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Langtidsbudsjett 2018-2022 


__________________________________________________________________________ 


 
1.  INNLEDNING 
 


Fakultetet er bedt av økonomiavdelingen om å utarbeide et langtidsbudsjett som skal 
omfatte inneværende strategiperiode, frem til 2022. Det er fra økonomiavdelingen sin 
side utarbeidet et verktøy til dette bruket og langtidsbudsjettet skal omfatte både 
grunnbevilgningen (GB) og den eksternfinansierte aktiviteten (BOA). 
 
Frist for innsendelse av langtidsbudsjettet er 30. juni, og frem mot den datoen vil det 
pågå en prosess som gjør at det som presenteres i dette dokumentet vil kunne endre 
seg noe fra det som sendes inn. 
 


2. FORUTSETNINGER 


Utgangspunktet for beregningene er prognosen for økonomien i 2017. Det vil si at 


det tas utgangspunkt i de inntektene og kostnadene som forventes i 2017. I tillegg 


justeres det for følgende faktorer: 


 Naturlig avgang erstattes. 


 Antall rekrutteringsstillinger ligger i 2017 på 26,8 årsverk med et måltall på 24. 


Det legges opp til en gradvis reduksjon til måltallet nås i 2019. 


 Resultatinntektene fra forskning og undervisning er lagt inn for 2018 ettersom 


det er endringen fra 2015 til 2016 som gir uttelling i 2018. For årene etter er 


det gjort anslag som vil bli kvalitetssikret frem mot fristen 30. juni.  


 Det er lagt inn en reell økning av den eksternfinansierte aktiviteten, noe som 


vil gi høyere overheadinntekter og på sikt gi høyere resultatinntekter. Det er 


også lagt inn en forventning om at fakultetet innen noen år vi få et EU-prosjekt 


som vil generere aktivitet og dermed resultatinntekter (En krone omsatt på et 


EU-prosjekt gir om lag 1 kr i resultatinntekter, mens en NFR-krone kun gir 10 


øre i resultatinntekter). Totalt ligger det inne kr 5,25 millioner som 


resultatinntekter fra EU-prosjekter i perioden 2019-2022. 


 Det er i perioden lagt til grunn lønns- og priskompensasjon på 2,5% årlig. 


 For 2018 ligger det inne 0,5% effektiviseringskutt, det siste året med kutt som 


er varslet av regjeringen. 
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 Økonomiavdelingen har i sine langtidsmodeller lagt til grunn at det i årene 


2018 til 2022 legges inn årlige strategikutt på fra 0,8% til 1,2%. Disse kuttene 


er videreført i fakultetets langtidsbudsjett. 


 


3. FREMSKRIVNINGER  


På bakgrunn av ovenstående punkter kan framskrivningen av fakultetets økonomi 


presenteres i følgende figur: 


 
Figur 1 Framskrivning uten styrking av annuum 


 


 


Figuren viser årlige underskudd i perioden 2018 til 2022. Total akkumuleres kr 35,7 


millioner i perioden og sammen med forventet akkumulert underskudd ved utgangen 


av 2017 på kr 17 millioner vil akkumulert underskudd bli over kr 52 millioner ved 


utgangen av denne strategiperioden, dersom det ikke iverksettes tiltak. 


For at fakultetet skal komme i driftsmessig balanse etter 2022 må fakultetets ramme 


økes med 3 millioner hvert år i perioden 2018-2021. Da vil fakultetet få et overskudd 


på kr 7,3 millioner i den omtalte perioden, og modellen predikerer at fakultetet etter 


2022 vil gå omtrent i balanse. 


 
Figur 2 Framskrivning med styrking av annuum 


 


 


Det er verd å merke seg at resultatinntektene vil variere en del over tid, og i perioden 


2018 -2022 er det spesielt inntektene fra uteksaminerte ph.d-kandidater som varierer. 


I 2017 forventes 7 kandidater å forsvare graden, det tilsvarende tallet for 2018 er 14, 


i 2019 viser prognosen 11 og 12 i 2020. Belønningsmidlene fakultetet får for hver 


Grunnbevilgninga 2017 2018 2019 2020 2021 2022


KD-inntekter 135 684 000     140 646 927     143 172 044     147 492 950     149 486 293     152 507 778     


Instituttinntekter 800 000             800 000             820 000             840 000             860 500             881 500             


Investeringar 650 000             666 250             682 906             699 979             720 978             742 608             


Lønnskostnader 111 419 000     114 916 329     118 872 439     122 592 879     126 072 834     129 650 166     


Andre driftskostnader 7 656 000         7 847 400         8 043 585         8 244 675         8 492 015         8 746 775         


Interne transaksjonar 20 941 000       21 662 660       22 410 287       23 184 847       24 028 976       24 904 371       


Sum -4 182 000        -3 645 712        -6 017 173        -6 389 429        -8 968 010        -10 654 643     


Grunnbevilgninga 2017 2018 2019 2020 2021 2022


KD-inntekter 135 684 000     143 646 927     149 223 044     156 640 766     161 789 622     165 007 960     


Instituttinntekter 800 000             800 000             820 000             840 000             860 500             881 500             


Investeringar 650 000             666 250             682 906             699 979             720 978             742 608             


Lønnskostnader 111 419 000     114 916 329     118 872 439     122 592 879     126 072 834     129 650 166     


Andre driftskostnader 7 656 000         7 847 400         8 043 585         8 244 675         8 492 015         8 746 775         


Interne transaksjonar 20 941 000       21 662 660       22 410 287       23 184 847       24 028 976       24 904 371       


Sum -4 182 000        -645 712           33 827               2 758 387         3 335 319         1 845 540         
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JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER  
GJENBRUK AV SPØRSMÅL I EKSAMENSOPPGAVE (HJEMMEEKSAMEN) 
__________________________________________________________________________ 


Studentene har reist spørsmål om gyldigheten av eksamen i JUS121 Norske og 


internasjonale rettslige institusjoner våren 2017, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2. 


Problemstillingen ble luftet i fakultetsstyrets møte den 2. mai, og styret ba da om en sak til 


dette møtet. 


Studieutvalget behandlet saken i sitt møte den 23. mai, og fattet slikt vedtak i sak 47/17: 


Studieutvalget gir følgende anbefaling til vedtak i fakultetsstyret: 
1. Fakultetsstyret anser ikke at det foreligger formelle feil ved hjemmeeksamen i JUS121 Norske 


og internasjonale rettslige institusjoner våren 2017. 


2. Det er ikke sannsynliggjort at enkeltstudenter eller grupper av studenter har hatt slike 
urettmessige fordeler under eksamen, at det begrunner generelle dispensasjoner fra 
eksamensreglementet og gjentaksregler og –begrensninger der. 


Protokolltilførsel: 
Studentrepresentantene slutter seg til hovedtrekkene i det overstående, men vil likevel gå inn for en 


minnelig løsning der de som ønsker det får avlegge eksamen på nytt til kontinuasjonseksamen. Dette 


som kompensasjon for den uro og mistro til eksamen som oppsto som følge av gjenbruken av 


eksamensspørsmålene. 


Saksnotatet til SU-saken hitsettes i sin helhet i det følgende: 


Emnet JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner har eksamensordningen 


hjemmeeksamen, jf. vedtak om prøveordning SU 79/15 (3. november 2015) og SU 79/16 


(21. oktober 2016). 


Etter eksamen i 2015 ble ordningen underlagt en omfattende evaluering i overensstemmelse 


med vedtaket i SU. Blant annet på det grunnlaget bestemte SU at prøveordningen skulle 


videreføres i 2016. 


I august 2016 var det kontinuasjonseksamen for emnet. Tre av spørsmålene i den eksamen 


ble brukt om igjen ved ordinær eksamen våren 2017. 


Omfanget av gjenbruket tilsvarer ca. 25 % av oppgaven V17: Den oppgaven er i tre deler, de 


skal være omtrent like store i henhold til anvisning i oppgaven. Del II har fire spørsmål, 


hvorav tre altså er likelydende med spørsmål fra eksamensoppgaven til konten. 


Det er ingen hindringer for at studenter som har tatt kontinuasjonseksamen i august 16 også 


tar ordinær eksamen våren 17. Det var likevel ikke tilfelle denne gangen. 







Under og etter eksamen har det kommet henvendelser fra studenter som har reagert på 


dette gjenbruket. Det vises hovedsakelig til at to A-besvarelser fra kontinuasjonseksamen 


har sirkulert blant studenter, og at dette har virket til at eksamen ikke har blitt rettferdig idet 


de som fikk tilgang til disse A-besvarelsene, ville ha en fordel i arbeidet med sin egen 


besvarelse. De første henvendelsene kom til emneansvarlig allerede under eksamen. Vi har 


mottatt to formelle klager. Studiedekanen og studieadministrajonen har mottatt henvendelser 


og forespørsler fra studentene. Studentrepresentantene tok opp saken i fakultetsstyremøtet 


den 2. mai, under «Eventuelt». Styret bestemte da at saken skulle belyses grundig og 


behandles i møtet i juni. 


Emneansvarlig, studiedekanen og studieadministrasjonen har denne oppfatningen av saken: 


1. Eksamensoppgaven i vår ble utarbeidet av et oppgaveutvalg satt sammen av Søren 


Koch, Halvard Fredriksen, Marianne Nerland og Knut Knapskog i tillegg til 


emneansvarlig, Christian Franklin. JSU kunne ikke stille noen representant, og 


emneansvarlig opplyser at han «sørget derfor for at nesten samtlige av underviserne 


på kurset deltok, for å kvalitetssikre oppgaven best mulig». Videre opplyser 


emneansvarlig: «Vi diskuterte at tre av oppgavene var brukt på 


kontinuasjonseksamen året før. Vi konkluderte med at dette var uproblematisk, 


ettersom det ikke lages veiledning til konten, og spørsmålene passet godt sammen 


med resten av oppgaven.» 


Etter dette anses prosessen å ha vært forsvarlig. 


2. Det er ikke feil å gjenbruke spørsmål som har vært stilt i tidligere eksamener. Slik vår 


studiemodell er innrettet, vil hver eksamen være relativt begrenset rent tematisk, og 


det er ikke mulig å finne «nye» spørsmål og problemstillinger hver gang. Antakelig er 


det heller ikke ønskelig – det faglige siktemålet med oppgaven må veie vesentlig 


tyngre enn hensynet til «nytenking». 


3. For hjemmeeksamen vil det rett nok stille seg litt annerledes med hensyn til hvor stor 


nytte det kan ha for studentene å ha tilgang på en tidligere besvarelse, siden man 


kan ha mer umiddelbar kontakt med kildene enn man har på skoleeksamen. En 


tidligere besvarelse er likevel ikke vesensforskjellig fra en annen kilde som 


studentene finner eller ikke finner i arbeidet med sin hjemmeeksamen. Det som 


eventuelt kan skille disse sirkulerte A-besvarelsene fra andre kilder, er at de ikke er 


publisert og derfor ikke reelt tilgjengelig for alle. Oppfatningen er likevel at dette 


primært er en egenskap ved eksamensformen, ikke ved denne spesifikke 


eksamenen. Studentene har utvilsomt ulik tilgang på kilder, arbeidsgrupper, 


«hjemmehjelp» og så videre. Det er en kamel vi har valgt å svelge når vi aksepterer 


hjemmeeksamen som eksamensform. 


4. Etter dette anses det ikke å ha vært en feil ved denne eksamen i universitets- og 


høyskolelovens forstand. 


Studentene har primært bedt om at de som ønsker det, skal få gjenta sin eksamen i JUS121 


Norske og internasjonale rettslige institusjoner til kontinuasjonseksamen, eventuelt senere, 


uten at det blir tellende i eksamensregnskapet, og uten at denne eksamen fra i vår blir 


annullert. 


Studiedekanen og studieadministrasjonen har denne oppfatningen av saken: 







1. Et slikt tiltak vil ikke reparere den skaden som eventuelt begrunner det. Det henger 


sammen med at de studentene som eventuelt har profitert (urettmessig) på skaden, 


ikke vil omfattes av tiltaket. De som eventuelt måtte be om ny eksamen, vil bare få en 


eksamen til under nøyaktig samme vilkår som den de tok i vår. Den eneste måten å 


nøytralisere en eventuell skade, vil være å annullere hele eksamen. 


2. Å annullere hele eksamen for hele kullet (336 kandidater leverte besvarelse), vil være 


et svært omfattende inngrep. Vi legger til grunn at de aller fleste ikke er berørt av 


«hendelsen». 


For å begrunne et slikt inngrep, måtte vi stått overfor fare for at eksamen ikke 


oppfyller kravet i universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr. 1 første og andre punktum: 


«Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter 


blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal 


også sikre det faglige nivå ved vedkommende studium.» Hjemmeeksamen er en 


vurderingsform som har bred aksept og som også promoteres i 


studiekvalitetssammenheng – det må innebære at de delene av «skaden» som må 


tilskrives eksamensformen i seg selv (ulik tilgang på kilder og øvrig hjelp), ikke kan 


begrunne at kravet i § 3-9 ikke er oppfylt. 


Har «hendelsen» gitt konsekvenser? 


Vi ser ikke noe oppsiktsvekkende i karakterfordelingen: Prosentfordelingen er slik (A først): 


11 – 29 – 39 – 18 – 3 – 0. Det som eventuelt kan bemerkes, er at her er i overkant høy andel 


B og C og lav andel D og E. Det vil i tilfelle tale for at eventuelle «ekstra» B’er og C’er ikke 


har gått på bekostning av noen – her later ikke til å være normalfordeling som har «fratatt» 


noen en B eller C. 


Vi har undersøkt alle besvarelsene i ePhorus – det er ikke avdekket tekstsammenfall med 


tidligere besvarelser. For sikkerhets skyld ble de to aktuelle A-besvarelsene fra 


kontinuasjonseksamen sendt inn igjen, for eventuelt å påvise treff mot besvarelser levert i 


vår. Ingen slike treff ble funnet, utover de marginale prosentandelene som alltid opptrer siden 


det er tale om et bestemt fagområde med en bestemt terminologi. I tillegg ble de tre 


oppgavedelene spesielt undersøkt i de to rapportene fra A-besvarelsene, og det viser ingen 


påfallende trekk. 


I tillegg har vi undersøkt karakterfordelingen i arbeidsgruppen der den ene A-kandidaten fra 


konten nå er arbeidsgruppeleder. Fordelingen blant studentene der er i god 


overensstemmelse med det de ellers har prestert i studiet hver for seg; de små avvikene 


som er, viser at prestasjonen her tenderer mot å være marginalt svakere enn snittet deres. 


Det er altså ikke sannsynliggjort at denne arbeidsgruppen har profitert på eventuell tilgang til 


besvarelsen. Her er det viktig å være klar over at vi ikke har holdepunkter for at de faktisk har 


hatt slik tilgang! 


Det kan tenkes at man får «hjelp» fra en tekst også uten at teksten selv gjenfinnes i det 


endelige produktet – det er slik kilder ideelt skal brukes. Det kan selvsagt også ha skjedd 


her. Da står vi igjen med spørsmålet: hvor «galt» er det at studenter bruker tilfeldige kilder i 


arbeidet med eksamensbesvarelser, selv om kildene ikke er publisert eller på andre måter 


tilgjengelig for alle? Noen vil ha tilgang til familiens fagbibliotek, eller til bokmanus og artikler 


som ikke er publisert, eller til samtalepartnere som andre ikke har. Dette er som tidligere 
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PROTOKOLL 


Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 2. mai 2017.  


Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 12.15-13:30 


Til stede fra fakultetsstyret: 


Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen Konow, Ragna Aarli, Karl Harald Søvig, Hilde Hauge, 


Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Knut Knapskog, Lena Grønningsæter, Philip Johan 


Haenel og Emilie Melbø Kristoffersen, Carl Henrik Andersson 


Forfall: Katrine Holter, Aleksander Sophus Lie 


Til stede fra faglig ledelse: 


Bjørnar Borvik, Knut Martin Tande 


Til stede fra administrasjonen: 


Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Christine Stoltz Olsvik, Johanne Spjelkavik, Gunhild 


Brubakken, Lars Petter Holgersen, Nina Østensen 


 


Styresak Saker til behandling   


S 25/17     Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 


S 26/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.3.2017 
Protokollen ble godkjent. 


S 27/17 Orienterings- og referatsaker  
Det var ingen merknader til orienterings- og referatsakene. 


S 28/17 Økonomirapport mars 2017 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  


Vedtak:   
Økonomirapporten pr. mars tas til etterretning.  


S 29/17 Habilitet i tilsettingsprosesser 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 


 Styret ber om en grundigere begrunnelse for vedtaksforslaget, særlig med 
sikte på at det avviker fra UiBs sentrale retningslinjer. Saken tas opp igjen på 
styremøte 6. juni 2017. 


S 30/17 Valg av dekan og prodekan for perioden 1.8.-17-31.7.21 
Saksforelegg fulgte vedlagt 







                                                             


Vedtak:   
For perioden 01.08.2017-31.07.2021 velges professor Karl Harald Søvig som 
dekan og professor Anne Marie Frøseth som prodekan ved Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Bergen. 


Ni stemte for og to stemte blankt.  


S 31/17 Nytt emne: JUS396 Masteroppgave (60 sp) 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  


Vedtak:   
Nytt emne JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) opprettes med 


virkning fra H17, jf. vedlagte emnemal. 


- Det er en forutsetning at JUS398 Masteroppgave (60 sp) blir terminert. 


- Ingen av fakultetets masteroppgaver skal være diskvalifiserende med 


hensyn til opptak til ph.d.-programmet. 


- Adgangen til å velge JUS396 skal ikke være avgrenset.  


- Studiedekan gis fullmakt til å fylle ut emnebeskrivelse og øvrig tilpasning. 


S 32/17 Nytt emne og spesialisering: JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 sp) 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 


Vedtak:  
- JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng) opprettes med 


virkning fra H17, slik det framgår av vedlagte emnemal. 


- Spesialisering i masterstudiet i rettsvitenskap: forskerlinje opprettes med 


virkning fra H17. 


- Det må sikres at søkerne er innforstått med at opptak og gjennomføring 


her ikke garanterer opptak til ph.d., og videre at ph.d. ikke garanterer 


tilsetting i forskerstilling. Dette innarbeides i informasjon knyttet til utlysing 


og opptak til JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng). Se 


merknad fra Anne Marie Frøseth. 


- Det er en forutsetning at også JUS396 blir etablert.  


- Ingen av fakultetets masteroppgaver skal være diskvalifiserende med 


hensyn til opptak til ph.d.-programmet. 


- Studiedekan gis fullmakt til å fylle ut emnebeskrivelse, spesialisering og 


øvrig tilpasning. 


S 33/17 Terminere emne: JUS398 Masteroppgave (60 sp) 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  


Vedtak:  
JUS398 Masteroppgave (60 sp) opphører med virkning fra H17, forutsatt at 
JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) og JUS397 Masteroppgave 
forskerlinje (60 studiepoeng) blir opprettet og kommer i drift fra samme tid. 


S 34/17 Bedre språk, bedre jurister: implementering på 1. studieår 


Vedtak:   
Fakultetsstyret godkjenner punkene som foreslått. 


S 35/17 Endring i instruks om oppgåvegjeving – sensorrettleiing 
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Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen 


 
Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. 


Krav til studiar går fram av Forskrift for tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), NOKUT 2013, 


http://link.uib.no/?21Vcl . UiBs Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta) gir i kapittel 3 


reglar for studiestruktur og studieplan:  http://link.uib.no/?YoXx 
 


UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia gir meir rettleiing om ansvar, prosedyrar og krav til oppretting av studieprogram og 


emne (pkt. 16.1 og 16.4). Sjå http://www.uib.no/studiekvalitet . 


 


Studietilsynsforskrifta (NOKUT) seier i § 7-4 at «Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for studiet»,  


og at de «skal tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.» 
 


I tillegg til kategoriane i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: dato for godkjenning, dato for eventuelle 


justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av emnet.  Denne 


informasjonen skal stå på forsida til planen. Forsidemal finn ein sist i dette dokumentet. 


 


Eventuelt forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finn ein i kolonnen til høgre. Den må fjernast før 


emnebeskrivinga vert send til programstyre, institutt og fakultet.  



http://link.uib.no/?21Vcl

http://link.uib.no/?YoXx

http://www.uib.no/studiekvalitet





Emnebeskriving for JUS250-2-D Velferdsrett 20 sp (nynorsk) 


   JUS250-2-D Velferdsrett 20 sp (bokmål) 


   JUS250-2-D Welfare Law 20 credits (engelsk) 


Godkjenning: 
Emnebeskrivinga er godkjend av  


Studieutvalget: 23. mai 2017 
Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet: 6. juni 2017 
 


Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 


 
Evaluering: 
Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 
Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
 







Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. 
 


 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  JUS250-2-D  


Namn på emnet, 


nynorsk 


 Velferdsrett (20 SP)  


Namn på emnet, 


bokmål 


 Velferdsrett (20 SP)  


Namn på emnet, 


engelsk 


 Welfare law (20 ECTS)  


Studiepoeng, omfang 
ECTS Credits 


EB_POENG 20 Døme: 


Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er normert 


til eitt semesters fulltidsstudium. 


Studienivå 


(studiesyklus) 


Level of Study 


EB_NIVA Master. Bachelor/Master/Ph.d. 


Fulltid/deltid 


Full-time/Part-time 


EB_FULLDEL Fulltid. Til dømes kan eit studieemne normert til eitt semester 


leggjast til rette for å gjennomførast på 2 semester. Det er 


då eit deltidsstudium med 50% studieprogresjon. 


Undervisningsspråk EB_SPRAK Norsk.  


 


Undervisningssemest


er 


Semester of Instruction 


EB_UNDSEM Vår Døme:   Haust. 
 Vår. 


 Haust og/eller vår. 


Undervisningsstad 
Place of Instruction 


EB_UNDSTED UiB. Skal fyllast ut dersom undervisninga  


ikkje er ved UiB, i Bergen. 


 Mål og innhald 
 


 


 


 


Objectives and Content 


EB_INNHOLD Emnet vil gi bred oversikt over retten til ulike typer 


helsehjelp, sosiale tjenester og stønader, samt adgangen til 


tvangsbruk. Emnet tar også opp kompensasjon i etterkant av 


behandling i form av pasientskadeordningen. Et viktig 


element i emnet er de hensyn og verdier som ligger til grunn 


for norsk velferdsrett. Vilkårene for å motta ytelser eller 


utsettes for tvang står sentralt, samt tilhørende 


saksbehandlings- og klageregler. Det grunnleggende 


 


Om innhald: 


Gi ei kort oversikt over faginnhaldet 







lovverket er pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk 


helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, 


barnevernloven og pasientskadeloven. Hovedvekten vil ligge 


på nasjonale rettsregler, men også menneskerettslig regelverk 


vil trekkes inn i analysene. Dagens rettskildebilde på 


velferdsfeltet er komplekst og det kreves i økende grad 


kunnskap om internasjonalt regelverk. Særlig relevant er 


rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol 


og Europarådets konvensjon om biomedisin. Når det gjelder 


rett til helse- og sosialhjelp er også FNs konvensjon om 


økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av betydning. På 


enkelte felt er også EU-/EØS-regelverket relevant. 


Sammenlignet med de helse- og sosialrettslige 


problemstillinger som tas opp som ledd i undervisningen i 


forvaltningsrett, vil den menneskerettslige forankring og 


menneskerettslige problemstillinger være mer i sentrum. 


Læringsutbytte 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Learning Outcomes 


EB_UTBYTTE Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha 


følgende læringsutbytte når det gjelder kunnskap: 


- Studentene skal ha kjennskap til grunnbegreper i 


velferdsretten og skal ha god oversikt over de 


viktigste reglene om tildeling og tvangsbruk innen 


velferdsforvaltningen. Studentene skal også ha 


kjennskap til viktigste reglene om de 


sykdomsbaserte trygdeytelsene og vilkårene for 


erstatning ved pasientskade.  


Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha 


følgende utbytte når det gjelder ferdigheter: 


- Studentene skal med utgangspunkt i den omfattende 


lovgivningen på feltet lære å finne fram i 


rettskildene, utrede og løse rettsspørsmål knyttet til 


individuelle rettigheter og inngrep overfor 


enkeltindividet 


- Studentene skal kunne redegjøre for rettsutvikling 


og begrunnelse for reglene, metodiske spørsmål og 


rettspolitiske perspektiver. 


Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha 


følgende læringsutbytte når det gjelder generell kompetanse: 


- Studentene skal ha god oversikt over helse- og 


sosiallovgivningen og kunne formidle juridisk 


 


Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang 


læring (NKR) definerer læringsutbytte slik:  
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i stand til 


å gjere som eit resultat av ein læringsprosess. (s. 39) 
 


Læringsutbyttet skal beskrivast i kategoriane kunnskap, 


ferdigheiter og generell kompetanse. (* Bruk verb i 


presens.) 
 


I eit emne kan ein sløyfe ein kategori dersom den ikkje er 


relevant. 


 



http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NKR/Nasjonalt_kvalifikasjonsrammeverk_for_livslang_læring_NKR_NN.pdf

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NKR/Nasjonalt_kvalifikasjonsrammeverk_for_livslang_læring_NKR_NN.pdf





kunnskap og forståelse om sentrale rettigheter og 


tvangsfullmakter på en selvstendig og nyansert 


måte.  


- Studentene skal ha innsikt i de begrunnelser som 


ligger til grunn for reglene og ha forståelse for 


betydningen av det menneskerettslige regelverket. 


Krav til 


forkunnskapar 


EB_KRAV Tre år universitets- eller høyskoleutdanning. Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne som skal 


vere bestått før opptak til emnet. Skriv ”Ingen” her 


dersom det ikkje finst slike krav. 


Tilrådde 


forkunnskapar  


EB_ANBKRAV JUS123 Forvaltningsrett II, JUS135 Rettsstat og 


menneskerettigheter, JUS241 Strafferett og JUS243 


Formuerett. 


Kan fyllast ut om det trengst. 


 


Studiepoengsreduksjo


n 


EB_SPREDUK I kombinasjon med JUS250-2-A gir emnet bare 10 


studiepoeng. I kombinasjon med JUS250-2-B gir emnet bare 


10 studiepoeng. I kombinasjon med begge disse, gir emnet 


ingen studiepoeng. 


Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med andre emne. 


 


Krav til studierett EB_STUDRET MAJUR - MAJUR2 – JUSVALG – POSTMAJUR – INTL-


JUS 


Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod berre til 


studentar som er tatt opp til eit bestemt program. 


Arbeids- og 


undervisningsformer  


 


 


 


 


 


Teaching and Learning 


Methods 


EB_ARBUND 


 


(Erstattar  


EB_UNDMETO


) 


Forelesninger. Arbeids- og undervisningsformer kan vere seminar, 


gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, 


laboratoriekurs osv. 


Døme:  


Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer som 


leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 


problembasert læring der studentane må finne løysingar 


saman med ein eller fleire medstudentar. Undervisninga 


omfattar og førelesingar og seminarundervisning i 


mindre grupper - kombinert med tilbakemelding frå 


undervisar og/eller medstudentar. 


 


Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for studentane 


ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 10 månader. Eitt – 1 


– studiepoeng svarer til 26,7 arbeidstimar. Eit 15 


studiepoengs emne har såleis 400 studietimar. Her reknar 


ein inn alle former for studierelatert arbeid. Tid til 


individuelt arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå 


tida til organisert undervisning.  


 


Obligatorisk EB_OBLIGAT Ingen Her registrerer ein både krav om obligatorisk frammøte 


og obligatoriske arbeidskrav. 







undervisningsaktivite


t 


Compulsory 


Assignments and 


Attendance 


 


NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å registrere at 


krava er oppfylte. 


Vurderingsformer 


 


 


 


 


Forms of Assessment 


EB_VURDERI Etter kurset avlegges 4 timers digital 


skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen 


finnes her: 


http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-


eksamen#. 


Eksamensspråk 


Oppgaven: Norsk 


Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk 
Obligatoriske undervisingsaktiviteter er vilkår for å gå 


opp til eksamen, og inngår følgelig i 


sertifiseringsgrunnlaget. 


Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir brukte for 


å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. Vis gjerne til 


dei læringsutbyta som vurderings-formene skal vurdere 


oppnåinga av. 
 


Ta med faktainformasjon som er viktig for studenten, 


mellom anna om varigheit, vekting av dei ulike 


vurderingsdelane i høve til kvarandre, og elles ulike krav 


eller ordningar som gjeld her.  


Hjelpemiddel til 


eksamen 


 


Examination Support 


Material 


EB_HJELPEM Se § 3-5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Bergen: 
http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-
prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-
juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-
det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen 
Særregler om ordbøker 


 Man kan iht. studiereglementet ha med seg én 
rettskrivingsordliste eller ordbok. Merk at 
ordbøker som for eksempel inneholder både 
norsk-engelsk og engelsk-norsk regnes som én 
ordbok.  


 Ordbøker som er til/fra de to samme språkene, 
for eksempel norsk-engelsk/engelsk-norsk, i to 
fysiske bind regnes også som én ordbok. Disse 
kan ha forskjellig utgiver og/eller være ulike 
utgaver. 


Skal fyllast ut der det er aktuelt. 



http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen

http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen

http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen

http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen

http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen

http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen





 Ordbok som nevnt ovenfor kan ikke 
kombineres med andre typer ordbøker. 
Kombinasjoner som utgjør mer enn to fysiske 
bind er ikke tillatt. 


Norges Lover: Lovsamling for helse- og sosialsektoren 
2016–2017, red. Aslak Syse, Gyldendal 2016, og senere 
utgaver. 


Karakterskala  


 


 


 


Grading Scale 


EB_K-SKALA Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A til E 
for bestått og F for ikke bestått. 


Det finst to karakterskalaer:  


 «bestått»  / «ikkje bestått» 


 Bokstavkarakterar med skalaen  


A, B, C, D, E, F 


Jf. Universitets- og høgskolerådet:  


http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_


1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet  


Vurderingssemester 
Assessment Semester 


EB_EKSSEM Haust/vår Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om vurdering i båe 


semestra. 


Litteraturliste 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Reading List 


EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret 


og  01.01. for vårsemesteret. 


Hovedlitteratur 


Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse: Velferdsrett I, 6. utg., 


Gyldendal 2017, kapitlene 1-6 og kapittel 9-10 (til sammen 


426 sider). 


· Kap 1: Grunnbegreper og grunnprinsipper i velferdsretten. 


· Kap 2: Rettighetstenkningen i velferdsretten. 


· Kap 3: Opplæring, arbeid og arbeidsløshet. 


· Kap 4: Retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen. 


· Kap 5: Rett til spesialisthelsetjenester. 


· Kap 6: Sykdomsbaserte trygdeytelser. 


· Kap 9: Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og 


kvalifiseringsprogram. 


· Kap. 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten. 


 


Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.): Velferdsrett II, 5. 


utg., Gyldendal 2017, kapitlene 4 og 7 (til sammen 106 sider) 


· «Taushetsplikt og opplysningsplikt», (s. 155-205) 


· «Kognitiv funksjonssvikt – samtykke, vergemål og tvang», 


integritetsvern og tvangsbruk (s. 288–334) 


NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 


emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast utan 


emnebeskrivinga vert endra.  


Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd inn i 


MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og før 1. januar 


for vårsemesteret.   
Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom kjernelitteratur 


og eventuell annan tilrådd litteratur. 


Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for digitale 


læringsressursar og verkty som skal brukast.  



http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet





 


Karl Harald Søvig: «Minstestandarder og universalitet i norsk 


helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om 


økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter», Jussens 


Venner, 2006 s. 36-57. 


Alice Kjellevold, «Sosiale menneskerettigheter – av 


betydning for norsk helse- og sosialrett?», Nordisk Tidsskrift 


for Menneskerettigheter, 2006 s. 301- 318. 


Henriette Sinding Aasen: «Grunnloven og de sosiale 


rettighetene», kap 10 i Henriette Sinding Aasen og Nanna 


Kildahl (red.),Grunnloven og velferdsstaten, Fagbokforlaget 


2014, s. 145-161 


Bjørn Henning Østenstad, «Grunnverdiar og grunnomgrep i 


debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og 


demente», Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, Oslo 


2006, s. 343-362. 


Peter Christian Gøtzsche og Ketil Lund, 


«Tvangsmedisinering må forbys», Kritisk Juss 2016 s. 118–


157. 


Arnfinn Bårdsen, «Høyesteretts praksis på psykiatrifeltet», 


Kritisk Juss 2016 s. 238–262. 


Aslak Syse, «Tvungent psykisk helsevern – enkelte 


kommentarer», Kritisk Juss 2016 s. 278–300. 


Henriette Sinding Aasen, «Barns rett til selvbestemmelse og 


medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp», Tidsskrift for 


familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008 s. 


3-26. 


Bjørn Henning, Østenstad, Fråvær av avgjerdskompetanse 


som mogeleg vilkår for tvungne psykisk helsevern og 


tvangsbehandling, vedlegg 3 til NOU 2011:9, s. 290-353. 


Njål Wang Andersen og Karl O. Wallevik, 


«Huleboerdommen (Rt. 2010 s. 612) - riktig diagnose, feil 


medisin?» ,Lov og rett 2011 s. 283-297. 


Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad, 


Pasientskaderett, Gyldendal 2011, kap. 1 (s. 19–89). 


Ingrid Lundeberg, Kristian Mjåland og Karl Harald Søvig, 


Tvang i rusfeltet, Gyldendal 2014, kap. 2 (s. 59–116). 


Anne Kjersti Befring, Morten Kjelland og Aslak Syse, 


Sentrale helserettslige emner, Gyldendal 2016, kap. 3 (s. 79–







103) 


Synnøve K. Bendiksen, Christine M. Jacobsen og Karl 


Harald Søvig, Eksepsjonell velferd?, Irregulære immigranter 


i det norske velferdssamfunnet, Gyldendal 2015, kap. 2 (s. 


48–68). 


Til saman 973 sidar. 


Emneevaluering 
Course Evaluation 


EB_EVALUER Emnet evalueres hvert tredje år. Kor ofte skal emnet evaluerast? 


Programansvarleg 


Course Coordinator 


EB_PROGANS Studieutvalget er delegert det koordinerende og 


overordnede ansvaret for fakultetets studietilbud. 


(Reglement for Det juridiske fakultet, § 9 pkt. 1.) 


Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 


programstyre, set ein inn den nemninga. 


Emneansvarleg EB_EMNANSV Professor Bjørn Henning Østenstad og professor Henriette 


Sinding Aasen. 


 


Administrativt 


ansvarleg 


Course Administrator 


EB_ADMANSV Det juridiske fakultet v/ fakultetsdirektøren har det 


administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 


spesialemner@jurfa.uib.no  


 


Kontaktinformasjon 
Contact Information 


EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 


 Studierettleiar@jurfa.uib.no 
Tlf 55 58 95 00 


 


 



mailto:spesialemner@jurfa.uib.no

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no
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Det juridiske fakultet
Avviksforklaring 


REGNSKAPSRAPPORT GRUNNBEVILGNINGEN        Regnskapsrapport    januar - april  2017


Års-budsjett
Budsjett hittil 


i år.
Regnskap 


hittil i år. Avvik i kr Prognose
-136 625 -45 822 -45 762 -60 -136 485


600 220 289 -69 650
112 728 40 602 39 954 648 111 419


7 291 1 812 1 874 -62 7 656
Interne inntekter -15 258 -1 283 -1 012 -271 -15 258


36 059 9 031 8 954 78 36 199
Resultat 2017 4 795 4 560 4 295 265 4 181
Overføring fra 2017 12 777 12 777


17 572 16 958Overføring til 2018


Klasse (tall i 1000)
Inntekter
Investering
Lønn
Driftskostnader


Interne kostnader


Avviksforklaring 
 
# Det er små avvik på inntektssiden i perioden. Prognosen for hele året er justert ned 
med kr 383 000 ettersom fakultetet må ta sin andel av  kuttet UiB fikk som følge av at 
Stortinget økte det generelle effektiviseringskuttet fra 0,5% til  0,8%,. Totalt ble UiB sitt 
budsjettt redusert med kr 9,7 millioner som følge av dette vedtaket. I tillegg er 
inntektsprognosenprognosen justert opp med kr 243 000 ettersom fakultetet har fått 
milder til en pilot ved forskerlinjen.  
 
# Avviket på lønn etter april er et mindreforbruk på kr 648 000. I tillegg til noen 
periodiseringsavvik er det økte refusjoner som står for brorparten av avviket. 
Merinntektene fra NAV er på kr 312 000 etter 4 måneder av 2017. Erfaring tilsier at 
dette avviket vil holde seg og refusjonsinntektene er i prognosen justert opp fra kr 2,4 
millioner til kr 3,2 millioner. Dette er en økning på kr 500 000 fra forrige rapport til 
styret. Høyere refusjonsinntekter enn budsjettert har utløst høyere behov for 
vikarmidler i administrasjonen og det er i prognosen tatt høyde for dette. 
 
Lønnsoppgjøret ble rimeligere enn antatt og i kroner er det estimert en besparelse på kr 
1 million. 
 
Totalt har prognosen for lønnskostnadene blitt justert ned med kr 1,2 millioner fra 
forrige rapport, og er nå kr 1,3 millioner lavere enn budsjettert. 
 
# Prognosen for driftskostnadene forutsetter at hele tildelingen til pilot ved 
forskerlinjen blir brukt i 2017. Det er mulig noen av disse kostnadene forst kommer i 
2018. Dersom så skjer vil det påvirke prognosen for overføringen til 2018. 
 
# Avvikene på interne kostnader og inntekter er periodiseringsavvik. 
 
Budsjettert overføring til 2018 er kr 17,6 millioner. I forrige rapport var prognosen kr 
18,2 millioner og prognosen justeres på bakrunn av det ovenstående ned til kr 17 
millioner.  
 
 
  


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 2018, tall i millioner kroner 


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


REGNSKAPSRAPPORT BOA januar - april 2017


Hittil i år - 
budsjett


Hittil i år - 
regnskap Hittil i år - avvik


Hittil i  år - 
avvik i % Års-budsjett


Oppdrag 179 -8 187 105 % 0
NFR 1 873 1 813 60 3 % 6 500
EU
Annen bidrag 1 724 1 906 -182 -11 % 8 400


Sum 3 776 3 711 65 14 900


-3979 -3979
3979 3979,971599


Avviksforklaring 


Kostnader (tall i 1000kr)
Kostn


Avviksforklaring 
 
 
* Oppdragsprosjektet viser et mindreforbruk på kr 187 000 (105%). Dette 
mindreforbruket henger sammen med en lønnskorrigering mot grunnbevilgningen for 
lønnskostnader tilhørende i 2016. Dette er samme forklaring som ble rapportert inn sist 
måned. 
 
* NFR viser et lite mindreforbruk på kr 60 000 (3%).  
 
* Annen bidragsvirksomhet har et merforbruk på kr 182 000 målt mot budsjett (10%). 
Avviket skyldes høyere aktivitet enn budsjettert da det har kommet til noen mindre 
prosjekter som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. 


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


Antall månedsverk i eksternfinansierte prosjekter, 2017 sammenlignet med 2014 - 2016 
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Antall rekrutteringsstillinger under grunnbevilgningen i 2018 


__________________________________________________________________________ 


 
1.  INNLEDNING 
 


I forbindelse med at fakultetet i løpet av juni 2017 planlegger å lyse ut 
stipendiatstillinger for tiltredelse i januar 2018, skal fakultetsstyret i møte 6. juni 
vurdere antall stillinger som skal lyses ut og en eventuell spissing av stillingene. 
 


Fakultetet har i 2017 en tildeling som gir et måltall på 24 årsverk 


rekrutteringsstillinger. Rekrutteringsstillingene kan enten være stipendiater eller 


postdoktorer. Den eneste føringen er at andelen stipendiater ikke skal være lavere 


enn 80 % og i 2017 er fakultetets stipendiatandel ca. 95 %. 


 


3. SITUASJONEN IDAG 


3.1. Måltall 


Fakultetet mottar som nevnt over øremerkede budsjettmidler for 24 


rekrutteringsstillinger, og dette forslaget har til hensikt å komme ned på måltallet i 


løpet av 2019. 


 


Når det gjelder rekrutteringsstillinger så har fakultetet en viss frihet mht å velge 


mellom stipendiat og postdoktorstillinger, men antall stipendiater skal ikke være 


lavere enn 80% (dvs ikke under 19). 


 


Fakultetet har lagt til grunn at det over tid må tilføres ca. 51 nye årsverk i 
rekrutteringsstillinger hvert år for å holde på måltallet på 24.  Av disse kan noen deler 
også følge av undervisningsplikt på eksternfinansierte stillinger (0,25 årsverk pr. 4-
årig stipendiatstilling).  Dermed kan det reelle behovet for nye stillinger over 
grunnbudsjettet være lavere enn 5. 
 


                                                           
1
 Ettersom en stipendiat med undervisningsplikt ansettes for 4 år vil 24 årsverk tilsi at det må tilsettes 6 pr år 


for å opprettholde mengden. Imidlertid gjør forlengelser som følge av sykemeldinger, fødselspermisjoner (en 
person telles med i måltallet selv om personen er ute i fødselspermisjon eller sykemelding) at behovet er noe 
mindre. 
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I 2017 er det budsjettert med at fakultetet har 27,6 årsverk i rekrutteringsstillinger, 
fordelt på 1,3 årsverk postdoktorer og 26,3 årsverk stipendiater. Den siste prognosen 
tyder på et noe lavere årsgjennomsnitt på 26,8 årsverk. 
 
I arbeidet med å finne det optimale antallet som bør lyses ut med tiltredelse i januar 
2018, er det tatt høyde for følgende: 
 


 Det er gjort en vurdering av alle som er tilsatt i rekrutteringsstillinger med 
tanke på prognose for faktisk sluttdato (dvs etter at alle kjente forlengelser iht 
regelverket er hensyntatt). 


 Det er også foretatt en prognose ift forlengelser som en per i dag ikke er kjent, 
men som med sannsynlighet påløper 


 Det er tatt høyde for at tilslag på søknader vil binde opp 0,75 årsverk fra 1. 
august 2018 og tilsvarende fra 1. august 2019. Dette er undervisningsplikt fra 
3 eksternfinansierte stillinger. 


 
Det settes i dette dokumentet frem forslag om å lyse ut 4 rekrutteringsstillinger med 
virkning fra 1. januar 2018. Fakultetet vil med dette ha 26,8 årsverk 
rekrutteringsstillinger i 2018, noe som er 2,8 over måltallet og utgjør en merkostnad 
på om lag kr 1,7 millioner i 2018. Det vil være mulig å lyse ut færre stillinger og 
dermed komme nærmere måltallet, men det vil medføre at forskerskolen ikke når en 
kritisk masse i 2018. Færre enn 4 tilsettinger i 2018 vil bety at antall stillinger som 
lyses ut i 2019 må øktes tilsvarende og resultatet vil bli store svingninger i 
rekrutteringen til forskerskolen. Eventuelt må en vurdere å starte forskerskolen annet 
hvert år for å sikre store nok kull på denne. 
 
Anbefalingen om 4 nye rekrutteringsstillinger fra 1. januar 2018, herav en 
postdoktorstilling, vil nok ligge ned mot et minimum mht å oppfylle målet om jevnt 
tilsig av kandidater til forskerskolen, ettersom behovet for nyansettelser i 2019 da 
estimeres til 5. 
 
 


Fig. 1 Antall rekrutteringsstillinger inkludert anslag på bindinger og forslag om utlysninger 
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5. ØREMERKING AV STILLINGER  


Forskergruppelederne er bedt om å komme med innspill på faglig innretning av nye 


stillingene, samtidig som dekan og fakultetsdirektør forslo å øremerke to stillinger – 


en postdok i skatterett og en stipendiat-stilling i «maritim/marin forskning, med særlig 


innretning mot privatretten». Vi har mottatt innspill fra Forskergruppen for folkerett og 


Forskergruppen for strafferett og –prosess og Forskergruppen for konkurranse- og 


markedsrett. 


Forskergruppen for strafferett og –prosess gir sin tilslutning til de øremerkingene som 


er foreslått. 


Dekan og fakultetsdirektør fremmer altså forslag om å lyse ut en postdoktorstilling i 


Skatterett. Skatterett har i dag en svært svak posisjon ved de norske juridiske 


fakultetene. Tidligere ledende fagpersoner har nådd, eller er i ferd med å nå 


pensjonsalder, og fagmiljøene på universitetene har ikke klart å bygge opp og/eller 


beholde nye fagpersoner som har kunnet fornye og videreføre disse 


forskningsmiljøene. I Bergen fratrådte vår seneste og hittil eneste professor i 


Skatterett i 1994. Vi har etter dette hatt en amanuensis/førsteamanuensis i skatterett 


frem til 2010. Etter 2010 har vi ikke hatt fast ansatte undervisnings- og 


forskningsstillinger innen skatterett. Skatterett I og II er blant de spesialemnene med 


mest oppslutning blant våre studenter. Vi har løst undervisningsbehovet med 


engasjement i bistillinger og med timeavlønning av eksterne. Dette er ingen fullverdig 


løsning, men det har vært få aktuelle kandidater for stillinger i skatterett og man har 


hatt vansker med å konkurrere med næringslivets ansettelsesvilkår. Vi ser det nå 


som realistisk å rekruttere en kandidat med PhD, som gjennom en videre kvalifisering 


i et postdoktorstipend kan fylle rollen som fagansvarlig i Skatterett ved fakultetet. 


Dette vil være et viktig bidrag for å bygge opp et miljø på dette fagområdet. 


Dekan og fakultetsdirektør foreslår videre å lyse ut en stilling som stipendiat 


øremerket «maritim/marin forskning, med særlig innretning mot privatretten». 


Øremerkingen knyttes til Universitetet i Bergen sin strategiske satsing mot marin 


forskning. Vi foreslår å rette stillingen inn mot privatrett. I internasjonal sammenheng 


har Bergen en av de største klyngene i maritim sektor. Klyngen omfatter blant annet 


virksomheter innen rederinæringen, sjøforsikring, skipsbygging, sjømatproduksjon og 


offshore-aktiviteter. Regionen har også store forskningsmiljøer innenfor og utenfor 


Universitetet knyttet opp mot marine fag. Vi ser det derfor som viktig at Det juridiske 


fakultet bidrar med juridisk forskning og utdanning opp mot disse næringene, og en 


stipendiatstilling på et av disse feltene vil kunne bidra til dette. Forskergruppene for 


folkerett stiller spørsmål ved å rette stillingen inn mot privatrett. Dekan og 


fakultetsdirektør er av den formening at det først og fremst er på privatrettens område 


fakultetet bør styrke sin maritimt relaterte forskningskapasitet. Vi har i dag vel 


etablerte forskere for eksempel innen havrett/internasjonal rett, arealplanlegging, 


miljø- og ressursforvaltning, petroleumsrett. Vi er ikke uenig i at fakultetet også bør 
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styrke de offentligrettslige forskningsmiljøene innen maritim/marin forskning, men 


foreslår i denne runden å rette en stilling inn mot privatrettens område. 


Forskergruppene for folkerett peker også på «migrasjon som et åpenbart område der 


fakultetet burde øke sin innsats». Dekan og fakultetsdirektør finner ikke på det 


nåværende tidspunkt grunnlag for å gå inn for en øremerking på dette feltet. Vi viser i 


den sammenheng til at styret i nærværende møte vil få seg forelagt en sak om 


tilsetting av en førsteamanuensis innen nettopp dette fagfeltet, i tillegg til at fakultetet 


allerede har en professor som har bakgrunn fra dette feltet. Det er derfor etter vår 


oppfatning ikke grunnlag for å løfte frem dette fagområdet spesielt. Igjen, vi 


understreker at det selvsagt hadde vært ønskelig å styrke dette feltet også – det 


finnes knapt et juridisk fagområde hvor forsknings- og undervisningskapasiteten er 


tilfredsstillende -, men vi vil ikke anbefale en øremerking opp mot «migrasjon» i 


dagens situasjon hvor fakultetet har et knapt tilfang av nye rekrutteringsstillinger. 


Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett, skriver blant annet følgende: 


«Flere av de faste ansatte i forskergruppen vår har lagt ned et betydelig arbeid for å 


skaffe eksterne forskningsmidler til yngre forskere i gruppen, etter innlevering av 


PhD-avhandlingene sine (2 forskerstillinger og 1 postdok). Vi anser det derfor ikke 


som et prekært behov i denne omgang at en eventuell postdok- eller forskerstilling 


lyses ut innenfor vårt fagfelt. Behovet vil nok være langt større på sikt, særlig når 


enkelte av medlemmene i gruppen som skriver innen offentlige anskaffelser nærmer 


seg sluttfasen i PhD-stillingene sine. 


Hva gjelder PhD-stillinger, anser vi det som ønskelig at en av rekrutteringsstillingene 


øremerkes kjernekonkurranseretten. Dette for å sikre forskergruppen en jevn 


gjennomstrømming av PhD-kandidater over tid, samt for å styrke kjernen i 


forskningsaktiviteten på BECCLE. På ansettelsestidspunktet (1.1.18) vil vi bare ha en 


stipendiat på dette området (Håvard Ormberg), som vil være ca. halvveis i prosjektet 


sitt.» 


Dekan og fakultetsdirektør vil overfor «konkurranserett», som overfor 


«migrasjonsrett», fremholde at dette fagmiljøet fremstår som relativt robust 


sammenlignet med andre fagmiljø ved fakultetet, selv om det selvsagt hadde vært 


ønskelig å styrke dette feltet også. Vi vil derfor ikke anbefale en øremerking opp mot 


«konkurranserett» i dagens situasjon hvor fakultetet har et knapt tilfang av nye 


rekrutteringsstillinger.  


Dekan og fakultetsdirektør foreslår å lyse ut to stipendiatstillinger uten øremerking, 


dette for å sikre en best mulig konkurranse om rekrutteringsstillingene og for dermed 


også forhåpentligvis rekruttere de kandidatene med det beste opptaksgrunnlaget.  
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Forskergruppeledere, 
 
Fakultetsledelsen vil foreslå for fakultetsstyret at en lyser ut inntil 4 rekrutteringsstillinger høsten 
2017, med tiltredelse 1.1.2018. 
 
Antallet synes å balansere behovet for nyrekrutteringer, i lys av fakultetets måltall på 24 stillinger og i 
lys av den avgang en vil se på fakultetets doktorgradsprogram. Det vil bli nærmere redegjort for disse 
prognosene i styresaken og det vil selvsagt ligge til fakultetsstyret å beslutte antallet stillinger. 
 
Vi vil videre foreslå at en av rekrutteringsstillingene lyses ut som et 4-årig postdoktorstipend i 
skatterett (med 25% arbeidsplikt). 
 
Endelig vil vi foreslå å øremerke en av stipendiatstillingene for fagfeltet maritim/marin forskning, 
med særlig innretning mot privatretten, for å imøtekomme Universitetets strategiske satsing mot 
marin forskning. 
 
Vi ser det slik at det kan være aktuelt å øremerke ytterligere en av de fire stillingene, men at minst en 
av utlysingene bør være åpen. 
 
Vi ber om eventuelle synspunkter fra forskergruppelederne på dette innen 30. mai kl 14.00. 
 
Mvh 
 
Asbjørn Strandbakken 
Dekan                                                   Øystein L. Iversen 
                                Fakultetsdirektør 
 


________________________________________  


Svar fra forskergruppelederne 


Hei, 
 
jeg har drøftet dette kort med Linda (medleder av forskergruppen for strafferett og -prosess). Vi 
støtter ledelsens valg og prioriteringer. Strafferettsmiljøet arbeider og vil fortsatt arbeide med å 
skaffe ekstern finansiering av stipendiatstillinger og post.doc. 
 
Beste hilsen Jon Petter 
 
________________________________________  
 







God ettermiddag 
 
Helt kort fra forskergruppen for folkerett. Det er foreslått øremerket en av fire stipendiatstillinger til 
maritim/marin forskning, men da øremerket til privatrett. Øremerkingen er begrunnet med forholdet 
til universitetets strategiplan, men dekkes vel også av vår egen. Det er uklart hvorfor en fra 
strategimålet utleder en spissing knyttet til privatrett. For område marin/maritim fremstår det ikke 
spille noen rolle om stillingen spisses til privatrett, offentligrett eller internasjonal rett. Av hensyn til 
andre satsingsområder, da særlig global samfunnsutfordringer, fremstår det vel så nærliggende å lyse 
ut stillingen spisset til offentligrett eller internasjonal rett. Spissingen fremstår slik være begrunnet i 
andre formål som er det oppgitte forholdet til strategiplanen utenforliggende.  
 
Det kan så være andre gode grunner til at en bør styrke privatrettssiden ved fakultetet, men dette 
kan neppe grunnes i strategiplanens forskningsformål alene. Det sagt gir heller ikke strategiplanens 
forskningsside grunn til å ekskludere privatrett. Innenfor det maritime felt er det flere svært viktige 
spørsmål som har en vesentlig side mot også globale samfunnsutfordringer av en karakter vi normalt 
vil omtale som privatrettslige. Så langt en har kjennskap til begrunnelsen for forslaget vil derfor 
forskergruppen for folkerett foreslå at stillingen øremerkes til spørsmål knyttet til det 
maritime/marine felt, uten videre spissing.  
 
Basert på strategiplanene og satsingsområdet globale samfunnsutfordringer fremstår ellers 
migrasjon som et åpenbart område der fakultetet burde øke sin innsats. Veilederkapasiteten her er 
likevel begrenses, og bør om dette er aktuelt avklares nærmere først.  
 
Med vennlig hilsen,  
Knut Einar 
 
________________________________________  
Hei,  
 
Som lederne for Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett, har vi følgende bemerkninger hva 
gjelder spørsmålet om rekrutteringsstillingene:  
 
Vi er positive generelt til at rekrutteringsstillinger utlyses for både PhD og postdok, og at slike også vil 
kunne øremerkes konkrete fagområder ved behov. 
 
Flere av de faste ansatte i forskergruppen vår har lagt ned et betydelig arbeid for å skaffe eksterne 
forskningsmidler til yngre forskere i gruppen, etter innlevering av PhD-avhandlingene sine (2 
forskerstillinger og 1 postdok). Vi anser det derfor ikke som et prekært behov i denne omgang at en 
eventuell postdok- eller forskerstilling lyses ut innenfor vårt fagfelt. Behovet vil nok være langt større 
på sikt, særlig når enkelte av medlemmene i gruppen som skriver innen offentlige anskaffelser 
nærmer seg sluttfasen i PhD-stillingene sine. 
 
Hva gjelder PhD-stillinger, anser vi det som ønskelig at en av rekrutteringsstillingene øremerkes 
kjernekonkurranseretten. Dette for å sikre forskergruppen en jevn gjennomstrømming av PhD-
kandidater over tid, samt for å styrke kjernen i forskningsaktiviteten på BECCLE. På 
ansettelsestidspunktet (1.1.18) vil vi bare ha en stipendiat på dette området (Håvard Ormberg), som 
vil være ca. halvveis i prosjektet sitt.  
 
Beste hilsen,  
 
Christian & Ronny 
 







________________________________________ 
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Oppfølging av fellesprosjektet 


Som ledd i oppfølgingen av fellesprosjektet, skal karakterutviklingen for masteroppgavene overvåkes og 


rapporteres. 


Vi har nå samlet resultatene fra høsten 2016 – inkludert klagesensur. Fra Tromsø har vi ikke fått tall, de er 


hentet fra DBH. Det er ikke klart om klageresultatene er kommet med der, men avvikene er i alle fall 


marginale. 


Vi ser at Bergen har historisk lav andel A+B (55 %). Dette er fortsatt høyt i forhold til en forventet 


normalfordeling over tid – men bevegelsen går i riktig retning. 


Vedlagte tabell viser karakterfordelingen i absolutte tall, i prosenter og grafisk framstilt i to variasjoner, 


begge basert på prosentfordeling. Grafene helt til høyre viser bevegelsen i hver karakter over tid. At 


Tromsø har mer «urolig» karakterbilde enn Oslo og Bergen, kan i stor grad tilskrives at de har mye færre 


forekomster, sånn at tilfeldige variasjoner gir store utslag. 
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Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 


Telefon 55 58 95 00 
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 23. mai 2017 kl. 09:15. 
Møterom 546  
 
Til stede: 
Bjørnar Borvik (leder) (a) 
Bjørn Henning Østenstad (a) 
Jan-Ove Færstad – vara for Anneken Sperr (a) 
Jonas Jensen (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Jørgen Talsnes (d) 
Julie Værnø (d) 
 
Forfall: Anneken Sperr (a). 
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
ePhorte 17/585 
 
Neste møte: 13. juni 2017 kl. 09:15 er siste møte dette studieåret. Det er tvilsomt om det blir behov for møtet, men 
datoen bør holdes av inntil videre. 
 


Sak 39/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Ingen merknader 


Dagsorden: Orienteringssak 40/17 – 6 om søkertall tas til behandling. 
Sak 40/17 Orienteringssaker 


1 Protokoll fra SU 3. april. Godkjent på sirkulasjon 5. april. OBS – ekstern lenke – må 
lastes ned separat. 


2 Fullmaktsvedtak 
a) Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen § 3-4 


b iii. Redaksjonell endring. 
b) JUS124 Tingsrett. Litteratur. 
c) JUS250-2-B Autonomi og tvang i helsesektoren. Litteratur 
d) JUS255-2-A Påtalerett. Emnebeskrivelse 
e) JUS256-2-A Skatterett I Litteratur 
f) JUS256-2-B Skatterett II Litteratur 
g) JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett Litteratur 
h) JUS257-2-B Aksjeselskapsrett fordypning Litteratur 
i) JUS271-2-B Comparative Energy Law LItteratur 
j) JUS276-2-A Human Rights Law Litteratur 
k) JUS278-2-A Comparative Private Law Litteratur  
Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til Johanne.spjelkavik@uib.no  


3 Vedtak fra Den sentrale klagenemnd. Her inngår så vel vedtak i klagesaker etter 
universitets- og høyskoleloven § 5-1 nr. 1 som vedtak i disiplinærsaker etter 
universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8. 
Her er satt inn en oversikt over sakene. De kan lastes ned i fulltekst, anonymisert form, 
herfra http://vedlegg.uib.no/?id=5e2d4c51d642c5e1612f5cf8bb1e9b6e til 1. august 
2017. OBS – ekstern lenke – må lastes ned separat. OBS – Filen er på 100 sider! 


4 
2017/1376 


«Si fra». Fra 1/1-2018 tar UiB sikte på å etablere et system for å ta imot varsler knyttet 
til det psykososiale læringsmiljøet. Se utdanningsutvalgets sak 14/17: 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_i_utdanningsutvalget_1._f



mailto:Post@jurfa.uib.no

http://www.uib.no/

mailto:johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no

http://www.uib.no/jur/103236/su-innkallinger-og-protokoller-2017

mailto:Johanne.spjelkavik@uib.no

http://vedlegg.uib.no/?id=5e2d4c51d642c5e1612f5cf8bb1e9b6e

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_i_utdanningsutvalget_1._februar_2017_0.pdf





 
 side 2 


 
 
 
   


ebruar_2017_0.pdf OBS – ekstern lenke – må lastes ned separat. 
Det er Studieadministrativ Avdeling som eier systemet, de vil utvikle det i samarbeid 
med enhetene.  


5 Vitnemålsportalen. CERES (tidligere Usit) har utviklet et digitalt system der 
studentene kan hente ut vitnemål og karakterutskrifter. 
http://www.uib.no/student/49024/karakterer-og-vitnem%C3%A5lsportal#vitnem-
lsportalen OBS – ekstern lenke – må lastes ned separat. 
SA oppfordres til å gi ut bedre informasjon til studentene om dette, for eksempel i form 
av en melding i MittUiB. 


6 Søkertall H17 til MAJUR og MAJUR-2. Orientering. [Ettersendt sak.] 
Sak 41/17 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 


1 Fellesprosjektet: Karakterstatistikk fra masteroppgavene. 


SU uttaler SU sier seg tilfreds med det bildet som tegnes av karakterfordelingen nå. Det er fortsatt 
relativt høy andel A+B – vi har 55 % - og vi må ikke slippe taket i arbeidet med å gjøre 
faglige krav tydelige og å gjøre sensuren nøktern og saklig. 
Orienteringen oversendes fakultetsstyret som oppfølging av fellesprosjektet. 


2 Videoforelesninger og transkriberinger. Sak fra JSU. 


SU uttaler Studiedekanen gis fullmakt til å utforme et memo til emneansvarlige, i samråd med 
studentrepresentantene. Grunnlaget er notatet her og merknader som kom fram i 
møtet. 
Problemet med «transkriberingskultur» og det denne praksisen er uttrykk for, må 
adresseres i arbeidet med studiereformen. 


 Vedtakssaker 
Sak 42/17 Revisjon av program- og emnebeskrivelser. Saken ble utsatt i møtet den 3. april 


(sak 30/17). 
Vedtak 1. Under «Prøving» i emnebeskrivelsen for alle emner på 1. – 4. studieår gjøres 


følgende tilføyelse: «Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå 
opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.» På den måten 
synliggjør vi at sertifiseringen omfatter også de læringsmålene som bare 
prøves underveis i kurset. 


2. Under undervisning oppdateres standardformuleringen til «Forelesninger, 
storgrupper, arbeidsgrupper og selvstudium» der det ikke allerede er mer 
utførlig beskrivelse. For fjerdeårsemner: «Forelesninger, seminarer og 
selvstudium.» 


3. Med frist 20. juni skal alle emneansvarlige på 1. – 4. studieår ha redegjort for 
sammenhengen mellom læringsmål, undervisning og prøving i sine emner. Her 
bør ikke kreves en omfattende analyse, tatt i betraktning at vi ser for oss at vi 
vil benytte den periodiske emneevalueringen i de nærmeste årene, samt en 
mulig studiereform, til å gå nøyere inn i dette. Det må likevel kreves et 
minimum av refleksjon over sammenhengene. 
Det skal gå klart fram at det ikke er tale om en «regodkjenning» av 
eksisterende emner, men en synliggjøring av allerede eksisterende egenskaper 
ved emnet. 


4. Dokumentasjon av emnenes kvaliteter på grunnlag av kravene det er gjort rede 
for i innledningen skal være sentralt i den første forekomsten av den større, 
periodiske emneevalueringen for de obligatoriske emnene. 


5. Alle forslagene som er satt inn under de enkelte infotekster i notatet vedtas. 
Sak 43/17 JUS250-2-D Velferdsrett 20 sp. Spesialemne opprettes. 


Vedtak Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at et spesialemne på 20 studiepoeng 
opprettes med virkning fra H17 på grunnlag av vedlagte emnemal. Realiteten er en 
sammenslåing av to eksisterende emner, se sak 44/17 og sak 45/17. 
Bjørn Henning Østenstad fratrådte under behandlingen av saken. 


Sak 44/17 JUS250-2-A Velferdsrett. Spesialemne termineres. 
Vedtak Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnet JUS250-2-A 



http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_i_utdanningsutvalget_1._februar_2017_0.pdf

http://www.uib.no/student/49024/karakterer-og-vitnem%C3%A5lsportal#vitnem-lsportalen

http://www.uib.no/student/49024/karakterer-og-vitnem%C3%A5lsportal#vitnem-lsportalen
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Velferdsrett termineres med virkning fra H17. Sees i sammenheng med sak 43/17 og 
45/17. 
Bjørn Henning Østenstad fratrådte under behandlingen av saken. 


Sak 45/17 JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren. Spesialemne 
termineres. 


Vedtak Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnet JUS250-2-B 
Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren termineres med virkning fra H17. Sees i 
sammenheng med sak 43/17 og 44/17. 
Bjørn Henning Østenstad fratrådte under behandlingen av saken. 


Sak 46/17 Sykkel-VM 2017. Notat fra studieadministrasjonen.  
Vedtak Det skal svært mye til før det kan bli tale om tilpasninger i obligatoriske arbeidskrav som 


følge av tilpasset trafikkbilde i byen under sykkel-VM. Kollektivtransport går til og fra 
busstasjonen, og studentene har den ordinære marginen på 25 % udokumentert fravær 
fra obligatorisk undervisning. Situasjonen er godt varslet, og det legges til grunn at 
fakultetet orienterer om forholdene i tilknytning til semesterstart. 


Sak 47/17 JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner, eksamen V17: Gjenbruk 
av eksamensspørsmål. Notat fra studieadministrasjonen. 


Vedtak Studieutvalget gir følgende anbefaling til vedtak i fakultetsstyret: 
1. Fakultetsstyret anser ikke at det foreligger formelle feil ved hjemmeeksamen i 


JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner våren 2017. 
2. Det er ikke sannsynliggjort at enkeltstudenter eller grupper av studenter har 


hatt slike urettmessige fordeler under eksamen, at det begrunner generelle 
dispensasjoner fra eksamensreglementet og gjentaksregler og –begrensninger 
der. 


Protokolltilførsel: 
Studentrepresentantene slutter seg til hovedtrekkene i det overstående, men vil likevel 
gå inn for en minnelig løsning der de som ønsker det får avlegge eksamen på nytt til 
kontinuasjonseksamen. Dette som kompensasjon for den uro og mistro til eksamen som 
oppsto som følge av gjenbruken av eksamensspørsmålene. 


Sak 48/17 JUS270-2-A Economic Analysis of Law. Spesialemnet tilbys med bare 10 studiepoeng 
denne høsten (redusert fra 20). Notat fra studieadministrasjonen. 


Vedtaksforslag Endringer i emnebeskrivelse og litteratur vedtas som foreslått med virkning fra H17. 
  


Eventuelt  
  


 
 
 
 
Bjørnar Borvik 
Leder  Johanne Spjelkavik
 Sekretær  
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UNIVERSITETET I BERGEN     
DET JURIDISKE FAKULTET 


 
REFERAT  


FORSKNINGSUTVALGET  
TIRSDAG 23. mai 2017 KL. 12.15 – 13.15 


 
 
Til stede: Berte-Elen Konow (leder), Halvard Fredriksen (for Thomas Eeg), Knut Einar Skodvin, 
Marianne Nerland, Bente Rosnes, Håvard Njølstad (for Tommy Flesland) , Lise Carlsen, 
Henning Simonsen (referent). Njølstad er ikke offisielt oppnevnt av fakultetsstyret, så han 
deltok derfor som observatør. 
Fra administrasjonen: Birgit Falch (t.o.m. sak 18/17) 
 
Saksliste: 
 
16/17 Godkjenning av innkalling, saksliste 


Godkjent. 
 
17/17 Orienteringssaker 
  - Oversikt over forbruk i 2016: tilskuddsreiser/vit.ass./språkvask – tatt til etterretning 
 - Oversikt over midlertidig ansatte – tatt til etterretning 
 
18/17  Forskningsterminer 2018 
 
 Vedtak: 


Forskningsutvalget forutsetter at de undervisnings- og veiledningmessige 
konsekvensene for følgende forskningsterminer lar seg løse: 
 


1. Forskningsutvalget innstiller på at Jørgen Aall får innvilget forskningstermin for 
perioden 01.1.2018-30.06.2018 
 


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 
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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 
 
 
19/17 Evaluering av ordningen med personlig annuum for ph.d.-stipendiater 
 Vedtak: 


FU tar den fremlagte evalueringen til orientering, og anbefaler at ordningen 
videreføres. 


 
 20/17 Retningslinjer for tildeling av små driftsmidler – forlag til justeringer 
 Vedtak: 


FU slutter seg til det vedlagte forslaget til retningslinjer for tildeling av små 
driftsmidler, med de endringene som fremkom i møtet. De justerte retningslinjene vil 
gjelde fra neste søknadsrunde i 2018. 


 
21/17 Justering i reglementet for forskergruppene etter opprettelse av ‘Masteroppgave 


forskerlinje JUS397’ 
 Forslag til vedtak:  
 FU slutter seg til de foreslåtte endringene av ordlyden i punktene 3 og 4 i 


‘Retningslinjer for forskergruppen’ i forbindelse med opprettingen av ‘JUS397 
Masteroppgave forskerlinje’. 


 
22/17 Saker i forskningsutvalget 2013 - 2017. Oppsummering. 
 Vedtak: 
 Utvalget tar oppsummeringen av perioden 2013 - 2017 til orientering. 
 
 


 
 
Berte-Elen Konow      Henning Simonsen  
leder        sekretær 
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