på forestående stillingsutlysninger. Forskergruppen i velferdsrett legger 
imidlertid til grunn at det er fullt mulig å få godt kvalifiserte søkere til en fast stilling med undervisnings- 
og forskningskompetanse knyttet til (internasjonal) velferdsrett, migrasjonsrett eller en kombinasjon av 
disse fagområdene der sammenhenger mellom migrasjon og velferd står sentralt. 

e. JUS242 Rettergang 
Problemene i faget Rettergang er ikke av en slik karakter at en særskilt utlysning innen straffeprosess 
og/eller sivilprosess er naturlig. Men i den grad det også i faget JUS241 Strafferett er et 
rekrutteringsproblem når det gjelder seminarledere, bør behovet i strafferett og straffeprosess ses i 
sammenheng. Rekrutteringsbehovet i strafferett og straffeprosess må også ses i lys av det store antallet 
studenter som skriver masteravhandling innen strafferettspleien. Videre bør en utlysning rettet mot 
sivilrett generelt, privatrett, formuerett eller forvaltningsrett fastsette at også undervisningskompetanse i 
sivilprosess vil vektlegges. 

Mer allment er det viktig at fakultetet i sin rekruttering til faste stillinger har fokus på å rekruttere 
personer med bred faglig undervisningskompetanse i obligatoriske fag på masterstudiet, slik at personer 
som ansettes etter behov kan oppfylle noe av undervisningsplikten i faget Rettergang. 

f. JUS123 Forvaltningsrett II 
Målt i interne undervisningskrefter er kapasiteten alt i alt styrkt det siste året. Og en regner med at en 
fremover skal klare å dekke inn undervisninga i Forvaltningsrett II fullt ut med interne krefter. Situasjonen 
i Forvaltningsrett II er altså ikke bekymringsverdig, men det vises til at forvaltningsretten er et stort fagfelt 
som må styrkes på sikt. 

g. JUS-251-2-A Grunnleggende arbeidsrett og JUS-251-2-B Arbeidsrett fordypning, samt 
kurset 251-1-A Arbeidslivets rett (for studenter uten juridisk bakgrunn). 
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Selv om arbeidsrett er et ‘klassisk’ fag, men det er ingenting som tyder på at behovet for kunnskap om 
arbeidsrett og arbeidslivsforhold avtar. Tvert imot er interessen for faget stigende. Jeg legger derfor til 
grunn av faget skal videreføres. Gitt den store interessen fra studentenes side, burde faget også styrkes. 
Per nå mener jeg likevel at det ikke er realistisk å få kompetente søkere til faste stillinger. 

h. Strafferett og straffeprosessrett 
Forskergruppen i strafferett og straffeprosessrett melder et behov for å få en øremerket utlysning. Det 
vises til at forskergruppens medlemmer står for mye undervisning, i strafferett, straffeprosessrett og politi 
– og påtalerett. Gruppen har også et stort antall masterstudenter hvert semester. For å videreutvikle 
forskningen, og for å kunne ha undervisning med høy kvalitet, melder forskergruppen et behov for en 
styrkning med flere fast tilsatte i vitenskapelige stillinger. 

i. JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner 
Det vises til et behov for flere faste ansatte med særlig kompetanse innen EU-/EØS-, konkurranse- og 
markedsrett. Ikke bare for å rekke over arbeidsoppgavene som vi har nå, og med tanke på å styrke og 
utvikle forskergruppen vår og BECCLE på lengre sikt. NAV-skandalen har også vist at EU/EØS-retten 
trenger å bli bedre integrert i hele studiet. Her kan vårt miljø fungere som en sentral ressurs som kan tas i 
bruk i alle fag.  

Det vises også til at en i dag har to midlertidig ansatte i eksternfinansierte postdok-stillinger, og en 
stipendiat som blir ferdig med doktorgraden og ventelig vil disputere i løpet av det akademiske året som 
kommer, som alle tre vil kunne bidra med undervisning på store deler av Masterprogrammet ved fast 
ansettelse. Dersom det ikke blir en spissing i EU-/EØS-, konkurranse- og markedsrett i denne omgang, 
foreslås at stillingene som blir utlyst i det minste er åpne nok til at også søkere med kompetanse på disse 
fagområdene kan søke. 

 
3. Innspill vedrørende forskningsbehov 

 
a. Forskergruppeleder fam/arv/barn/person  

Det pekes på behov på forskning om hvordan arve- og skiftelovsreformen som trer i kraft 1. januar 2021 i 
praksis vil møte utfordringer som særlig dagens og fremtidens familie- og samlivsmønstre skaper. Videre 
pekes det på behov for forskning på utvikling av familie- og samlivsmønstre, inkludert hva som 
konstituerer familier, også i lys av utviklingen på områder som surrogati og reproduksjonsteknologi. Det 
pekes også behov for forskning på personrettens område, blant annet knyttet til forholdet mellom norske 
regler og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

Selv om det nylig er tilsatt en universitetslektor i fast stilling som bidrar aktivt inn mot dette feltet, gis det 
uttrykk for at det trengs ytterligere en stilling innen arve- og familierett 

b. Forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning 
Det vises til at fakultetet i dag har en god base med forskere med solid kompetanse innen sivilprosess. 
Flere av forskerne har imidlertid også andre sentrale forskningsfelt, og noen har tungt administrativt 
ansvar. Det anføres at gruppen av denne grunn ikke har hatt kapasitet til å initiere felles 
forskningsprosjekter og eksternfinansiering. Videre at det er sentrale områder innen sivilprosessen som er 
dagsaktuelle og hvor det er et klart forskningsbehov som ikke dekkes av fakultetets forskere pr. nå. 
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Det pekes også på behovet for forskning på prosessrettslige spørsmål innen barne- og barnevernsrett. Det 
pekes på at dette er et stort felt med rom for mye forskning, og det ville være ønskelig å få til et større 
forskningsprosjekt, gjerne tverrfaglig. 

Det foreslås at det utlyses en stilling der det søkes etter kandidater med særlig kompetanse innen 
sivilprosess og konfliktløsning. En kobling til for eksempel kontraktsrett generelt eller entrepriserett 
anføres som spesielt hensiktsmessig, med sikte på å få kandidater med kompetanse på kommersiell 
konfliktløsning. Tilsvarende kan en kombinert kompetanse i sivilprosess og barnerett være av interesse. 
Det vises i den sammenheng til at barnerett innføres som semiobligatorisk fag på ny studieordning. 

c. Forskergruppen for EU-/EØS-, konkurranse- og markedsrett 
Det pekes på at selv om fagmiljøet vårt har fått tilskudd de siste årene, er det fortsatt behov for og 
ønskelig med enda flere. Forskergruppen vår vokser frem som ledende på sitt felt nasjonalt, og markerer 
seg stadig internasjonalt. Vi befinner oss likevel fortsatt i en sårbar stilling. Kapasiteten til de faste ansatte 
tilknyttet gruppen har lenge vært sprengt. Dette gir særlig utfordringer ikke bare på undervisningssiden 
(inkl. NIRI-kurset), men også i forhold til andre viktige forsknings- og lederoppgaver som vi er bedt om 
(og/eller er oppfordret til) å besørge – søknader om eksterne midler, prosjektledelse, veilederoppdrag 
(master og PhD), ledelse av forskergruppen og BECCLE m.m. Behovet for økt juristekspertise på BECCLE er 
etter hvert også blitt prekært. 

d. Forskergruppen for formuerett 
Det vises til at det er et prekært behov for å styrke formuerettsmiljøet ved fakultetet, men at 
rekrutteringssituasjonen i øyeblikket er svært vanskelig. Det vises videre til at det er et reelt behov for 
flere stillinger. 

e. Forskergruppen i velferdsrett 
Forskergruppen i velferdsrett antar at særlig barnevernsrett, arbeidsrett og trygderett må styrkes på sikt 
når det gjelder undervisningskrefter og forskning, men at rekrutteringsgrunnlaget er for tynt på 
nåværende tidspunkt med tanke på forestående stillingsutlysninger. Forskergruppen i velferdsrett legger 
imidlertid til grunn at det er fullt mulig å få godt kvalifiserte søkere til en fast stilling med undervisnings- 
og forskningskompetanse knyttet til (internasjonal) velferdsrett, migrasjonsrett eller en kombinasjon av 
disse fagområdene der sammenhenger mellom migrasjon og velferd står sentralt. 

f. Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett 
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett melder at en ikke har behov for en av de 
permanente stillingene som forventes utlyst i løpet av det neste året, men at en av flere grunner vil ha 
behov for å rekruttere til én eller flere permanente stillinger om to-tre år. 

g. Forskergruppen for strafferett og straffprosessrett 
Forskergruppen i strafferett og straffeprosessrett melder et behov for å få en øremerket utlysning. Det 
vises til at forskergruppens medlemmer står for mye undervisning, i strafferett, straffeprosessrett og politi 
– og påtalerett. Gruppen har også et stort antall masterstudenter hvert semester. For å videreutvikle 
forskningen, og for å kunne ha undervisning med høy kvalitet, melder forskergruppen et behov for en 
styrkning med flere fast tilsatte i vitenskapelige stillinger. 

22.09.2020/ØLI 
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For SU er undervisningsbehovet sammenfattet i stikkords form: 

Sammenfatning – stikkord. Må sees i sammenheng med notat til styresak og vedleggene til den. 

a) Arv, familie, barn: Behov for en stilling til, særlig i lys av tilsagt spesialemne (forutsatt i designet av 
ny studieordning). 

b) Konfliktmekling; sivilprosess (eventuelt koblet mot barnerett) og konfliktløsning (eventuelt koblet 
mot kontraktsrett generelt eller entrepriserett) 

c) Allmenn formuerett: Prekært behov; vanskelig rekrutteringssituasjon 
d) Velferdsrett: 

a. særlig barnevernsrett, arbeidsrett og trygderett må styrkes på sikt når det gjelder 
undervisningskrefter og forskning, men at rekrutteringsgrunnlaget er for tynt på 
nåværende tidspunkt 

b. fullt mulig å få godt kvalifiserte søkere til en fast stilling med undervisnings- og 
forskningskompetanse knyttet til (internasjonal) velferdsrett, migrasjonsrett eller en 
kombinasjon av disse fagområdene 

e) Rettergang: Ikke akutt situasjon. Må sees i sammenheng med strafferett – i lys av 
masteroppgaver. Ellers: Vekt på sivilprosess. 

f) Forvaltningsrett: Ikke akutt; må styrkes på sikt. 
g) Arbeidsrett: Faget bør styrkes, men ikke tilfredsstillende rekrutteringssituasjon. 
h) Strafferett og straffeprosess: Behov for flere faste stillinger. Viser til mye undervisning, herunder 

veiledning til masteroppgaver. 
i) NIRI: behov innen EU-/EØS-, konkurranse- og markedsrett – miljøet kan tas i bruk i alle fag for å 

integrere EØS-kompetanse. «Dersom det ikke blir en spissing i EU-/EØS-, konkurranse- og 
markedsrett i denne omgang, foreslås at stillingene som blir utlyst i det minste er åpne nok til at 
også søkere med kompetanse på disse fagområdene kan søke.» 

  



side 7 

 

  



side 8 

 



side 9 

 

  



side 10 

 

  



side 11 

 

  



side 12 

 

  



side 13 

 

  



side 14 

 

  



side 15 

 

  



side 16 

 

  



side 17 

 

  



side 18 

 

  



side 19 

 

  



side 20 

 

 

 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 92/20 
JUS111 Forvaltningsrett I Vurderingsform 
Vi har mottatt forslag fra emneansvarlig Anneken Sperr om endring av vurderingsformen for JUS111 
Forvaltningsrett I begrunnet i korona-situasjonen. 
Hun ønsker at vurderingsformen endres til hjemmeeksamen med varighet 6 timer, ordgrense 3 500 ord. 
 
Vedtaksforslag: 
Vurderingsformen for JUS111 Forvaltningsrett I endres til hjemmeeksamen med varighet 6 timer, 
ordgrense 3 500 ord, med virkning for studieåret 2020/21. 
 

Tilbake til sakslisten 
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