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FORSKNINGSTERMIN – SØKNAD FRA JOHAN GIERTSEN 
__________________________________________________________________________ 
 

Det kom i vårsemesteret 2017 inn 10 søknader om forskningstermin for 2018. Søknadene 
utgjør til sammen ca. 6,5 årsverk. 

Dersom vi tar utgangspunkt i at fakultetet har ca. 40 årsverk med opptjeningsrettigheter, vil et 
normalt uttak av forskningstermin tilsvare over 6 årsverk pr år.  Søknadene som innkom lå 
dermed på det nivå vi må regne som et normalt uttak.   

En av søknadene ble fremmet av professor Johan Giertsen. Forskningsutvalget gjorde i 
møte 23.05.2017 følgende vedtak: 

4. Forskningsutvalget innstiller på at Johan Giertsen får innvilget delvis 
forskningstermin for perioden 01.01.2018- 31.12.2019 under forutsetning av at 
gjennomføringen avtales nærmere med forskningsdekan og undervisningsdekan, og 
at opplegget aksepteres av fakultetsstyret. Utvalget har ikke noe imot den fremlagte 
planen, men ber styret se nærmere på de prinsipielle sidene rundt praktisering av 
opptjening og uttak av forskningstermin. 

I møte 06.06.2017 sak 50/17 besluttet fakultetsstyret å utsette saken til Giertsen, men 
innvilget søknadene fra de øvrige. 

 

Dekan og fakultetsdirektørs merknader 

Professor Johan Giertsen fikk i 2015 innvilget forskningstermin på 12 måneder, jf. styresak 
49/15. Han ønsket da å fordele forskningsterminen over flere år. Styret vedtok i 2015 at 
eventuelt uttak av forskningstermin over lengre periode med redusert undervisningsplikt, 
avtales med fakultetet. Basert på senere diskusjoner med Giertsen og fakultetsledelsen, har 
han hatt redusert undervisningsplikt de siste tre årene.  

Den aktuelle søknaden gjelder for årene 2018 og 2019. Giertsen ønsker en tilsvarende 
ordning med redusert undervisningsplikt, denne gangen primært over to år. 
Forskningsutvalget har lagt til grunn at Giertsen tilfredsstiller kravet om opptjent tid. 
Fakultetet har tidligere gitt forskningstermin på 24 måneder basert på opptjening over lengre 
perioder. Det særpregete ved Giertsens søknad er ønsket om utvidet forskningsterminen mot 
samtidig undervisning. Hvis søknaden innvilges, vil han få redusert undervisningsplikt over 
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SØKNADER OM FORSKNINGSTERMIN 2018/2019 

__________________________________________________________________________ 

 
Det er kommet inn 10 søknader om forskningstermin for 2018. Søknadene utgjør til sammen 

ca 6,5 årsverk. 

Dersom vi tar utgangspunkt i at fakultetet har ca. 40 årsverk med opptjeningsrettigheter, vil et 

normalt uttak av forskningstermin tilsvare over 6 årsverk pr år.  Søknadene som er 

innkommet ligger dermed på det nivå vi må regne som et normalt uttak.   

Vi har følgende søkere: 

Jørgen Aall 

01.01.2018-

30.06.2018 

Vår 2018 

6 mnd 

Ragna Aarli 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.01.2019 

30.06.2019 

Vår 2018 

Vår 2019 

6 + 6 

mnd 

Christian Franklin 

16.03.2018-

15.09.2018 

Vår og høst 2018 

6 mnd 

Johan Giertsen 

01.01.2018- 

31.12.2019 

2018 og 2019 Uavklart 

omfang 

Hilde Hauge 

 01.09.2018-

31.08.2019 

Høst 2018 

Vår 2019 12 mnd 

Eivind Kolflaath 

01.01.2018-

30.06.2018 

Vår 2018 

6 mnd  

Berte-Elen Konow 

01.01.2018-

31.12.2018 

Vår og høst 2018 

12 mnd 

Hans Fredrik 

Marthinussen 

01.01.2018-

31.12.2018 

Vår og høst 2018 

12 mnd 
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Jon Petter Rui 

01.01.2018-

30.06.2018 

Vår 2018 

6 mnd 

Magne Strandberg 

01.01.2018-

31.12.2018 

Vår og høst 2018 

12 mnd 

    

Av retningslinjene fremgår bl.a. 

- at alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års forskingstermin etter 6 års tjeneste 

eller 1/2 år etter 3 års tjeneste   

- at retten til forskningstermin er betinget av at den tilsatte legger fram en tilfredsstillende 

plan for den forskning som det tas sikte på å utføre i forskningsterminen 

- at tildeling av forskningstermin beror på en faglig vurdering og at tildeling normalt er 

avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres 

- at tildeling av forskningstermin kan begrenses både av undervisnings- og budsjettmessige 

grunner 

- at den som har forskningstermin har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) 

forskningsprosjekt(er) som danner grunnlaget for søknaden om forskningstermin 

- at det ikke er adgang til å påta seg arbeide, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning 

verv eller annet som kan hindre eller sinke konsentrasjonen om forskningsoppgavene uten 

etter samtykke fra institutt/fakultetet. 

 

Jørgen Aall har søkt om 6 måneders forskningstermin for perioden 1.1. - 30.6.2018. Han vil 

ha en opptjening frem til oppstart av en eventuell forskningstermin på 36 mnd. og 

tilfredsstiller dermed kravet.  

Merk: I søknaden har Aall søkt om forskningstermin andre halvår 2018. Han har i ettertid 

endret dette til å gjelde første halvår 2018 isteden. 

Forskningsterminen vil bli brukt til å arbeide videre med å sluttføre et allerede påbegynt 

arbeide om Subsidiaritetsprinsippet og statenes skjønnsmargin etter EMK. Det er et 

hovedformål med arbeidet å analysere EMD-praksis med henblikk på å kunne nyansere og 

systematisere hva som er bestemmende for prøvingsintensiteten. 

Aall tar sikte på å publisere arbeidet i et internasjonalt engelskspråklig juss-tidsskrift (Human 
Rights Law Review, Nordic Journal of Human Rights el.l.).  
 
Aall tar sikte på å oppholde seg ved fakultetet, med et 14 dagers opphold ved EMD i 

Strasbourg underveis. 

Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 
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Ragna Aarli har søkt om 6 måneders forskningstermin for perioden 01.01.2018-30.06.2018 

og 01.01.2019 til 30.06.2019. Hun vil ha en opptjening frem til oppstart av de to 

forskningsterminene på 80 mnd. og tilfredsstiller dermed kravet. 

Aarli ønsker å dele opp opptjent forskningstermin i to deler slik at hun tar ut 6 mnd i 
vårsemesteret 2018 og 6 mnd i vårsemesteret 2019. Ved å dele opp perioden, vil hun både 
komme ajour med påbegynte arbeider og avtalte bidrag i 2018 og kunne planlegge et mer 
langsiktig forskningsfokus fra 2019. Ved et slikt todelt uttak får hun også mulighet til å følge 
og videreutvikle kursopplegget rundt den endelige utgaven av læreboken Fra lov til rett som 
blir klar til høsten 2017.  
 
Aarli tar sikte på å oppholde seg ved fakultetet, med mulighet for at det kan bli aktuelt med et 
opphold ved et annet lærested i andre delperiode (2019). 
 
Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 

 

Christian Franklin har søkt om 6 måneders forskningstermin for perioden 16.03.2018-

15.09.2018. Han vil ha en opptjening fram til oppstart av forskningsterminen på 36 mnd. og 

tilfredsstiller dermed kravet. 

Franklin ønsker å bruke forskningsterminen på 
1) Ferdigstillelse av en ny pensumbok i EU-rett som omhandler den institusjonelle EU-

retten: hva EU-institusjonene er, og hva de gjør, rettskildefaktorene og 
lovgivningsprosessene i EU-rettssystemet og forholdet mellom EU og 
medlemsstatene.  

2) Igangsettelse av neste fase i forskningsprosjektet «Effectiveness and Application of 
EU & EEA law in National Courts», som vil dreie seg om enten om direkte 
virkning/forrang, eller prinsippet om statlig erstatningsansvar.  

3) Formidling av forskningsresulatetene ifm antologien Effectiveness and Application of 
EU & EEA Law in National Courts: The Principle of Consistent Interpretation.  

 
Franklin tar sikte på å oppholde seg ved fakultetet, med utenlandsopphold ved Fordham 
University, New York i april 2018 og Copenhagen Business School / Universitetet I 
København i juni 2018. 
 
Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 

 

Johan Giertsen har søkt om forskningstermin med redusert undervisningsplikt for 2018 og 

2019. Han har ikke tatt ut forskningstermin tidligere, og tilfredsstiller kravet om opptjent tid.  

Merk: I forbindelse med Giertsen sin søknad ber Forskningsutvalget styret om å se nærmere 

på de prinsipielle sidene rundt praktisering av opptjening og uttak av forskningstermin. 
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Planen for forskningsterminen er å arbeide med det forskningsbaserte bokprosjektet 

Kontrakter til emnet Kontraktsrett II, samt en ny utgave av boken Avtaler til Kontraktsrett 1, 

samt en monografi i Kjøpsrett. 

Giertsen tar sikte på å oppholde seg ved fakultetet i perioden med forskningstermin. Han 

ønsker å forelese i kontraktsrett I, kontraktsrett II og allmenn formuerett samtidig som han tar 

ut forskningstermin. 

Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 

 

Hilde Hauge har søkt om 12 måneders forskningstermin for perioden 01.09.2018-

31.08.2019. Hun vil ha en opptjening frem til oppstart av forskningsterminen på 74 mnd og 

tilfredsstiller dermed kravet. 

Planen for forskningsterminen er å gjennomføre et forskningsarbeid knyttet til 

forbrukerkontraktsrett, nærmere bestemt urimelige avtalevilkår i forbrukeravtaler. 

Hauge tar sikte på å oppholde seg ved fakultetet i hoveddelen av forskningsterminen, men 

det kan bli aktuelt med ett eller to utenlandsopphold på inntil en måned. Dette avklares 

nærmere. 

Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 

 

Eivind Kolflaath har søkt om 6 mnd forskningstermin for perioden 01.01.2018-30.06.2018. 

Han vil ha en opptjening frem til oppstart av forskningsterminen på 36 mnd og tilfredsstiller 

dermed kravet. 

Forskningsterminen vil brukes til å ferdigstille flere artikler og et bokkapittel. 

Kolflaath har ikke planlagt utenlandsopphold under forskningsterminen. 

Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 

 

Berte-Elen Konow har søkt om forskningstermin for perioden 01.01.2018-31.12.2018. Hun 

har opptjent tid i perioden som prodekan fra 2013 til 2017. 

Konow ønsker å ferdigstille pågående arbeider, i tillegg til å planlegge nye prosjekter. 

Konow har ikke planlagt utenlandsopphold under forskningsterminen. 

Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 
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Hans Fredrik Marthinussen har søkt om forskningstermin for perioden 01.01.2018-

31.12.2018. Han vil ha en opptjening frem til oppstart av forskningsterminen på 72 mnd og 

tilfredsstiller dermed kravet. 

Forskningsterminen vil brukes til å få publisert flere artikler i anerkjente engelskspråklige 

tidsskrifter. I tillegg til dette ønsker Marthinussen å oppdatere sin egen bok 

Tredjemannsproblemer, samt å planlegge en egen bok om sikkerhet ved overdragelse av 

fast eiendom. 

Marthinussen har ikke planlagt utenlandsopphold under forskningsterminen. 

Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 

 

Jon Petter Rui har søkt om 6 måneders forskningstermin for perioden 01.01.2018-

30.06.2018. Han vil ha en opptjening frem til oppstart av forskningstermin på 36 mnd. og 

tilfredsstiller dermed kravet. 

Forskningsterminen vil brukes til å arbeide på et prosjektet Mellom rettssikkerhet og 

effektivitet. Nye rettslige strategier mot organisert økonomisk kriminalitet, finansiert av 

finansmarkedsfondet.  

Arbeidet vil utføres under et opphold ved Max-Planck-instituttet for utenlandsk og 

internasjonal strafferett, Freiburg im Breisgau, Tyskland. 

 
Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 

 

Magne Strandberg har søkt om 12 måneders forskningstermin for perioden 01.01.2018-

31.12.2018. Han vil ha en opptjening frem til oppstart av forskningstermin på 72 mnd. og 

tilfredsstiller dermed kravet. 

Forskningsterminen vil brukes til å forske på temaet Avtaler om rettergang. Dette er et tema 
som i liten grad analysert i norsk rett tidligere. Det finnes ingen avhandlinger om temaet, og 
vel heller ikke noen større rettsvitenskapelige artikler som går i dybden om temaet. 
Forskningen fra prosjektet vil sannsynligvis presenteres i en bok, eller i flere artikler. 
 
Strandberg vil hovedsakelig oppholde seg ved fakultetet under forskningsterminen.  

Det er lagt frem en tilfredsstillende plan for hvordan undervisningsoppgaver skal bli ivaretatt i 

perioden. 
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I møte 23.05.2017 har Forskningsutvalget innstilt på følgende: 

Forskningsutvalget forutsetter at de undervisnings- og veiledningsmessige konsekvensene for 

følgende forskningsterminer lar seg løse: 

1. Forskningsutvalget innstiller på at Jørgen Aall får innvilget forskningstermin for perioden 
01.01.2018-30.06.2018 

2. Forskningsutvalget innstiller på at Ragna Aarli får innvilget forskningstermin for perioden 
01.01.2018- 30.06.2018 og 01.01.2019-30.06.2019 

3. Forskningsutvalget innstiller på at Christian Franklin får innvilget forskningstermin for 
perioden 16.03.2018-15.09.2018 

4. Forskningsutvalget innstiller på at Johan Giertsen får innvilget delvis forskningstermin for 
perioden 01.01.2018- 31.12.2019 under forutsetning av at gjennomføringen avtales nærmere 
med forskningsdekan og undervisningsdekan, og at opplegget aksepteres av fakultetsstyret. 
Utvalget har ikke noe imot den fremlagte planen, men ber styret se nærmere på de 
prinsipielle sidene rundt praktisering av opptjening og uttak av forskningstermin. 

5. Forskningsutvalget innstiller på at Hilde Hauge får innvilget forskningstermin for perioden 
01.09.2018-31.08.2019. 

6. Forskningsutvalget innstiller på at Eivind Kolflaath får innvilget forskningstermin for perioden 
01.01.2018-30.06.2018 

7. Forskningsutvalget innstiller på at Berte-Elen Konow får innvilget forskningstermin for 
perioden 01.01.2018-31.12.2018. [Konow deltok ikke på dette punktet.] 

8. Forskningsutvalget innstiller på at Hans Fredrik Marthinussen får innvilget forskningstermin 
for perioden 01.01.2018-31.12.2018. 

9. Forskningsutvalget innstiller på at Jon Petter Rui får innvilget forskningstermin for perioden 
01.01.2018-30.06.2018. 

10. Forskningsutvalget innstiller på at Magne Strandberg får innvilget forskningstermin for 
perioden 01.01.2018-31.12.2018 

 
 
 

I samsvar med innstilling fra Forskningsutvalget inviterer dekan og fakultetsdirektør 
fakultetsstyret til å gjøre slikt 

 

Vedtak: 
 

- Jørgen Aall får innvilget forskningstermin for 6 mnd i perioden 01.01.2018-30.06.2018 
 

- Ragna Aarli får innvilget forskningstermin for 12 mnd til sammen i periodene 
01.01.2018- 30.06.2018 og 01.01.2019-30.06.2019 
 

- Christian Franklin får innvilget forskningstermin for 6 mnd i perioden 16.03.2018-
15.09.2018  
 

- Johan Giertsen får innvilget delvis forskningstermin for 24 mnd i perioden 
01.01.2018- 31.12.2019 under forutsetning av at gjennomføringen avtales nærmere 
med forskningsdekan og undervisningsdekan. 
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Vedlegg 1 

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin for vitenskapelige 

stillinger  

Fastsatt av Det akademiske kollegium 21.02.1991, med tilføyelse (pkt. 1, 3. avsnitt) i henhold 

til kollegiets godkjenning av Sak 6, 23.01.1992.  

1. Rett til forskningstermin  

Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års forskningstermin etter 6 års tjeneste, 

eller 1/2 år etter 3 års tjeneste, Jf. imidlertid pkt. 3. Denne retten er betinget av at den tilsatte 

legger fram en tilfredsstillende plan for den forskning som det tas sikte på å utføre i 

forskningsterminen. Det kan søkes om stipend for å arbeide med å utvikle 

undervisningsopplegg m.v.  

2. Opptjening og avvikling  

Rett til forskningstermin etter pkt. 1 forutsetter at den tilsatte har hatt normale undervisnings- 

og administrative plikter. Personer som påtar seg særlig tunge, administrative verv (rektor, 

prorektor, dekanus) får opptjent ett års forskningstermin etter fullført periode. Etter vedtak av 

Universitetsstyret kan det også gis særlige regler om opptjeningstid for tilsatte som har andre 

særlig tyngende administrative eller faglige verv ved eller utenfor Universitetet i Bergen. Det 

kan likevel ikke tjenes opp tid for lenger forskningstermin enn ett år. Forskningstermin kan 

avvikles i en tolvmåneders, eller i en seks måneders periode, avhengig av opptjeningstid. 

Dersom forskningstermin ikke kan avvikles umiddelbart etter fullført opptjening, kan 

fakultetene innvilge utsettelse. Utsettelsestiden skal da regnes med i neste opptjeningsperiode, 

men ikke ut over 4 semestre. Dersom en forskningstermin må avvikles før opptjening er 

fullført, skal avvikling av neste forskningstermin utsettes like lenge. Forskningstermin kan 

framskytes i inntil 1 eller 2 semestre.  

3. Tildeling av forskningstermin  

Forskningstermin tildeles etter faglig vurdering av fakultet etter innstilling fra grunnenhet. 

Tildelingen er normalt avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres. Dersom det 

av undervisnings- eller budsjettmessige grunner ikke skulle være mulig å tildele 
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forskningstermin til alle som har nok opptjeningstid på det tidspunkt det søkes om dette, bør 

det ved prioritering av søkerne legges vekt på f.eks. de aktuelle forskningsplaner, spesiell 

forskningsinnsats, behov for å henlegge forskningsvirksomheten til et annet sted enn egen 

institusjon, f.eks. i utlandet, kvinners behov for å kvalifisere seg til toppstillinger, særlig stor 

belastning gjennom lengre tid innen undervisning, andre administrative funksjoner enn de 

som er nevnt under punkt 2 og omsorgsarbeid m.m. I vurderingen må også tas hensyn til 

arbeidssituasjonen ved den enkelte enhet og forskningstermin med annen vikarfinansiering. 

En bør tilstrebe ikke å avbryte et veiledningsforhold til hovedfag/doktorgradstudenter. Der 

hvor det ellers er tilnærmet like vilkår skal kvinner prioriteres. Eventuelt avslag på søknad kan 

ankes til høyere nivå.  

4. Rettigheter og plikter  

Den tilsatte har permisjon med full lønn under forskningstermin, og er fritatt for 

undervisningsplikt, tilstedeværelsesplikt, kliniske og administrative plikter. Den som har 

forskningstermin har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) forskningsprosjekt(er) 

som danner grunnlaget for søknaden om forskningstermin. Det er ikke adgang til å påta seg 

arbeide, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning, verv eller annet som kan hindre eller 

sinke konsentrasjonen om forskningsoppgavene uten etter samtykke fra instituttet/fakultetet.  

5. Kunngjøring  

Universitetsdirektør kunngjør en felles frist for å søke om forskningstermin og vikarmidler for 

hele eller deler av påfølgende år. Fristen settes til 1. mai ved fakultetene.  

6. Søknad  

Begrunnet søknad om forskningstermin for seks eller tolv måneder, alt etter opptjeningstid, 

sendes instituttet (på eget skjema). I søknaden skal det gis en plan om hvordan 

forskningsterminen er tenkt benyttet. Instituttet skal i sin uttalelse bl.a. redegjøre for hvorledes 

undervisningen tenkes ivaretatt på en forsvarlig måte, enten ved omfordeling av 

undervisningskapasitet, ved særskilt tilsatt vikar eller ved en kombinasjon. Instituttet søker 

samtidig om vikarmidler, dersom det er behov for det. Fakultetene behandler, prioriterer og 

avgjør søknadene om forskningstermin og dekning av vikarutgifter. Kjønnskvotering 

anvendes ved tildeling, (Jf. "Særavtale om likestilling", pkt, 3.6).  
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7. Rapportering  

Det skal sendes beretning til fakultetet innen to måneder etter forskningsterminens avslutning. 

Regler om rapportskriving gis av det enkelte fakultet. Fakultetene sender rapport til 

Universitetsdirektøren innen 1. oktober om hvorledes vikarmidlene er disponert, med 

angivelse av hvem som har fått midlene, til hvilke formål og grunnlaget for fordeling 
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