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Sak 12/20 

Møteinnkalling 

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

Tirsdag 17.3.2019 kl. 12.15 på Skype  

Innkalling er sendt til: 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik Marthinussen, Sigrid 
Eskeland Schütz, Brage Thunestvedt Hatløy, Yngvil Marie Erichsen, Ingrid Elisabeth 
Tøsdal, Sausan Hussain, Emilie Mellbye Rytter, Andreas Myrseth Kolstad.  

Innkalling er også sendt alle varamedlemmer 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt i elektronisk form. 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til varamedlem og administrasjonen, 
per e-post til gunhild.brubakken@uib.no.   

Karl Harald Søvig Øystein L. Iversen 
dekan fakultetsdirektør 

10.3.2019 
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Styresak:          12/20 
Møtedato:   17.3.2020 
Journalnummer:   

 

SAKSLISTE 
Styresak Saker til behandling 

 
S 12/20     Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
S 13/20  Orienterings- og referatsaker  
  Oversikt med vedlegg følger vedlagt 
 
S 14/20 Korona – tiltak og beredskap 

 Orienteringssak. Saksnotat følger vedlagt.  
 
S 15/20 Ph.d.-utdanningsmelding 
  Saksnotat følger vedlagt 
 
S 16/20  Terminering av spesialemne JUS275-2-A Terrorism in International and 

European Criminal Law 
 Saksnotat følger vedlagt 
 
S 17/20 JUS397 Masteroppgave 70 sp forskerlinje. Timer til veiledning.  
 Saksnotat følger vedlagt 
 
S 18/20 Prosedyrekonkurranser – nye emner 
  Saksnotat følger vedlagt 
 
S 19/20 Forslag om endring i instruks om oppgåvegjeving og sensur 
  Saksnotat følger vedlagt 
 
S 20/20 Læringsdesigngruppe 
  Saksnotat følger vedlagt 
 
S 21/20 Oppnevning av femteårsgruppe 
  Diskusjonssak. Saksnotat følger vedlagt 
 
S 22/20 Praksis i rettsstudiet – oppfølging av sak 82/19 
 Orienteringssak. Saksnotat følger vedlagt 
 
S 23/20 Revisjon av reglement for Det juridiske fakultet og valgreglementet 
 Diskusjonssak. Saksnotat følger vedlagt 



 
S 24/20 Ny lov om universiteter og høyskoler - høringsprosess 
 Orienteringssak. Saksnotat følger vedlagt 
 
 
S xx/20 Eventuelt  
  
 

 
 

 
 
Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 
dekan      fakultetsdirektør 
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Styre:  Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Styresak: 13/20 
Møtedato:  17.3.2020 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
__________________________________________________________________________ 

 
 

a) Protokoll fra Fakultetsstyret 
Protokoll fra 4.2.2020 følger vedlagt 
 

b) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra 23. januar 2020 og sak på sirkulasjon 4. februar 2020 og følger vedlagt 
 

c) Protokoll fra Forskningsutvalget 
Protokoll fra 3. mars 2020 følger vedlagt 

 
d) Innkalling til valgstyremøte 

Innkalling til valgstyremøte 12.3.20 følger vedlagt. 
  

e) Protokoll fra HMS-utvalget 
Protokoll fra 30. januar og 12. mars 2020 følger vedlagt 
 

f) Personalia 
 
Daglig leder for Jussformidlingen, Kim Lihaug Gabrielsen har sagt opp sin stilling med 
siste arbeidsdag 29. mai 2020. 
 

g) Oppnevnte komitéer 
 
Kristian Strømsnes har søkt om å fremstille seg til prøve for ph.d.-graden. 20.2.2020 
oppnevnte dekanen følgende sakkyndige komité til å bedømme avhandlingen, 
prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen:  
- advokat ph.d. Sune Troels Poulsen 
- professor Erling Hjelmeng, UiO 
- førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka, UiB (leder) 

 
Marianne Nerland har søkt om å fremstille seg til prøve for ph.d.-graden. 10.3.2020 
oppnevnte dekanen følgende sakkyndige komité til å bedømme avhandlingen, 
prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen:  
- professor David Cantor, University of London 
- professor Cecilia Marcela Bailliet, Universitetet i Oslo 
- postdoktor Jessica Schultz, Universitetet i Bergen (leder) 



 side 2 av 2 

 
 
 
   

 
Følgende bedømmelseskomité ble oppnevnt for å vurdere søkere til utlyst 
forskerstilling i politirettshistorie:  
- professor Anne Lise Fimreite, UiB (leder) 
- professor Asbjørn Strandbakken, UiB 
- professor Johan Boucht, UiO 
 
 

h) Utlysninger 
Det ble lyst ut en postdoktorstilling (4 år) innen ett av UiB sine sentrale 
satsingsområder, Klima- og energiomstilling med søknadsfrist 1. mars 2020. 
Utlysningstekst er vedlagt (2020/1944). 
 
Det er lyst ut en stipendiatstilling knyttet til forsking på regulering av havvind (offshore 
wind) med søknadsfrist 5.3.2020. Utlysningstekst ligger ved (2020/1943). 
 
Det ble lyst ut 30-45 stillinger som arbeidsgruppeledere for perioden 2020-2021. 
Utlysningstekst er vedlagt (2020/2273) 
 
Det ble lyst ut en fast stilling som daglig leder for Jussformidlingen. Utlysningstekst er 
vedlagt (2020/2645) 
 

i) Ph.d.-grad Tormod Torvanger 
Brev til kandidat om bedømmelseskomitéens innstilling er lagt ved. Professor Ton 
Stevens skal være førsteopponent og professor Isabelle Richelle andreopponent.  

 
 
   
Karl Harald Søvig  Øystein Lunde Iversen 
Dekan  Fakultetsdirektør 
 
 
10.3.2020 GUBRN 
 
Vedlegg 
Protokoll fra Fakultetsstyret 4. februar 2020 
Protokoll fra Studieutvalget 23. januar 2020 
Sak på sirkulasjon i Studieutvalget 4. februar 2020 
Protokoll fra Forskningsutvalget 3. mars 2020 
Innkalling til valgstyremøte 12.mars 2020  
Referat fra HMS-utvalget 30.januar 2020 
Referat fra HMS-utvalget 12. mars 2020 
Utlysningstekst postdoktorstilling 
Utlysningstekst stipendiatstilling 
Utlysningstekst arbeidsgruppeledere 
Utlysningstekst daglig leder Jussformidlingen 
Ph.d.-grad Tormod Torvanger, brev til kandidat og bedømmelseskomitéens innstilling 
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   4. februar2020 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-15.15 

 PROTOKOLL  

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik 
Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Selma Taslaman (vara for Yngvil Marie 
Erichsen), Brage Thunestvedt Hatløy, Ingrid Elisabeth Tøsdal, Sausan 
Mustafa Hussein, Emilie Mellbye Rytter, Andreas Myrseth Kolstad 

 Forfall: Yngvil Marie Erichsen 

Andre Magne Strandberg, Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Lars Petter 
Holgersen, Christine Stoltz Olsvik, Andreas Trohjell, Gunhild Brubakken 
(sekretær).  

S 1/20  Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste fulgte vedlagt 

Ingen merknader til innkalling og saksliste 

S 2/20  Orienterings- og referatsaker  
Oversikt med vedlegg fulgte vedlagt 

  Ingen merknader til orienterings- og referatsaker 

S 3/20 Økonomirapport grunnbevilgningen 2019  
Saksforelegg fulgte vedlagt  

  Fakultetsstyret tar økonomirapporten til orientering 

S 4/20 Orientering om JUREVAL 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

  Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

S 5/20  Sensorhonorar 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

  
 Vedtak: 

«I lys av årets økonomiske ramme for fakultet, og den kommende 
studiereformen med endrete prøvingsformer, finner styret det forsvarlig å fatte 
følgende vedtak: 
1. Honorar for sensur av 6-timers skoleeksamen uten ordgrense settes til 

1,42 timer  
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2. Det ytes 2 timer ekstra i til enesensor i kommisjon med flere enn 25 
besvarelser for gjennomføring av begrunnelse. Dette gjelder ikke for 
emner med vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått.  

3. Honorar for kommentering av obligatorisk kursoppgave økes med 15 % 
4. Ordningen med kommentering fra eksterne av arbeidsgruppeoppgaver på 

3. studieår, fjernes fra og med studieåret 2020/2021.» 
 

S 6/20 Tilsettingssak – førsteamanuensis i rettsvitenskap (forvaltningsrett)  
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
«Roald Hopsnes tilsettes i stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Det er et vilkår at Hopsnes innen 
ett år etter oppstart oppnår universitetspedagogisk basiskompetanse.» 

S 7/20 Tilsetting uten utlysning – professor II      
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
«Professor Sanne Taekema tilsettes uten utlysning som professor II ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen i perioden 1.3.2020-28.2.2023.» 

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

 Vedtak: 
  « 

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

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

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

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

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

6. Det bør være tidsavgrensning i et slikt fakultetsstyrevedtak.»  

S 9/20 Honorering for kontrollkommisjoner for masteroppgaver 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
  «Følgende tilføyelser gjøres i omregningsnøklene:  

Kontrollkommisjon for masteroppgaver:  
1. Opprinnelig sensor: 3 timer [dette er allerede vedtatt, men tas med her av 

hensyn til sammenhengen]  
2. Klagesensor: 1,5 timer  
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3. Emneansvarlig/leder av kommisjonen: 3 timer eller medgått tid inntil 10 
timer der dette har vært nødvendig for å gjennomføre og kvalitetssikre 
prosessen.  

4. Fagansvarlig (ved behov): Medgått tid. At fagansvarlig eventuelt også har 
en av de andre rollene i kommisjonen, utelukker ikke at noe ekstra tid kan 
gå med her. Den tiden kan føres opp, men selvsagt skal ingen timer føres 
dobbelt.»  

S 10/20 Begrenset budsjettfullmakt til Studieutvalget 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
« 
1. Fakultetsstyret delegerer til studieutvalget fullmakt til å disponere inntil NOK 
150 000 pr år innenfor det myndighetsområdet utvalget har i henhold til § 9 i 
Reglement for Det juridiske fakultet.»  
2. I Reglement for Det juridiske fakultet § 9 nr. 2 bokstav d, legges «ut over 
Studieutvalgets budsjettfullmakt» til, slik: «(…) Der vedtatte endringer har 
budsjettmessige konsekvenser ut over Studieutvalgets budsjettfullmakt, 
må disse være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før endringene 
iverksettes»» 

S 11/20  Helse, miljø og sikkerhet ved Det juridiske fakultet – Årsrapport 2019 og 
Handlingsplan 2020 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
 « 

1. Fakultetsstyret tar HMS-rapport for 2019 til orientering. 
2. Fakultetsstyret vedtar HMS-handlingsplan for 2020 med de tiltakene som 

fremkommer i planen.» 

S xx/20 Eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt 

 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan      Øystein L. Iversen 
      fakultetsdirektør 

  

 

11.2.2020 GUBRN 



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

 
 
Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 

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

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

Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Torsdag 23. januar 2020 kl. 13:15 – 14:40. 
Møterom 546.  
 
Til stede: 
Magne Strandberg (leder) (a) 
Hilde Hauge – vara for Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Astrid Rosander Hagen (d) 
Aslak Kasti Hyldmo (d) 
 
Sekretær: Johanne Spjelkavik. 
Kontakt: studieutvalget@jurfa.uib.no  
ePhorte 2020/1 
 
Neste møte: mandag 9. mars 2020, kl. 09:15 i 546. 
 

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Ingen merknader 

Dagsorden: Ingen merknader. En muntlig orienteringssak i tillegg. 
Sak 2/20 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 21. november 2019. Godkjent på sirkulasjon 2. desember. OBS – 
ekstern lenke – må lastes ned separat. 
 Protokoll fra sirkulasjon 10. – 11. desember 2019. Godkjennes i møtet her. OBS 
– ekstern lenke – må lastes ned separat. 

2 Fullmaktsvedtak: 
a)  JUS250-2-D Velferdsrett. Litteraturliste, kompendium. 
b) Utfyllende regler §§ 3-5, 3-6 og 3-7. Redaksjonell endring. 
c) JUS271-2-C Energy and Climate Law. Kompendium til ekamen 

Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til studieutvalget@jurfa.uib.no  
3 Muntlig orientering om dekanvedtak om oppnevning av Torger Kielland som «faglig 

ansvarlig for implementering av Lovdata på eksamen ved Det juridiske fakultet». 
Skriftlig orientering kommer i neste møte. 

Sak 3/20 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Fellesprosjektet for veiledning og sensur av masteroppgaver: Karakterstatistikk V19. 

SU uttaler Studieutvalget tar statistikken til orientering og konstaterer at det for tiden ikke synes å 
være systematisk bevegelse i bruken av karakterskalaen for masteroppgaver. 

2 Kontrollkommisjonsrapporter, oversikt og sammenfatning. Notat fra 
studieadministrasjonen [JOSP]. 

SU uttaler Studieutvalget takker for rapporten og tar den til orientering. 

3 Honorar til eksterne sensorer. Studiedekanen orienterer. Jf. orienteringssak 95/19-6 
den 21. november 2019.] 

SU uttaler Studieutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 Vedtakssaker 
Sak 4/20 Fotnoter og ordgrense i arbeidsgruppebesvarelser. Notat fra 

studieadministrasjonen [JOSP] 
Vedtak Tilføyelsen «inkludert eventuelle fot- eller sluttnoter» settes inn i emnebeskrivelsen 

etter antall ord i ordgrensen for alle emner på første og andre studieår. 

mailto:Post@jurfa.uib.no
http://www.uib.no/
mailto:studieutvalget@jurfa.uib.no
https://www.uib.no/jur/122568/su-innkallinger-og-protokoller-2019
https://www.uib.no/jur/122568/su-innkallinger-og-protokoller-2019
mailto:studieutvalget@jurfa.uib.no


Sak 5/20 Sensur- og protokollfrister. Notat fra studieadministrasjonen [KJESO] 
Vedtak Sensur- og protokollfrister for V20 vedtas som foreslått. 

Sak 6/20 Inaktive emner på is. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP] 

Vedtak Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at styret fatter følgende vedtak: 
1. Et emne kan holdes inaktivt inntil ett år uten saksbehandling og vedtak, bare med 

en melding fra emneansvarlig til studieadministrasjonen. 
2. Dersom emnet ikke tilbys året etter et inaktivt år, skal administrasjonen fremme 

sak for studieutvalget og deretter eventuelt for fakultetsstyret om å nedlegge 
emnet.  

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

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

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

Sak 7/20 JUS254-2-A og JUS255-2-A. Hjelpemidler til eksamen. Notat fra 
studieadministrasjonen [JOSP/ROBST] 

Vedtak Hjelpemiddellisten for JUS254-2-A Politirett og JUS255-2-A Påtalerett endres som 
foreslått. 

Sak 8/20 Honorering for kontrollkommisjoner for masteroppgaver. Notat fra 
studieadministrasjonen [JOSP] 

Vedtak Det innstilles overfor fakultetsstyret: 
Følgende tilføyelser gjøres i omregningsnøklene: 
Kontrollkommisjon for masteroppgaver: 

• Opprinnelig sensor: 3 timer [dette er allerede vedtatt, men tas med her av 
hensyn til sammenhengen] 

• Klagesensor: 1,5 timer 
• Emneansvarlig/ leder av kommisjonen: 3 timer eller medgått tid inntil 10 timer 

der dette har vært nødvendig for å gjennomføre og kvalitetssikre prosessen. 
• Fagansvarlig (ved behov): Medgått tid. At fagansvarlig eventuelt også har en av 

de andre rollene i kommisjonen, utelukker ikke at noe ekstra tid kan gå med 
her. Den tiden kan føres opp, men selvsagt skal ingen timer føres dobbelt. 

  
Eventuelt  

  
Magne Strandberg 
Leder 

 

 Johanne Spjelkavik 
 Sekretær 
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 Det juridiske fakultet – Studieutvalget 
 

side 1 
 
 
 

Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 

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

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

Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 

Innkalling til møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Tirsdag 4. februar 2020 – torsdag 6. februar 2020 kl. 08:00 
SIRKULASJON.  
 
Deltakere: 
Magne Strandberg (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Astrid Rosander Hagen (d) 
Aslak Kasti Hyldmo (d) 
 
Sekretær: Johanne Spjelkavik. 
Kontakt: studieutvalget@jurfa.uib.no  
ePhorte 2020/1 
 
Neste møte: mandag 9. mars 2020, kl. 09:15 i 546. 

 Vedtakssak 

Sak 9/20 JUS 264-2-A God forvaltningsskikk. Søknad om endret vurderingsform. Notat fra 
emneansvarlig. Merknad fra leder/sekretær. 

Vedtaksforslag Vurderingsformen i spesialemnet JUS 264-2-A God forvaltningsskikk skal være 
hjemmeeksamen fra og med studieåret 2019/2020. 

  
  
  
  
  

Magne Strandberg 
Leder 

 

 Johanne Spjelkavik 
 Sekretær 

 

  

mailto:Post@jurfa.uib.no
http://www.uib.no/
mailto:studieutvalget@jurfa.uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN     
DET JURIDISKE FAKULTET 

 
REFERAT  

FORSKNINGSUTVALGET  
TIRSDAG 3. MARS 2019 KL. 12.30 – 14.15 

 
 
Til stede: Anne Marie Frøseth, Eivind Kolflaath, Camilla Bernt, Johannes Mella, Randi Sæbøe, 
Maria Demdal (vara for Ingeborg Johansen Morken), Gaute Risholt, og Henning Simonsen 
(sekretær/referent).  
 
Saksliste: 
 
1/20 Godkjenning av innkalling, saksliste  

Innkallingen og saksliste ble godkjent.  
 
2/20 Ph.d.-utdanningsmelding 2019 
 

Vedtak:  
FU anbefaler at styret ved Det juridiske fakultet godkjenner forslaget til ph.d.-
utdanningsmelding 2019 med de endringer som fremkom i møtet. 

 
3/20  Tilsettingssak – stipendiatstilling 
 
 Vedtak: 

1. Forskningsutvalget tilrår at Barbara Bokor tilsettes i den utlyste stipendiatstillingen i 
miljørett. 
 

2. Barbara Bokor tas opp på ph.d. programmet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet 
ved Universitetet i Bergen under forutsetning av at Tilsettingsutvalget fatter vedtak om 
tilsetting, og at hun takker ja til stillingen. 
 

3. Forutsatt tilsetting og opptak på ph.d.-programmet i rettsvitenskap, oppnevnes 
professor Sigrid Eskeland Schütz som hovedveileder for Barbara Bokor. 
 
FU vil i tillegg bemerke følgende: I lys av de rammer som doktorgradsprogrammet 
setter fremstår prosjektet som meget ambisiøst. Det bemerkes særlig at Bokor har 
ambisjoner om å utvikle en økonomisk teori som en grunnpilar i prosjektet, blant annet 
fordi eksisterende teori er utdatert. Oppgaven fremstår som ambisiøs selv om Bokor 
har utdannelse i økonomi på masternivå. I tillegg vil det kreve en del tid å realisere de 
rettsdogmatiske ambisjonene i prosjektet. Presentasjonen av de rettsvitenskapelige 
problemstillingene og ambisjonene fremstår ellers som noe uavklart i forhold til 
erkjennelsesinteressen i prosjektet knyttet til økonomisk teori og dennes 
løsningsbidrag. Det anbefales at Bokor tidlig i prosjektperioden nedskalerer prosjektet 
til et mindre omfattende og mer sammensatt sett av problemstillinger, for å redusere 
risikoen i prosjektet. Bokor bør særlig vurdere om det faglige tyngdepunktet i 
avhandlingen er tilstrekkelig balansert i lys av at prosjektet skal munne ut i en 
doktoravhandling innenfor rettsvitenskap. Det vises i denne forbindelse til at søkerne i 
fakultetets veiledning er bedt om å kommentere risikoen i prosjektet i sin 
prosjektskisse. Det er ikke gjort i dette tilfellet. Bestillingen i veiledningen til søkerne er 
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særlig begrunnet med den typen utfordring/risiko som er knyttet til svært ambisiøse 
prosjekter. 

  
4/20 JUREVAL – ekstra bistand fra vitenskapelige assistenter til oppgradering av 

websider 
 
 Vedtak: 

FU allokerer midler fra budsjettposten vitenskapelig assistanse tilsvarende inntil 300 
timer til oppgradering av fakultets nettsider knyttet til forskning. FU-leder får 
fullmakt til å innvilge ytterligere 100 timer på et senere tidspunkt ved behov. 

 
5/20 Omdisponering av ubrukte Meltzermidler i årene 2017 og 2018 
 
 Vedtak: 

Leder får fullmakt til å disponere de ubrukte Meltzer-reisemidlene til 
innvilgelse/supplering av søknader om Meltzermidler som ikke fikk tildeling i siste 
runde i desember 2019. FU-leder kan disponere de resterende midlene på fullmakt for 
å innvilge tiltak det er søkt om fra små driftsmidler som ble behandlet samme FU-
møte i desember 2020. 

 
6/20   Karriereutvikling for yngre forskere – annuum for postdoktorer 
 
 Vedtak: 

Internfinansierte postdoktorer får tildelt et annuum på kr. 25 000 per år så lenge 
stillingen varer. 
Det skal påses at det allokeres driftsmidler på samme nivå til eksternfinansierte 
postdoktorer som til internfinansierte postdoktorer når søknader sendes til 
eksternfinansierte finansieringskilder. Prosjektleder har en plikt til å prioritere 
midlene slik at prosjektets postdoktorer har samme tilgang til midler som 
internfinansierte postdoktorer. 
Dersom det likevel ikke er tilstrekkelige prosjektmidler i eksternt finansierte 
prosjekter, for eksempel fordi bevilgningen senere blir beskåret/nedskalert i forhold til 
søknaden, skal postdoktorer i slike prosjekter få supplerende finansiering fra 
fakultetets rammebevilgning, slik at de får annuum på tilsvarende nivå som de 
internfinansierte. 

 
7/20 Høringsutkast til Norges Forskningsråds strategi 
 
 Vedtak: 

FU slutter seg til det fremlagte høringsinnspillet, med de endringsforslagene som 
fremkom i møtet. Leder får fullmakt til å utforme den endelige versjonen, som 
vedlegges referatet. Det vil særlig legges vekt på om det er nødvendig å supplere 
innspillet med kommentarer til strategien på et mer overordnet nivå uavhengig av 
faglig innretning. 

 
 
 
 
Anne Marie Frøseth     Henning Simonsen 
Leder       sekretær 
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Valgstyrets medlemmer: 
Siri Bernssen 
Gunhild Brubakken 
Ingeborg Johansen Morken 
Aleksander Bø Rognan  
(Johan Giertsen, leder – kopi) 
 

 
 
Innkalling til møte i valgstyret 
 
Det skal i 2020 gjennomføres valg av representanter fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig 
ansatte) og gruppe D (studenter) for perioden 01.09.20-31.07.21. 
 
Det kalles med dette inn til møte i valgstyret ved Det juridiske fakultet 
Torsdag 12. mars, kl. 14.15 i møterom 544. 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Fastsettelse av valgmåte og valgdatoer 
3. Eventuelt 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Johan Giertsen  
leder av valgstyret Øystein L. Iversen 
 sekretær for valgstyret 
 

 

 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 

  03.03.2020 
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Referat fra møte i HMS-utvalget ved Det juridiske fakultet  

Det juridiske fakultet, 30.januar 2020 

Til stede: Henning Simonsen (HVO og VOadm), Vivian Gjelsvik (Brannansvarlig), Gunhild Brubakken 
(miljøkontakt og ansvarlig for Miljøfyrtårn), Ingrid Straume (HMS-koordinator), Øystein Iversen 
(arbeidsgiver), Tine Eidsvaag (verneombud vitenskapelig stab), Camilla Bernt (varaverneombud 
vitenskapelig stab), Kjersti Bakke Sørensen (varaverneombud administrativ stab), 
Forfall: Synne Jakobsen (lærling). 
 
 
01/20: oppfølgingssaker fra forrige møte: 
Det planlagte kurset 21.1.20 om vold og trusler ble kansellert grunnet bare 1 påmeldt, så vi må 
vurdere om det skal holdes nytt kurs i 2021. 
 
Førstehjelps- og hjertestarterkurs holdes 19.02.20 kl. 12-14. Det kommer nærmere informasjon og 
påmeldingslenke i Fakultetsnytt. 
 
Vi kjøper inn nye krus med logo (uten navn). 
 
 
02/20: Gunnhild informerer om det gjennomførte Miljøkontaktmøtet  
Det vil komme en ny kampanje (muligens også kampanje rettet mot studentene). 
Mål om at 80% av avfallet skal være sortert. 
Gunhild oppdaterer oss nærmere på neste HMS-møte. 
 
 
03/20: Gjennomgang av HMS-rapport 2019 og årsplan 2020 
Årets HMS-møte bør være mer rettet mot konkrete HMS-saker. 
Forslag om å sette av mer tid til HMS-saker på neste Solstrandsamling. 
 
ARK-undersøkelse kommer i november 
 
Alle ansatte skal jevnlig delta på brannvernkurs. 
 
Risikohåndtering: informasjon til ansatte og studenter om krisehåndtering og forebyggende arbeid 
skal være utført 1.halvår 2020. 
 
Det er en utfordring å få ansatte til å delta på kurs/møter (som for eksempel brannvernkurs og 
HMS-møter). Det foreslås mer informasjon i Fakultetsnytt for å øke oppslutningen. 
 
04/20: Neste møte blir 12.mars på møterom 544 kl. 10-11. 
 
05/20: Eventuelt 
Det er en plagsom lukt på toalettet i 7.etg (det til venstre for kaffemaskinen). 
Saken tas videre med Eiendomsavdelingen. 
 
 
Øystein L. Iversen  

Leder                                                                           Ingrid Straume 

                                                                                      Sekretær 



Referat fra møte i HMS-utvalget ved Det juridiske fakultet  

Det juridiske fakultet, 12.mars 2020 

Til stede: Henning Simonsen (HVO og VOadm), Vivian Gjelsvik (Brannansvarlig), Gunhild Brubakken 
(miljøkontakt og ansvarlig for Miljøfyrtårn), Ingrid Straume (HMS-koordinator), Øystein Iversen 
(arbeidsgiver), Tine Eidsvaag (verneombud vitenskapelig stab), Camilla Bernt (varaverneombud 
vitenskapelig stab), Kjersti Bakke Sørensen (varaverneombud administrativ stab), 
Synne Jakobsen (lærling). 
 
 
11/20: oppfølgingssaker fra forrige møte: 
Førstehjelps- og hjertestarterkurs, som skulle holdes 19.02.20, ble avlyst grunnet for få påmeldte. 
200 krus med logo er i bestilling. 
 
12/20: årets HMS-møte 
Informert om at årets HMS-møte blir 22.oktober. 
 
13/20: Iversen informerer om: 
Status Korona og vår arbeidssituasjon i den forbindelsen. Mer informasjon kommer fortløpende. 
Støy i 4.etg: det jobbes fortsatt med dette problemet. 
 
 
14/20: Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
 
Øystein L. Iversen  

Leder                                                                           Ingrid Straume 

                                                                                      Sekretær 
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Postdoktor ved Det juridiske fakultet

Kunnskap som formar samfunnet
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter
og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Postdoktorstilling 
Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei stilling som postdoktor innan eitt av UiB sine sentrale satsingsområde, Klima- og energiomstilling.
Stillinga er for ein periode på 4 år, og har 25 % undervisningsplikt. Tiltreding i juni 2020, eller etter avtale.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:
Den som blir tilsett i postdoktorstillinga, må kunne samarbeide med kollegaer frå andre fagfelt.

Forskingsarbeidet til postdoktoren skal leie til minst fire vitskaplege publikasjonar.

Det blir forventa at postdoktoren har ein formidlingsplan for forskingsresultata.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
Søkaren må ha oppnådd norsk ph.d.-grad i rettsvitskap eller ha tilsvarande utanlandsk utdanning, eller ha levert ph.d.-avhandlinga si til
vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er godkjend/oppnådd før tilsetting kan skje.

Søkaren må ha den primære kompetansen sin innan naturressurs- miljø-, klima- eller energirett gjennom avlagt ph.d.-grad eller annan
omfattande forskingsverksemd.

Søkaren må kunne dokumentere at han eller ho ved oppstart i stillinga kan undervise på masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske
fakultet. Ein plan for korleis søkaren ser for seg å fylle undervisningsplikta, skal ligge ved søknaden.

Søkaren må ha gode samarbeidseigenskapar og kunne bidra til å bygge opp eit godt fagmiljø.

Søkaren må ha gode kunnskapar i både norsk og engelsk, så vel munnleg som skriftleg.

Om postdoktorstillinga:
Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar.

Ingen kan bli tilsett i meir enn éin åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

Du må levere ein prosjektomtale saman med søknaden innan søknadsfristen. Prosjektomtalen skal inngå som del av (vedlegg til)
arbeidskontrakt for åremålstilsettinga. Prosjektet kan ta opp i seg ulike sider ved styrings- eller reguleringsmodellar for berekraftig utvikling
generelt, og klima og energiomstilling spesielt. Søkaren står sjølv fritt til å konkretisere prosjektet, og bør forklare aktualiteten og samfunnsnytten
i val av tema og forskingsspørsmål. Det er ønskeleg at prosjektet bidreg til UiB si overordna satsing innan klima- og energiomstilling, og at
søkaren siktar mot samarbeid med andre fakultet ved UiB, men òg nasjonalt og internasjonalt. Prosjektskissa skal presentere korleis arbeidet er
tenkt organisert, og aktuelle samarbeidspartnarar.

Arbeidsstad skal være Det juridiske fakultetet i Bergen. Dersom søkaren har tenkt at det skal inngå lenger forskingsopphald ved andre
institusjonar i tilsettingsperioden, må desse bli omtalt i prosjektplanen, og det må gå fram korleis undervisninga skal gjennomførast i lys av
desse.

 

Søkaren skal ved tilsetting kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein framdriftsplan.

Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.
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Vi tilbyr:
Eit godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø

Løn etter lønssteg 72 (kode 1352/lønsramme 24) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr. 658 300 brutto. For
særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.

Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:
Ei kort utgreiing om forskingsinteressene dine og motivasjonen for å søke stillinga

Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga

CV

Kopi av karakterutskrifter og vitnemål, stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert, samt relevante attestar

Liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

Doktorgradsavhandlinga og andre publikasjonar

Prosjektomtale for postdoktorstillinga (sjå Om postdoktorstillinga)

Ein plan for korleis søkaren ser for seg å fylle undervisningsplikta, skal ligge ved søknaden.

Søkarar med utanlandsk utdanning må òg legge ved sertifisert omsetting til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemåla,
karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen ikkje er på eit av desse språka. Søkarar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle
godkjenning av at utdanninga samsvarer med norsk ph.d.-grad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell godkjenning av
høgare utdanning.

Du må laste opp søknad og vedlegg i Jobbnorge via lenke på denne sida merka «Søk stillingen».

Søknaden skal vere komplett innan søknadsfristen.

 

Generell informasjon:
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Prodekan Anne Marie Frøseth, tlf. 55 58 95 49, e-post: Anne.Froseth@uib.no
eller
HR-rådgjevar Anita H. Garden, tlf. 55 58 96 76, e-post: Anita.Garden@uib.no.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert
alders- og kjønnssamansetting og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne
blir oppmoda om å søke stillinga.

Opplysningar om søkaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir
teken til følge, skal søkaren varslast om dette.

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Det kan bli aktuelt å gjennomføre intervju ved tilsetting i stillinga.

Du finn meir informasjon om tilsettingsprosessen her.

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter.
Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland,

Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

 

Det juridiske fakultet - Les meir om fakultet her. 

Jobbnorge-ID: 182719, Søknadsfrist: 01.03.2020, Kundens referanse: 2020/1944
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Stipendiat ved Det juridiske fakultet

UiB - Kunnskap som formar samfunnet
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter
og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Stipendiat ved Det juridiske fakultet
Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat knytt til forsking på regulering av havvind (offshore wind). Stillinga
inngår i forskingsprosjektet “Designing a Refined Legal Framework for Offshore Wind in the North Sea Basin (DeWindSea)”. Forskingsprosjektet
DeWindSea er finansiert av Akademiaavtalen, ein avtale mellom Universitetet i Bergen og Equinor. Prosjektleiar er professor Sigrid Eskeland
Schütz ved Det juridiske fakultet. Tiltreding er 1. april 2020, eller etter nærare avtale.

Normal åremålsperiode for stillinga er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Åremålsperiode med pliktarbeid blir vurdert særskilt etter søkaren sine
kvalifikasjonar.

Om prosjektet:
Havvind blir i dag studert frå ei rekke vitskaplege perspektiv, også ved UiB. 
Havvind er venta å spele ei vesentleg rolle i skiftet mot ein meir klimavenleg energibransje og med det, berekraftig utvikling. Storskala havvind vil
krevje store investeringar og eit godt utvikla juridisk rammeverk. Målet med avhandlingsprosjektet er å foreine innsikt i det teknologiske
potensialet for havvind, særleg gjennom samarbeid med Bergen Offshore Wind Centre, UiB, som er partnar i prosjektet, med forsking på
juridiske og samfunnsfaglege spørsmål. Dei samfunnsfaglege perspektiva vil bli analysert av partnar i prosjektet professor Michaël Robert
Tatham, Institutt for samanliknande politikk ved UiB. Det rettsvitskaplege ph.d.-prosjektet som no blir lyst ut, inngår såleis i, og skal bidra inn i, eit
tverrfagleg prosjekt knytt til havvind, og søkaren vil bli knytt til Forskargruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett ved Det juridiske fakultet.

Siktemålet med forskinga er å støtte utforminga av eit juridisk rammeverk for havvind i Nordsjøbassenget generelt, og i Noreg spesielt. Vindkraft
på land har dei seinare åra møtt stor motstand. DeWindSea vil i det samfunnsfaglege arbeidet samle inn og analysere data om grunnlaget for
allmenn oppfatning og aksept av havvind. I den utlyste ph.d.-stillinga er siktemålet å studere det rettslege rammeverket, slik det er og bør bli
utvikla. Spørsmål som blir reist er korleis regelverket bør legge til rette for prosessar som skaper aksept og legitimitet om vindkraftverka og
rammer for å balansere interesser som miljø og fiskeri. Prosjektet vil trekke på juridisk innsikt frå Skottland og Danmark, to land i
Nordsjøbassenget med offshore vinderfaring. Nærare informasjon om prosjektet kan ein få ved å vende seg til professor Sigrid Eskeland Schütz,
e-post: Sigrid.Schytz@uib.no.

Prosjektskildringa bør vere på ca. 10 sider, og ho skal innehalde ein plan for gjennomføringa av prosjektet og forskarutdanninga.
Prosjektskildringa skal følge dei krava til innhald som står i rettleiinga for søkjarar til stipendiatstilling.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:
Du må ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning. Det er ein føresetnad at du har levert masteroppgåva innan
søknadsfristen, og at mastergraden er oppnådd før tilsetting kan skje

Du må gjennom karakternivå og/eller skriftlege arbeid ha vist eit høgt fagleg nivå, som kvalifiserer for rettsvitskapleg arbeid

Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert

Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget

Du må ta aktivt del i utviklinga av eit godt fagmiljø

For stillinga gjeld følgande:
Om stipendiatstillinga: Administrasjons- og undervisningsspråket på fakultetet sitt doktorgradsprogram er til vanleg norsk. Eventuell
undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB.

Om forskarutdanninga: Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. I tillegg
til å fylle det generelle kravet for tilsetting, er det ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.
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Vi tilbyr:
Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø

Løn etter lønssteg 54-59 (kode 1017/LR 20) ut frå relevant praksis. Dette ligg for tida i spennet mellom kroner 479 600,- og 523 200,-.
For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:
Prosjektskildring og gjennomføringsplan

CV

Kopiar av karakterutskrifter og vitnemål for mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert, samt relevante
attestar

Vitskaplege arbeid og liste over desse (publikasjonsliste)

Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande
oppgåve.

Søkarar med utanlandsk utdanning må legge ved offisiell dokumentasjon som viser kva for karakterar på vitnemålet som er på eit høgt
fagleg nivå, og kva for kriterium som ligg til grunn for ei slik vurdering

Søkarar med utanlandsk utdanning må òg legge ved sertifisert omsetting til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet,
karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen ikkje er på eit av desse språka. Søkar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle
godkjenning av at utdanninga samsvarer med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell godkjenning av
høgare utdanning.

Du må laste opp søknad og vedlegg i Jobbnorge via lenke på denne sida merka «Søk stillingen».

Søknaden skal vere komplett innan søknadsfristen.

Generell informasjon:
Dei best kvalifiserte søkarane vil bli kalla inn til intervju.

Utfyllande opplysningar om stillinga kan du få ved å vende deg til HR-rådgivar Anita H. Garden ved Det juridiske fakultet, tlf. 55 58 96 76, epost:
Anita.Garden@uib.no eller til prodekan for forsking Anne Marie Frøseth, tlf. 55 58 95 49, e-post: Anne.Froseth@uib.no.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert
alders- og kjønnssamansetting og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne
blir oppmoda om å søke stillinga.

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

 

      

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren
har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare informasjon om tilsettingsprosessen kan du finne her.

Livet som ph.d.-kandidat ved UiB
Astrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Eo3Z63yzkKA&list=PLf8ZIYfAO0qjhROTj6SthDbSScg0lSO6G&index=5

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter.
Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland,

Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

 

Det juridiske fakultet - Les meir om fakultet her. 

Jobbnorge-ID: 182708, Søknadsfrist: 05.03.2020, Kundens referanse: 2020/1943
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Som arbeidsgruppeleder skal du lede grupper på rundt 10-12 studenter som samles 3-8 ganger i løpet av et kurs. Arbeidsgruppelederne skal
også kommentere oppgavesvar i Office 365 og ha en muntlig veiledning med den enkelte student i arbeidsgruppen i løpet av studieåret. I tillegg
forplikter man seg til å delta på obligatoriske møter og opplæring som fakultetet arrangerer. De som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer
som til enhver tid gjelder for stillingen. Endringer i ansvar og arbeidsoppgaver må påregnes.

Avhengig av hvor mange av arbeidsgruppelederne tilsatt i 2019 som velger å fortsette, så vil det i 2020 tilsettes mellom 30 og 45 nye
arbeidsgruppeledere.

Du finner ytterligere informasjon om stillingene og krav til søkere på denne infosiden.

Det juridiske fakultet - Les mer om fakultet her.

Ønsker du å være arbeidsgruppeleder neste studieår?

Praktiske opplysninger om søknaden
Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge. Følgende opplysninger må være med i søknaden:

Hvor langt du er kommet i studiet
Postadresse i Bergen, studentmail og telefon
På grunn av stor søkermasse, ber vi om at du legger ved et bilde

I Jobbnorge skal du også fylle ut CVen din, laste opp bilde, attestert karakterutskrift fra vitnemålsportalen og eventuelle attester. Trykk «søk
stillingen» på denne siden for å søke.

Når får du svar?
Innkalling til intervju blir sendt ut 6. mars, intervjuene holdes i tidsrommet 11.-27. mars. Vi vil ta hensyn til søkere som har hjemmeeksamen i uke
11.

Tilbud om jobb sendes ut i uke 14. Samtlige søkere skal ha fått svar innen 10. mai.

Spørsmål
For spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med
Nina Østensen: 55 58 97 56 / Nina.Ostensen@uib.no
Marianne Hauger: 55 58 95 43 /Marianne.Hauger@uib.no

Kunnskap som formar samfunnet
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter
og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY
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Daglig leder - Jussformidlingen

Jussformidlingen søker en engasjerende leder som brenner for rettshjelp

Om Jussformidlingen
Jussformidlingen er en studentdreven rettshjelpsorganisasjon som tilbyr gratis rettshjelp til privatpersoner. Vi er 30 ansatte, hvorav 22 er
viderekomne studenter i fulltidsstillinger. Årlig gir Jussformidlingen råd og bistand til over 5 000 personer.

Om stillingen
Vi søker en ny daglig leder som vil få personalansvar for organisasjonens 29 ansatte på vårt kontor i Bergen. Det er ønskelig med kandidater
som ser fremover og er med på å utvikle organisasjonen videre i tråd med Jussformidlingens visjon:

Jussformidlingen skal gjennom kvalitetssikret saksbehandling, samt opplysende og rådgivende virksomhet, være et seriøst og allment anerkjent
rettshjelpstiltak. Gjennom dette skal Jussformidlingen yte gratis rettshjelp til enkeltindivider. Vi skal nå ut til de som har størst behov for gratis
bistand og samtidig være det mest attraktive praksistilbudet for jusstudenter. Jussformidlingen skal være et forbilde for andre tilsvarende
rettshjelptiltak.

Vi søker deg som brenner for å spre kunnskap til både Jussformidlingens ansatte og klienter. Du har evnen til å spille andre gode, og bidrar med
idéer, handlekraft og initiativ.

Stillingen innebærer personal- og budsjettansvar, samt flere oppgaver som ligger til Jussformidlingens administrative oppgaver, og selvsagt
organisasjonens kjerneområde som er rettshjelp.

Ansvarsområder
Daglig drift og administrasjon
Juridisk rådgivning
Personalansvar
Økonomi- og budsjettansvar
Representasjon utad

Ønskede kvalifikasjoner
Høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis jurist
Relevant erfaring
Kjennskap til regnskapsføring og økonomistyring
God kjennskap til bruk av elektroniske arbeidsverktøy

Ønskede egenskaper
Initiativ- og idérik
Handlekraftig
Positiv og omgjengelig
Strukturert

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet til stillingen.

Vi tilbyr en utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter i et ungt arbeidsmiljø. Nyutdannede oppfordres til å søke. For mer informasjon om
Jussformidlingen se www.jussformidlingen.no.

Nærmere om stillingen
Lønn: Fra lønnstrinn 50-58 (449 300 - 513 600) etter kvalifikasjoner.
Feriepenger opparbeides i henhold til Ferieloven i henhold til tariffavtale for statlig sektor (p.t. 12 %).
Medlemskap i Statens pensjonskasse
I tillegg dekkes mobilbruk så lenge arbeidstakeren er i aktiv tjeneste i tråd med avtale for Universitetet i Bergen.

Type stilling: Fast.
Tiltredelse: Snarest, tidligst 2. mai. Tiltredelse avtales nærmere.
Arbeidssted: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen.
Søknadsfrist: 15. mars.
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Ved spørsmål
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til nåværende daglig leder Kim Lihaug Gabrielsen på tlf. 55 58 96 04 eller mobil 957
81 924.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester gjøres via JobbNorge-portalen eller sendes til leder@jussformidlingen.no snarest og senest innen
15. mars 2020.
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University of Bergen       
Faculty of Law 
 
Evaluation for the degree of Philosophiae Doctor (PhD): 
Tormod Torvanger: “Access to the Norwegian tonnage tax system” 
 
 

1. Introduction 

By mail dated 10th August 2019, addressed to the Faculty of Law, University of 
Bergen, Tormod Torvanger applied to be evaluated for the degree Philosophiae 
Doctor (PhD) on the basis of his thesis “Access to the Norwegian tonnage tax 
system. 

By letter dated 04.09.2019, the Faculty of Law of University of Bergen 
appointed the following Committee to evaluate the thesis: 

- Professor Isabelle Richelle, University of Liege 
- Professor Ton Stevens, Tilburg University 
- Professor Rune Sæbø, University of Bergen (Chair of the Committee) 

 

2. The standard for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) 

The norm for the PhD-degree is regulated by the “Regulations for the degree of 
Philosophiae Doctor (PhD) at the University of Bergen”, adopted by the Board 
of the University of Bergen on 29 November 2018 (FOR-2018-11-29-1869) 
pursuant to Sections 3-3, 3-9 and 4-13 of Act No. 15 of 1 April 2005 relating to 
Universities and University Colleges. 

 

According to Section 10-1 thereof: 

“The thesis must be an independent, academic work that meets international 
standards, and must be at an advanced academic level in respect of the 
formulation of the research topic, conceptual clarification and methodical, 
theoretical and empirical rationale, as well as in respect of the documentation 
of sources and formal presentation. The thesis must be able to develop new 
knowledge in the chosen field and must be of such quality as to qualify for 
publication as a part of the academic literature in the field.” 
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The Committee has also had “The Level of Doctoral Degrees in Law – 
Guidelines for the Faculties of Law at the University of Bergen and the 
University of Oslo”, as adopted by the University of Bergen’s Law Faculty 
Board on 4 September 2007, at its disposal. 

The Committee has based its evaluation on the criteria as expressed in the 
Regulations and the more detailed guidelines.  

 

3. Overview of the thesis 

Tormod Torvanger’s thesis consists of 509 pages written in the English 
language, divided into four parts and 29 chapters, plus references.  

Part 1, Introduction, consists of ten chapters (Chapter 1-10). Chapter 1 explains 
the concept of tonnage tax. The author states that taxation based on the concept 
of tonnage tax normally implies that earnings generated by certain types of 
shipping-related assets and activities are exempt from normal income taxation. 
Income taxation is replaced by a deemed profit based on the total tonnage of the 
relevant business, resulting in an extensive tax relief for those shipping activities 
that are in the position to benefit from the tonnage tax rules. Such tax 
frameworks have become internationally widespread from the mid-1990s 
onwards as responses to e.g. flagging out of ships and relocation of shipping 
activities to low tax-jurisdictions. Chapter 1 further contains some introductory 
remarks on how the Norwegian tonnage tax system has developed. It is also 
stated (p. 9) that the main focus of the thesis will be what types of vessels and 
vessel operations can be considered compatible with the requirements of the 
system, and how an entity must be connected with the types of assets and 
activities in order to be comprised by the system. This is somewhat developed in 
chapter 2, where it is underlined that the topic is Norwegian tax law: “[T]he 
study’s key purpose is to clarify what types of vessels and vessel operations that 
may give rise to tax exempt earnings under the Norwegian tonnage tax system.” 
(p. 11). Chapter 2 also contains comments on the relevance of the thesis. 

Chapter 3 presents the fundamental structure of the study. The remaining 
chapters of part I, chapters 4-10 contain a presentation of the circumstances 
leading up to adoption of tonnage tax systems in the EU/EEA area and 
elsewhere, EU/EEA-law aspects in regard of national tonnage tax systems, an 
overview of the Norwegian tonnage tax framework, a brief outline of the 
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Norwegian crew relief/-wage scheme (whose relationship to the tonnage tax 
system is commented upon in chapter 7) and a presentation of methodology and 
legal sources. 

Part 2, Requirements applicable to tonnage tax frameworks within the EU/EEA 
Area, consists of seven chapters (Chapter 11-17) and contains what may in 
simple words be termed as the “EU/EEA-law part” of the thesis, developing the 
introductory comments in this respect in chapter 5. 

Chapter 11 contains a presentation of the considerations that have been found to 
justify state aid in the form of tonnage tax systems within the EU/EEA area as 
developed up until recently. The competitiveness of the European fleet and 
contribution of maritime transport to the economy of the EEA as a whole and to 
jobs in general, are among the crucial considerations, see chapter 11.4. 

Chapter 12 looks at what types of maritime activities that may benefit under a 
tonnage tax scheme that is in compliance with EU/EEA law. As a starting point, 
the activity in question must be “maritime transport”. This criterion has been 
developed e.g. in decision making practice. The author shows that even 
activities that normally falls outside the normal scope of “maritime transport” 
may benefit under a tonnage tax scheme by way of analogy, where the decisive 
issue is whether the respective vessel types could be found to “share a 
significant number of characteristics comparable with maritime transport” (p. 
162). Also certain ancillary activities are accepted to benefit under European 
tonnage tax schemes (chapter 12.6). 

Chapter 13 focuses on how a legal entity must be connected with eligible types 
of vessels and vessel activities in order to benefit under at tonnage tax scheme 
that is in compliance with EU/EEA law. The main issue is whether entities 
chartering in and/or out maritime vessels on conditions implying that no or only 
a very low degree of land-based activities are conducted within the EU/EEA-
area, can be accepted to benefit. The extent to which earnings arising from 
purchase and sale of eligible types of maritime vessels and different contracts 
relating to such vessels, can be accepted to benefit, are among other questions 
discussed in this chapter. 

Chapter 14 looks at how a tonnage tax framework has to be designed in order to 
be considered likely to have the effects that such frameworks are meant to have, 
cf. chapter 11 on the considerations that have been found to justify state aid in 
the form of tonnage tax system within the EU/EEA area. Not only must the 
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maritime activities fill the criteria discussed in chapter 12; the national tonnage 
tax frameworks must also be designed in a way which requires that business 
benefitting under them establish and maintain substantial ties to the EU/EEA 
area in terms of presence, land-based shipping activities and flagging, in order to 
be compatible with EU/EEA law. 

Chapters 15 and 16 contain brief discussions on the EU/EEA law requirements 
for the national tonnage tax systems to adopt measures ensuring that state aid in 
favour of maritime activities does not spill over into other economic activities, 
and the extent to which a tonnage tax framework may contain state aid, 
respectively. 

Finally in part 2, Chapter 17 looks at whether and to what extent the 
considerations accounted for in chapter 11 in favour of state aid in the form of 
tonnage tax systems are valid, i.e. whether and to what extent the aid has the 
desired effects. As far as the Norwegian tonnage tax system is concerned, the 
author concludes (p. 231) that the extent to which an abolishment of the system 
would lead to a decline of the industry is uncertain. 

Part 3, The vessel-related requirements of the Norwegian tonnage tax system, 
consists of nine chapters (Chapter 18-26) and provides an analysis of the 
conditions that a vessel must meet in terms of properties and use in order to 
qualify under the Norwegian tonnage tax framework. Consequently, this part of 
the thesis concerns Norwegian law, i.e. interpretation of the relevant statues on 
tonnage tax in the Norwegian Taxation Act (NTA). 

Following an overview in chapter 18 of the content of the subsequent chapters, 
chapter 19 discusses what constitutes a “ship” for Norwegian tonnage tax 
purposes, see in particular NTA section 8-11 (1) litra a). The author also 
discusses whether ships under contructions and vessels under reconstruction, i.e. 
a vessel which after reconstruction may be recognized as qualifying under the 
tonnage tax scheme, may be recognized as qualifying under the tonnage 
taxscheme even during the construction and reconstruction periods respectively. 

Chapter 20 looks at the requirement that an entity is a direct or indirect owner of 
a vessel of a certain character in order to benefit from the Norwegian tonnage 
tax scheme, and in particular the significance of rights to a vessel under a 
leasing contract and contractual rights to acquire second hand vessels. 
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Chapter 21 concerns exceptions to the rule in NTA section 8-11 (1) litra a) that 
“ships” qualify for tonnage tax. Such exceptions may relate to e.g. size, use or 
the ship being a particular type of ship. Furthermore, NTA § 8-11 (1) litra a) 
requires the ship to be “in service” (“i fart”), in order for the ship to qualify an 
entity for the tonnage tax scheme. This condition is discussed in chapter 22 

NTA section 8-11 (1) litra b) sets out that “vessels engaged in the transport of 
personnel or supplies, tugboats, entrepreneur vessels or other support vessels” 
are permissible under the tonnage tax scheme, provided that they can be found 
to be “in petroleum activities” (“i petroleumsvirksomhet”). The author discusses 
in chapter 23 what types of petroleum-related vessels and vessel activities may 
be comprised by the tonnage tax scheme.  

Particular questions concerning vessel-related activities that may be conducted 
within the tonnage tax scheme arise in connection with seismic vessels and 
windmill farm vessels. These questions are discussed in chapters 24 and 25 
respectively. 

Finally in this part, chapter 26 contains a comparative discussion on the extent to 
which petroleum-related vessels are accepted to benefit under the Norwegian, 
British, Dutch and Danish tonnage tax schemes respectively. 

Part 4 consists of three chapters (Chapter 27-29) and contains concluding 
remarks. 

4 Evaluation 

The Committee generally considers that tonnage tax systems offers a suitable 
and interesting topic for a PhD-thesis. Even though such systems are now in use 
in many countries, the subject has received little doctrinal legal analysis. The 
author delivers a thoroughly analyzed, well elaborated thesis on a highly 
relevant topic. The thesis is well written and easy to read. His comparative 
perspective adds significant value to the thesis. The selection of countries in that 
respect (UK, the Netherlands and Denmark) is logical. 

The main research question (p. 11, quoted above) is clearly formulated and 
adhered to in the subsequent text. Nevertheless, the Committee would like to 
remark that a somewhat wider research question, including e.g. which types of 
vessels and vessel activities should fall within the Norwegian tonnage tax 
system given the aims and objectives behind the Norwegian tonnage tax 
systems, could have contributed to an even more valuable thesis. This issue is 
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connected with the conceptual framework the thesis is based on. While it is 
commendable that the author takes the “view of the judge” (p. 99) when 
answering the research question he has formulated (see further below), a wider 
conceptual framework taking in other viewpoints (e.g. the legislator, the tax 
administration and the tax payer) could have contributed to even more 
interesting questions particularly de lege ferenda.  

The author states (p. 99) that he aims to clarify the law “by use of dogmatic 
methodology recognized under Norwegian law”.  He then goes on to add that 
the “analysis will be undertaken with the same perspective as that of the 
Norwegian courts, ultimately the Norwegian Supreme Court, seeking to 
anticipate what the position of the courts will be in respect of issues that appear 
uncertain”. This statement might indicate that the author adheres to the 
“prognosis theory” when it comes to deciding on what the law is, not the 
interpretation that has best support in the relevant legal sources, notwithstanding 
the fact that these positions will often lead to the same result. In the 
Committee’s opinion, it would have been desirable if the author had dwelt 
somewhat more than he does on the principle on how the question of de lege lata 
shall be answered, in particular because “seeking to anticipate what the position 
of the courts will be” by necessity cannot be the perspective the Norwegian 
Supreme Court takes when it decides what the law is.  

Notwithstanding these somewhat critical remarks, the Committee would like to 
add that the author’s use of dogmatic methodology is generally of a high quality. 
There are however, a few examples of what is at least lack of clarity on the 
distinction between relevance and weight, see e.g. p. 115 and p. 121 where the 
author uses the phrase “highly relevant”. The Committee would also have liked 
the author to discuss somewhat more in detail the question of weight of legal 
theory (p. 123-124). The fact that the Supreme Court often refers to legal theory 
in tax cases provides in itself little guidance as to the weight of legal theory as 
source of law. 

The structure of the thesis is mainly quite good. It could be argued, though, that 
chapter 10 (in methodology and legal sources) more naturally should have been 
placed after Chapters 2 and 3, and that chapter 17, which deals with an 
economic perspective, could be better placed in Part 1 of the thesis. 

The thesis is well-documented. Norwegian and international literature is 
extensively used. The legal analysis is generally of high quality, performed in a 
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COVID-19-VIRUSET – TILTAK FOR STUDENTER 
 
ENDRET PRØVINGSFORM 
ENDRET VURDERINGSUTTRYKK 
REDUSERTE KRAV TIL OBLIGATORISKE AKTIVITETER - OPPMØTE 
__________________________________________________________________________ 
 

1. Innledning 
Dekan og fakultetsdirektør vil i denne saken legge frem forslag til endringer av prøvingsform, 
vurderingsuttrykk og oppmøtekrav for inneværende semester. I tillegg til å inneholde forslag 
til vedtak om slike endringer, inneholder saken også forslag til utvidete fullmakter til dekan for 
samme tidsrom. Bakgrunnen er den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge 
av utbredelsen av COVID-19-viruset («korona-viruset»). Med hjemmel i smittevernloven 
fattet Helsedirektoratet 12. mars vedtak om å stenge landets universitet og høyskoler. 

I forkant av vedtaket om stenging mottok UiB et skriv fra Kunnskapsdepartementet der det 
blant annet heter:  

Den overordnete prioriteringen i dette skrivet er altså at studentene skal få gjennomføre sine 
eksamener til tross for de sterke restriksjonene som er lagt på universitetenes virksomhet. 
På bakgrunn av dette skrivet, har UiB sentralt vedtatt Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 
om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 16. desember 2012 
Fastsatt av rektor 11. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høyskoler § 3-9, sjuende ledd, jf. § 10, andre ledd, punkt b). Det overordnete formålet med 
den midlertidige forskriften er å sikre at studenter ved UiB får gjennomført sin utdanning og 
får sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus. Den 
midlertidige forskriften inneholder bl.a. regler om mulighet for forlenget sensurfrist, regler for 
godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne, dispensasjon fra forkunnskapskrav og 
særregler for fravær ved eksamen. 

Den midlertidige forskriften regulerer imidlertid ikke spørsmål knyttet våre lokale forhold, og 
det er påkrevd med endringer i reglementet for Det juridiske fakultet. Som svar på 
instruksene fra sentralt hold og i tråd med målsettingen om å unngå forsinkelse i studiene, 
har faglig og administrativ ledelse utarbeidet en plan med vedtaksforslag til fakultetsstyret. 

De fleste emnene har skoleeksamen som vurderingsform. Denne må endres til 
hjemmeeksamen siden vi ikke kan forvente å kunne gjennomføre skoleeksamen dette 
vårsemesteret. Ved overgang til skoleeksamen oppstår også spørsmålet om å endre 



vurderingsuttrykk fra A-F til Bestått/Ikke-bestått (B/Ib). Stengingen av universitetet 
nødvendiggjør også endringer av reglene om oppmøte, jf. også den midlertidige forskriften § 
3. 

De emner som er aktuelle i vår, er i rekkefølge: 

Emne Starter/ 
startet 

Eksamens
-dag Vurderingsform Vurderings-

uttrykk 

JUS113 Kontraktsrett I 24.02 17.04 Skole => 
Hjemme B/Ib - OK 

JUS112 Arve- og familierett 20.04 12.06 Skole => 
Hjemme Avventer 

JUS123 Forvaltningsrett II 16.03 08.06 Skole => 
Hjemme Avventer 

JUS133 Rettskilde- og 
metodelære 03.03 24.04 Skole => 

Hjemme B/Ib 

JUS134 Rettshistorie og 
komparativ rett (og 
JUS134-KINA) 

27.04 09.06 – 
12.06 Hjemme - OK Avventer 

JUS243 Alminnelig 
formuerett 04.03 10.06 Skole => 

Hjemme Avventer 

De aller fleste 
spesialemnene 

Hele 
semestere

t 

19.05 – 
05.06 

Skole => 
Hjemme Avventer 

Noen spesialemner 
Hele 

semestere
t 

19.05 – 
05.06 Hjemme: OK 

Beholder sitt 
vurderingsuttryk

k 
 

2. Kompetanse 

2.1 Generelt 
UiB-forskriften § 3-2 nr. 2: «Fakultetet selv kan endre studieprogram, studieretninger, 
emnegrupper og emner.»  

Reglement for Det juridiske fakultet § 9 pkt. 2 bokstav d: «Studieutvalget skal: […] fastsette 
endringer av emnebeskrivelse i de enkelte kursene, herunder læringsutbytte, prøvingsformer 
og litteraturlister. Der vedtatte endringer har budsjettmessige konsekvenser ut over 
Studieutvalgets budsjettfullmakt, må disse være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før 
endringene iverksettes.» [utheving her]. 

Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 1-2 nr. 2: «Enhver endring av 
karaktersystemet eller retningslinjer for karaktersetting som foretas av fakultetet, skal foretas 
av styret.» [utheving her]. 
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Dette vil si at SU for så vidt kan vedta endring av vurderingsformen, men styret må i alle fall 
vedta endring av karaktersystemet, og siden dette nå er hastesaker, er det like greit å la 
styret ta begge deler. 

2.2 Gjeldende bestemmelser om karaktersystem 
Av studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap går følgende fram om karaktersystemet: 
«Karakterskalaen er A - E for Greidd (Bestått) og F for Ikkje Greidd (Ikkje bestått). 
Fakultetsstyret kan vedta at karakteren skal vere Greidd/Ikkje Greidd for eitt eller fleire 
bestemte emne. Sjå emneskildringane.» 

Instruks om oppgåvegjeving og sensur pkt. 4.4 bokstav b: «Om det ikkje følgjer av 
emneskildringa at vurderinga skal vera Greidd/Ikkje greidd, skal det setjast ein karakter frå A 
til E for greidd og F for ikkje greidd, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr. 6.» 

2.3 Gjeldende bestemmelser om prøvingsform 
Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap: «Vurderingsformer. Hovudregelen er at emna 
vert avslutta med 4 timars skuleeksamen. Vurderingsforma og lengda går fram av 
emneskildringane.» 

2.4 Gjeldende bestemmelser om obligatorisk oppmøte: 
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 2-4 nr. 1 andre punktum: 
«Emnebeskrivelsene angir hvilke undervisningsformer som brukes for det enkelte emne, og 
hvilke obligatoriske undervisningsaktiviteter som gjelder.» 

I alle emnene på 1. – 3. år er det krav til oppmøte: For 1. og 2. år både i arbeidsgrupper og i 
storgrupper, for 3. år bare i storgrupper. 

2.5 Oppgaveutvalg 
Etter Instruks om oppgåvegjeving og sensur ved Det juridiske fakultet (revidert instruks 
vedtatt av styret 12. mars 2019, jf. sak. 18/19) skal det for oppgaver som er 
«karakterteljande» være et oppgaveutvalg. Det er ikke oppgaveutvalg på spesialemner. 
Studiedekanen kan «i særlege høve godkjenne unntak fra kravet om oppgaveutvalg». På 
grunn av restriksjonene vil det ikke være mulig å holde fysiske oppgaveutvalgsmøter, og 
digitale oppgaveutvalgsmøter er lite betryggende siden oppgaveutkast må sendes på e-post. 
Den eksisterende hjemmelen gir imidlertid tilstrekkelige fullmakter i situasjonen som nå 
gjelder. 

2.6 Nødsfullmakter for ledelsen 
Dekanen har etter fakultetets reglement § 4 første ledd et «overordnet ansvar og 
avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og 
har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker». Dekanen avgjør «saker som ikke kan 
utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte og saker som er delegert fra 
fakultetsstyret». 

3. De konkrete tiltakene 
3.1 Generelt 
Situasjonen påkaller så vidt ekstraordinære tiltak at fakultetsstyret kan fatte nødvendige 
vedtak i en generell form, sånn at det ikke er nødvendig å fatte vedtak om å endre i alle de 
forekomstene som regulerer obligatoriske krav, vurderingsformer og vurderingsuttrykk. 

https://www.uib.no/studier/MAJUR/plan
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For enkelte spørsmål kan det være nødvendig med en særregulering, slik som 
fornødsfullmakter for ledelsen.. 

Med hensyn til frist for endring av emnebeskrivelser: Bare JUS112 Arve- og familierett og 
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett (og JUS134-KINA) er innenfor de fristene vi har 
vedtatt for å endre emnebeskrivelsen1. For de andre emnene vises til den ekstraordinære 
situasjonen COVID-19 innebærer, og de instruksjoner fakultetet har mottatt fra 
Kunnskapsdepartementet og fra UiB. Disse anses å utgjøre tilstrekkelig grunnlag til at 
fakultetsstyret kan fatte de unntaksbestemmelsene som kreves, og som foreslås under her. 

3.2 Obligatorisk oppmøte  
Begrunnelsen for å kansellere undervisning som innebærer oppmøte, er åpenbar og 
behandles ikke videre her. 

Dekan og fakultetsdirektør foreslår at det for våren 2020 gjøres følgende endringer i de 
obligatoriske kravene i JUS112 Arve- og familierett, JUS113 Kontraktsrett I, JUS123 
Forvaltningsrett II, JUS133 Rettskilde og metodelære og JUS134 Rettshistorie og komparativ 
rett: 

• Alle krav til oppmøte bortfaller, oppmøtekomponenten tas ut av formelen for 
beregning av oppmøte.  

• Obligatorisk deltakelse vil bli beregnet bare av skriftlig innlevering og kommentering, 
og kravet for disse elementene er 75 % deltakelse, som før der ikke annet er bestemt. 
Studiedekan får fullmakt til å vedta en annen løsning, i de emnene der det er 
nødvendig, i samarbeid med emneansvarlig og studieadministrasjonen. 

Fordi arbeidsgruppene på 1. og 2. studieår vil utgå for mange studenter, vil de faglige 
kravene til arbeidsgruppebesvarelser kunne settes noe lavere enn det som ellers gjelder. 
Selvstendighetskravet gjelder som vanlig jf. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske 
fakultet kapittel 4. 

Dekan og fakultetsdirektør vil gjøre oppmerksom på at denne endringen i kravene til 
oppmøte allerede har vært gjennomført i pågående emner. Dekanvedtakene om dette har 
vært begrunnet i det ekstraordinære behovet som Korona-smitten har medført. 

3.3 Overgang fra skoleeksamen til hjemmeeksamen 
Begrunnelsen for å endre fra skoleeksamen til hjemmeeksamen, er den samme som 
begrunnelsen for å kansellere undervisning som innebærer oppmøte. 

JUS113 Kontraktsrett I trenger bare å få endret vurderingsformen (eksamen) fra 
skoleeksamen til hjemmeeksamen. For JUS134 Rettshistorie og komparativ (og eventuelt 
JUS134-KINA) er det allerede vedtatt hjemmeeksamen, og det blir bare et spørsmål om 
eventuelt å endre vurderingsuttrykket fra A – F til B/Ib (se pkt. 3.5). For de øvrige 
obligatoriske emnene foreslås overgang fra skoleeksamen til hjemmeeksamen. 

Vi tilbyr eksamen i 37 spesialemner der vi pr 10. mars har 1078 oppmeldte. Her inngår seks 
hjemmeeksamener, resten er skoleeksamener. Noen emner har en kombinasjon av 

 
1 Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 1-2 nr. 5: «Endringer i studieplanen og i 
emnebeskrivelsene må være vedtatt og publisert senest fire uker før kurset starter. Unntak fra denne fristen 
gjøres bare der endringen er nødvendig for at kurset skal kunne gjennomføres på en faglig forsvarlig måte.» 



hjemmeeksamen og skoleeksamen. Forslaget er at alle spesialemner med skoleeksamen 
(som ikke allerede er avviklet) får hjemmeeksamen. 

3.4 Endret vurderingsuttrykk 
Begrunnelsen for å endre vurderingsuttrykk er flere: Den viktigste begrunnelsen er at 
undervisningstilbudet i flere emner vil være mindre dekkende dette semesteret enn det som 
gjelder for andre kull i samme emne. Det er dermed grunn til å tro at det blir vanskeligere for 
årets kull å oppnå like gode kunnskaper og ferdigheter i emnet som tidligere kull har hatt, 
noe som kan skape en risiko for at det blir vanskeligere å oppnå like gode 
eksamensresultater i år sammenlignet med tidligere. Studenter som i år skal gjenta eksamen 
vil ha gjennomført et mer fullverdig undervisningsopplegg i tidligere år. Det kan da diskuteres 
om alle kandidatene konkurrerer på så like vilkår som man bør ha før karakterer settes. Et 
annet hensyn er at vi ønsker å redusere stressnivået blant studentene i den situasjonen vi nå 
er i. Et tredje hensyn er at hjemmeeksamen ikke kan gjennomføres under like kontrollerte 
forhold som man har på en skoleeksamen.  

“Strykgrensen” vil for øvrig være den samme som før, jf. Læringsutbyttebeskrivelsen og de 
kvalitative karakterbeskrivelsene. De øvrige karaktergrensene vil det være mindre forsvarlig 
å trekke.  

Begrunnelsen for å utsette avgjørelsen om vurderingsuttrykk for de senere eksamener, er at 
vi vil se an hvilket undervisningstilbud vi kan få i stand for de enkelte emner, og om det 
sentrale hensynet bak endringen gjør seg gjeldende i alle emnene. For spesialemnene 
kommer også særlige utfordringer for de innreisende studenter, hvor hjemmeinstitusjonen 
kan ha en uttalt forventning om at eksamen er vurdert med bokstavkarakter. 

3.5 Særlig om prøvingsform og vurderingsuttrykk for JUS134 Rettshistorie og 
komparativ rett og JUS134-KINA 
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett har som sagt allerede hjemmeeksamen, og trenger 
ingen endring av prøvingsform. 

Emnet har vurderingsuttrykk A – F. Dette anses forsvarlig (til vanlig) i kombinasjon med 
hjemmeeksamen, siden emnet har en hel del obligatoriske aktiviteter, herunder storgrupper 
og obligatorisk skriftlig forberedelse (notater) til disse. Når storgruppene –herunder også 
notatene – bortfaller, kan det stilles spørsmål ved om det er forsvarlig å bruke dette 
vurderingsuttrykket. Dekan og fakultetsdirektør anbefaler at vi tar stilling til dette når det er 
klart hva slags undervisningstilbud som kan gis. 

JUS134-KINA: Om emnet overhode tilbys i vår, vil avklares endelig den 20. mars2. Dersom 
det ikke tilbys, må det umiddelbart fattes vedtak om at emnet ikke tilbys i vår, og studentene 
må meldes til JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. De som ikke ønsker å ta det, men 
heller vil vente til neste år med sikte på å konkurrere om plassene til JUS134-KINA da, må 
selv sørge for å trekke seg fra JUS134 Rettshistorie og komparativ rett i vår innen fristen. 

3.6 Nødsfullmakter for ledelsen 
Dagens reglement § 4 gir dekanen fullmakt til å avgjøre saker som ikke kan utsettes til 
fakultetsstyret kan komme sammen i møte. Ledelsen tar sikte på å gjennomføre vårens 
fakultetsstyremøter etter oppsatt plan, men på Skype eller annen digital plattform så lenge 

 
2 Ref. INTØ, ref. vår amerikanske partner. 



Helsedirektoratet opprettholder vedtaket om å stenge universitetet. Imidlertid kan møter 
måtte avlyses på grunn av massivt sykdomsforfall, og blant annet av den grunn er det viktig 
at dekan har de tilstrekkelige fullmakter til å håndtere situasjonen vi nå er i.  

Dekan og direktør mener at dagens reglement gir tilstrekkelige fullmakter til å håndtere den 
nåværende situasjonen, også om den utvikler seg ytterligere og mange blir syke. De 
eksisterende fullmakter gir etter vår oppfatning også hjemmel for å endre fakultetets 
reglement dersom dette er nødvendig. 

Det eksisterende fakultetsreglementet er likevel ikke klarere enn at det er grunn til å 
formulere en generell fullmakt fra fakultetsstyret til dekan. En slik fullmakt vil gjøre dekans 
fullmakt helt klart, og det er dessuten ønskelig at fakultetsstyret eksplisitt tiltrer en slik 
løsning.   

 

Forslag 

På denne bakgrunn framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

 

1. Fakultetsstyret vedtar unntak fra bestemmelsen i § 1-2 nr. 5 om frist for endring i 
emnebeskrivelser for så vidt gjelder punktene under her. Unntaket er begrunnet i den 
ekstraordinære situasjonen og de pålegg vi har fått fra Kunnskapsdepartementet og fra 
UiB. 

2. For følgende emner vedtas unntak fra gjeldende regulering av obligatoriske arbeidskrav: 

• JUS112 Arve- og familierett, JUS113 Kontraktsrett I, JUS123 Forvaltningsrett II, 
JUS133 Rettskilde og metodelære, JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. 

• Kravene til fysisk oppmøte i arbeids- og storgrupper bortfaller. Krav om 75 % 
deltakelse vil bare omfatte arbeidsgruppeoppgaver og kommentering av disse. I 
emner med tre eller færre arbeidsgruppeoppgaver vil det fastsettes særskilte 
krav. 

• For JUS113 Kontraktsrett I, som allerede er i drift, tilbys en eller to ekstra 
innleveringer for studenter som ikke oppnår 75 % deltakelse i skriftlige arbeider. 

• For JUS133 Rettskilde- og metodelære, som allerede er i drift, må studenter 
levere oppgavesvar på minst to arbeidsgruppeoppgaver og kommentere to 
oppgavesvar på minst to arbeidsgruppeoppgaver i løpet av kurset.  

• For JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II og JUS134 
Rettshistorie og komparativ rett (og eventuelt JUS134-KINA) beregnes deltakelse 
bare av de skriftlige arbeidene med kommentering som allerede inngår i emnene. 

• For studenter som kommer under det fastsatte kravet til oppgaveinnlevering og 
kommentering, på grunn av sykdom eller mistanke om sykdom, vil fakultetet legge 
til rette for at studenten kan levere en ekstra oppgave senere. Studenter med 



slike behov må aktivt søke fakultetet om slik tilrettelegging, og søke så tidlig at det 
vil være praktisk mulig å gjennomføre tilretteleggingen før eksamen. 

• For spesialemner som har obligatorisk oppmøte som ikke allerede er sluttført, 
bortfaller krav om obligatorisk oppmøte. Emneansvarlig avgjør om hun/han vil 
erstatte oppmøtekrav med andre obligatoriske krav. 

• Obligatorisk kursoppgave opprettholdes for alle emner som har det, og må være 
godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet. 

• Studiedekan får fullmakt til å vedta en annen løsning, i de emnene der det er 
nødvendig, i samarbeid med emneansvarlig og studieadministrasjonen. 
 

3. For følgende emner vedtas unntak fra gjeldende regulering av prøvingsform og 
vurderingsuttrykk slik: 
 

Obligatoriske emner 

• JUS113 Kontraktsrett I: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen. 

• JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II, JUS243 Alminnelig 
formuerett: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykket 
vedtas senere. 

• JUS133 Rettskilde og metodelære: Prøvingsformen V20 skal være 
hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykket skal være B/Ib. 

• JUS134 Rettshistorie og komparativ rett: Vurderingsuttrykket vedtas senere. 

Spesialemner 

• Prøvingsformen skal være hjemmeeksamen. 

• Vurderingsuttrykket vedtas senere. Det kan skilles mellom emnene der dette 
begrunnes i særlige forhold knyttet til de enkelte emnene. 

Gjeldende for alle emner 

• Hovedregelen for hjemmeeksamen er at den er på seks timer med en ordgrense 
på 4000 ord.  

Annen varighet og eventuelt også annen ordgrense kan bestemmes av 
studiedekanen i samarbeid med emneansvarlig og studieadministrasjonen. 

• Studenter som gjentar en allerede bestått eksamen i nytt vurderingsuttrykk: Ved 
stryk på ny eksamen, vil tidligere karakter bli stående som tellende karakter. Ved 
bestått ny eksamen, vil «Bestått» bli tellende karakter. 

• Studenter som får Bestått som tellende karakter i et emne som har ekstraordinær 
B/Ib våren 2020, og senere gjentar eksamen med bokstavkarakter: Ved stryk på 



ny eksamen blir «Bestått» tellende, ved bestått karakter på ny eksamen blir 
bokstavkarakteren tellende. 

• Unntakene gjelder både for ordinær eksamen V20 og for eventuell 
kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen til samme emne.   

• Fakultetet utformer et generelt skriv som orienterer om de ekstraordinære 
forholdene ved eksamener og vurderingsuttrykk dette semesteret. Alle studentene 
kan få dette skrivet, og legge det ved sin karakterutskrift eller sitt vitnemål som 
forklaring på de ekstraordinære forekomstene. 

4. Nivåkontroll i eksamener med vurderingsuttrykk B/Ib skal gjelde alle som innstilles til Ikke 
bestått, samt de to svakeste i hver kommisjon som innstilles til Bestått. 

5. Sensorhonorar for hjemmeeksamener med bestått/ikke bestått 

Det juridiske fakultet har per dags dato ingen vedtatt sats for honorering av 
hjemmeeksamen med vurderingsuttrykk B/Ib.  

De studieårsansvarlige har allerede startet arbeidet med å inngå avtaler om sensur av 
vårens emner. Det foreslås derfor at honorarsats fastsettes til det samme som for 
skoleeksamen med vurderingsuttrykk B/Ib, som er 1 time per besvarelse. 

6. Begrunnelse for sensurvedtak: Bortsett fra emner der det allerede er vedtatt samtidig, 
skriftlig begrunnelse for sensurvedtak, skal begrunnelsen være muntlig som før, også der 
vurderingsuttrykket er B/Ib. 

 

Nødsfullmakt til dekan 

Dekan har fullmakt til å fatte alle vedtak som er nødvendige eller hensiktsmessige for å 
håndtere fakultetets drift i situasjonen knyttet til utbredelsen av COVID-19-viruset («korona-
viruset»), derunder å foreta endringer i fakultetets reglement.  

 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

 

 

13.3.2020 JOSP 
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Tiltak i forbindelse med koronaviruset - Oppdatering om undervisning og 
vurdering 
Vi viser til vårt brev av 05.03. UiB er nå, i likhet med resten av sektoren, inne i en ny fase, som krever 
nye planer og tiltak. Vi understreker at de alminnelige rådene fra FHI om hygiene m.v. fortsatt må 
følges. Vi viser også til informasjon fra Kunnskapsdepartementet, der det understrekes at studentene 
ikke må bli forsinket i sin utdanning. 
 
Tiltak på institusjonsnivå 
UiBs sentrale beredskapsgruppe arbeider kontinuerlig med planer, tiltak og informasjon. Den primære 
informasjonskanalen for alle er fortsatt uib.no/korona. Denne finnes på norsk og engelsk. 
 
Det er også fastsatt en midlertidig forskrift på institusjonsnivå, slik at det nødvendige juridiske 
rammeverket for tiltakene som er nevnt her, sikres. Teksten er tatt inn på side 3. I tillegg må 
fakultetene også gjøre endringer i sine emnebeskrivelser. Dette er nærmere omtalt nedenfor. 
 
Undervisning og eksamen  
Hovedstrategien er at undervisning og vurdering i størst mulig grad skal gjøres uten at studentene 
møter på campus eller samles i eksamenslokaler.  
 
Pålegg til fakultetene om undervisning: 

- All undervisning med mer enn 100 studenter skal gjennomføres digitalt, dvs. uten at 
studentene møter fram på campus. Dette gjelder fra og med 12. mars. Dersom dette ikke kan 
gjennomføres, må undervisningen avlyses.  

- Frem til vi har andre tekniske løsninger på plass, vil vi benytte auditorier med videonotat-
løsning. Forelesninger med flere enn 100 studenter vil derfor bli gjennomført i auditorier med 
videonotat-løsning. Forelesninger som ikke allerede er satt opp i auditorier med videonotat-
løsning, vil bli flyttet til slike auditorier i dialog med fakultetene. 

- For annen undervisning, i den grad det ikke er mulig å iverksette alternative løsninger 
umiddelbart, skal fakultetene planlegge for at mest mulig av undervisningen på campus så 
snart som mulig blir flyttet over til digital form, slik at studentene ikke trenger å møte fram på 
campus.  

- For undervisning med under 100 studenter som må holdes på campus skal det være minst to 
meters avstand mellom hver student i alle retninger. 

 

Referanse Dato 

2020/3025-PEH 11.03.2020 
  

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kunnskapsdepartementet-vil-vurdere-midlertidige-regelendringer-for-a-sikre-eksamen-og-praksis/id2693059/
https://www.uib.no/korona
https://www.uib.no/en/corona
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Tiltak for skriftlig skoleeksamen 
Skriftlig skoleeksamen gjennomføres som planlagt inntil alternative vurderingsformer er innført, eller 
senest til og med uke 14. I denne perioden vil eksamenslokalene bli satt opp slik at det som 
hovedregel vil være to meters avstand mellom kandidatene i alle retninger. 
 
Alternative vurderingsformer 
Det skal legges til rette for vurderingsformer der studentene ikke trenger å møte fram på campus. 
Dette er det viktigste tiltaket når det gjelder vurdering, og det må gjennomføres så raskt som mulig. 
Fra og med uke 15 skal all vurdering foregå uten at studentene trenger å møte fram på campus. 
 
Påleggene som er gitt her, både om undervisning og om vurdering, gjelder til utgangen av 
vårsemesteret 2020. 
 
Rapportering og frister 
For at institusjonsledelsen skal kunne koordinere innsatsen effektivt, må fakultetene i løpet av 13.03. 
rapportere hvilke tiltak som blir gjort på instituttene, og når de gjennomføres. Det er særlig 
maktpåliggende å rapportere om undervisning og vurdering der det oppstår vanskeligheter, slik at det 
blir mulig å vurdere ekstra tiltak. 
 

- Rapportering skjer til lmu@uib.no. I emnefeltet skal rapporten alltid begynne med «Korona – 
Rapport fra [fakultet og dato].  

Endringer i emnebeskrivelser og informasjon til studentene 
Når fakultetene endrer undervisnings- og vurderingsformer, må dette forankres i emnebeskrivelsene. 
Fordi tiden er knapp, må det skje med forenklet prosedyre. Informasjonen må formidles raskt og 
tydelig til alle studentene. Studieavdelingen vil gi råd og hjelp om løsninger i FS. 
 
Bistand 

UiB læringslaben, IT-avdelingen og UPED har laget anbefalinger for hvordan overgangen fra 
campusbasert til nettbasert undervisning kan gjennomføres. Vi anbefaler på det sterkeste at 
undervisere og studieadministrasjonen på alle nivåer setter seg inn i disse. Undervisere kan finne kort 
informasjon om dette på nettsiden uib.no/korona med lenke til åpent Mitt UiB-emne hvor 
anbefalingene vil bli oppdatert fortløpende: Korona: Flytt undervisningen på nett.  

For å kunne holde i gang en bærekraftig brukerstøttetjeneste over tid er det avgjørende at saker som 
hovedregel løses på lavest mulig nivå. UiB læringslab vil også ha en sentral 
brukerstøtteberedskap. Kontakt UiB læringslab. 

 
Vennlig hilsen 
 
Oddrun Samdal  
viserektor Christen Soleim 
 avdelingsdirektør 
Kopi: 
Studentparlamentet 
Universitetsdirektørens kontor 
HR-avdelingen 
Vedlegg: 

mailto:lmu@uib.no
https://www.uib.no/korona
https://mitt.uib.no/courses/25566
https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=5d08db8266a94ba98b5938b02502b310
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Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier, 
vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 16. desember 2012 
Fastsatt av rektor 11. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 
§ 3-9, sjuende ledd, jf. § 10, andre ledd, punkt b).  

§ 1. Formål 

Forskriften her skal sikre at studenter ved Universitetet i Bergen får gjennomført sin utdanning og får 
sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2). 

 §2 Sensurfrist 
Fakultetet kan utvide sensurfristen for vurdering i fakultetets emner på grunn av forhold relatert til 
koronavirus (SARS-CoV-2). En eventuell utvidelse av sensurfristen skal ordinært ikke overstige to 
uker utover ordinær sensurfrist for vedkommende vurdering. Denne bestemmelsen gjelder for all 
vurdering, uavhengig av hvilken frist som gjelder i utgangspunktet.  

§ 3. Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne 
Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blir forhindret fra å gjennomføre og få 
godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til å 
gjennomføre vurdering i emnet.  

Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blant UiBs ansatte ikke får anledning til å 
gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet likevel gi studentene 
anledning til å gjennomføre vurdering i emnet.  

Dersom studenter på grunn av andre forhold relatert til koronavirus utenfor studentenes eller UiBs 
kontroll, ikke får anledning til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, 
herunder obligatorisk eller planlagt praksis, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til å 
gjennomføre vurdering i emnet.  

Studenter som omfattes av første, andre eller tredje ledd kan bli pålagt å gjennomføre og få godkjent 
de obligatoriske aktivitetene innen en viss tid for at eksamensresultatet skal være gyldig. Fakultetet 
kan i stedet fastsette alternative obligatoriske aktiviteter. Det skal i alle tilfeller legges betydelig vekt 
på at forsinkelser i emnet og studieprogrammet unngås, jf. § 1. 

§ 4. Dispensasjon fra forkunnskapskrav 
Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 på grunn av forhold 
relatert til koronavirus skal fakultetet gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli 
pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet.  

§ 5. Melding om fravær ved eksamen 
Universitetsdirektøren kan forlenge fristen for å levere legeattest eller tilsvarende dokumentasjon for 
gyldig forfall til vurdering. 

Universitetsdirektøren kan tillate egenmelding ved fravær fra vurdering. Dersom egenmelding tas i 
bruk, skal egenmeldt fravær aksepteres som gyldig forfall, og gi de samme rettighetene som fravær 
dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Universitetsdirektøren fastsetter 
hvordan egenmeldinger skal leveres.  

§ 6. Varighet 
Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder fram til 1. september 2020.  
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Styre:   Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Styresak: 15/20 
Møtedato:  17.3.2020       

PH.D.-UTDANNINGSMELDING 2019  

Som en årlig rapportering skal fakultetet levere ph.d.-utdanningsmelding, tidligere kalt 
forskerutdanningsmelding, jf. brev fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen 3. februar 2020 
(vedlegg 1). 

Ph.d.-utdanningsmeldingen (vedlegg 2) ble behandlet i Forskningsutvalget ved Det juridiske 
fakultet 3. mars 2020. Det skal oversendes til Forsknings- og innovasjonsavdelingen for 
videre behandling i det sentrale Forskningsutvalget og deretter til Universitetsstyret. Forslag 
til ph.d.-utdanningsmelding er skrevet av prodekan for forskning Anne Marie Frøseth, leder 
for ph.d.-programmet Jørn Jacobsen og ph.d.-koordinator Gunhild Brubakken.  

Fakultetet har blitt bedt om å rapportere på seks punkter:  

• Oppfølging av fakultetets prioriteringer for ph.d.-utdanningen  
• Forholdet mellom fakultetets ph.d.-utdanning og forskningssatsinger  
• Opptak, gjennomstrømming, disputaser, underkjenninger og frafall - beskrivelse av 

situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne  
• Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. – beskrivelse av situasjonen og eventuelle 

tiltak for å øke antallet kandidater finansiert gjennom disse ordningene 
• Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 

tiltak  
• Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å øke 

internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene.   

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet godkjenner forslaget til ph.d.-utdanningsmelding 
2019 med de endringer som kom i møtet. 

 

Karl Harald Søvig 
dekan     Øystein L. Iversen 
     fakultetsdirektør 

 
Vedlegg 

- Ph.d.-utdanningsmeldingen 2019, brev fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen 
- Forslag til ph.d.-utdanningsmelding 2019 

 
10.3.2020 GUBRN 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Forsknings- og innovasjonsavdelingen 

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

Forsknings- og innovasjonsavdelingen 
Telefon +4755584980 
 

Postadresse  
University of Bergen, 
Postbox 7800 
NO-5020  

Besøksadresse 
Prof. Keysersgt. 6B 
Bergen 

Saksbehandler 
Yngve Brynjulfsen 
55583382 
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Fakultetene 

 
  

Ph.d.-utdanningsmeldingen 2019 
 
Som en del av arbeidet med universitetets ph.d.-utdanningsmelding, tidligere 
forskerutdanningsmelding, ber vi om at det utarbeides egne meldinger for de fakultetsvise 
ph.d.-programmene. Dette gjelder både de vitenskapelige ph.d.-programmene og ph.d.-
programmet innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi finner det naturlig at ph.d.-programmenes 
meldinger blir behandlet av de respektive programstyrene.  
 
Ph.d.-utdanningsmeldingen bør ikke være lengre enn fem sider. Vi ber om at punktene 
nedenfor omtales: 

 Oppfølging av fakultetets prioriteringer for ph.d.-utdanningen 
 Forholdet mellom fakultetets ph.d.-utdanning og forskningssatsinger 
 Opptak, gjennomstrømming, disputaser, underkjenninger og frafall - beskrivelse av 

situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 
 Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. – beskrivelse av situasjonen og eventuelle 

tiltak for å øke antallet kandidater finansiert gjennom disse ordningene 
 Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 

tiltak 
 Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å øke 

internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene  
 
Meldingene danner et viktig grunnlag for kvalitetssikringen av de fakultetsvise ph.d.-
programmene ved UiB. 
 
Frist for innlevering settes til 15. april 2020. Meldingen vil bli behandlet i UiB sitt 
forskningsutvalg før endelig behandling i universitetsstyret.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Benedicte Løseth 
avdelingsdirektør Yngve Brynjulfsen 
 rådgiver 
 

Referanse Dato 

2020/1051-YNBR 03.02.2020 
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Kopi 
Universitetsdirektørens kontor 
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Ph.d.-utdanningsmelding 2019  
Ph.d.-programmet i rettsvitenskap 
 

 

Foto: André Kvalvågnes 
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1. Oppfølging av fakultetets prioriteringer for ph.d.-utdanningen 

I 2019 har implementeringen av ph.d.-utdanningen i fakultetsvise ph.d.-program vært et selvsagt 
fokusområde. En arbeidsgruppe bestående av prodekan for forskning, Anne Marie Frøseth, leder for 
ph.d.-programmet, Jørn Jacobsen, og ph.d.-koordinator Idunn Tandstad (vikar for Gunhild 
Brubakken) har stått for arbeidet med implementeringen. Den nye programbeskrivelsen ble godkjent 
av Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet (FU) 9. januar 2019 og vedtatt i Fakultetsstyret 5. 
februar samme år.  

Som et ledd i den større prosessen som ledet frem til fakultetsvise ph.d.-program, har ledelsen av 
ph.d.-programmet arbeidet med en gjennomgang av opplæringsdelens obligatoriske emner på 20 
studiepoeng, med tanke på ytterligere kvalitetsheving og kvalitetssikring. Også alternativene for 
oppfylling av den valgfrie eller åpne delen av opplæringsdelen er blitt gjennomgått og utvidet, blant 
annet for å invitere ph.d.-kandidatene til å ta del i forskjellige aktiviteter som bidrar til å forme de 
som rettsforskere. 

Fram til 2020 har den obligatoriske delen av opplæringsdelen bestått av to emner, Grunnlinjen og 
Perspektivlinjen, på ti studiepoeng hver. Disse har omfattet seminarundervisning, i tillegg til de 
obligatoriske aktivitetene 2x David Doublet-seminar (internseminar for alle på ph.d.-programmet 
uavhengig av kull), Det nasjonale doktorandseminaret (felles med ph.d.-utdanningene i 
rettsvitenskap ved UiO og UiT), tekstkvalitetsseminar og prosjektpresentasjon.  

Gjennomgangen av opplæringsdelen har resultert i en modulering fremfor to større bolker på ti 
studiepoeng hver. Opplæringsdelen er nå delt opp i seks tematiske innrettede bolker som hver har 
sin emneansvarlig. Leder for ph.d.-programmet har emneansvaret for den første og tredje bolken, i 
tillegg til at han har en brobyggende funksjon i samarbeidet mellom de ulike emneansvarlige og et 
overordnet blikk med tanke på den røde tråden gjennom hele programmet. Det har vært en 
utfordring at programmet har vært driftet av få personer, som heller ikke har hatt allmenn rettsteori 
og metode som primærområder i sin egen forskning. Omleggingen legger til rette for at flere seniorer 
blir involvert i ph.d.-utdanningen, og dermed også at ph.d.-utdanningen blir bredere forankret i 
fakultetet og dets forskere. Endringen fører også med seg mer samarbeid på tvers av modulene og 
mindre sårbarhet for frafall av undervisningskrefter.  

Mens Grunnlinjen og Perspektivlinjen strakk seg over store deler av undervisningssemesteret, vil de 
nye modulene være av en mer intensiv og kortvarig art. Undervisningen vil typisk foregå over bare to 
uker, men være tidkrevende og arbeidskrevende disse to ukene. På denne måten får kandidatene 
mulighet til å konsentrere seg om avhandlingsskriving og deltakelse i annen forskningsaktivitet i 
periodene det ikke er undervisning. En slik type blokkundervisning har hatt suksess i undervisning på 
bachelor- og masternivå, og vi ser at det vil ha store fordeler også på ph.d.-nivå. Vi har også noen 
kandidater på programmet som er ansatt andre steder i landet, og for dem vil det være svært 
hensiktsmessig å ha korte og intensive opphold i Bergen.    

Fakultetets ledelse har tidligere blitt kontaktet av professor Sanne Taekema, Erasmus University 
Rotterdam, med forespørsel om et samarbeid for å utvikle en internasjonal forskerskole for 
rettsvitenskapelig metode i vid forstand. Andre aktuelle samarbeidspartnere er København, Helsinki 
og Lund. De aktuelle institusjonene har lignende ph.d.-program. Taekema er en av redaktørene for 
det anerkjente tidsskriftet Law and Method (Dutch publisher Boom), og arrangerer i den forbindelse 

http://www.lawandmethod.nl/
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faglige seminar i tidsskriftets nedslagsfelt. I mars 2020 begynner Taekema som professor II ved Det 
juridiske fakultet, og hennes 20 % arbeidstid skal i stor grad gå til å undervise på ph.d.-programmet 
og ellers bidra i ph.d.-relaterte aktiviteter, som seminarer og lignende. Taekema vil også få en viktig 
rolle med tanke på det kontinuerlige arbeidet med kvalitetsheving av ph.d.-programmet. 

 

2. Forholdet mellom fakultetets ph.d.-utdanning og forskningssatsinger 

I fakultetets strategi 2016-2022 står UiBs tre strategiske satsingsområder, marin forsking, forskning 
innen klima og energiomstilling og forskning knyttet til de store globale samfunnsutfordringene 
sentralt, og fakultetet har levert flere skisser til prosjekter innenfor disse. Strategien binder også 
fakultetet til å satse på tverrfaglighet og samarbeid med andre institusjoner i rettslivet. 

 Fakultetet mottok to stipendiatstillinger etter intern konkurranse på UiB fra universitetets 
satsingsområder – en innenfor klima- og energiomstilling og en innenfor globale 
samfunnsutfordringer. Det er ansatt nye stipendiater i begge stillingene. Fakultetet fikk også tildelt et 
prosjekt på 5 millioner fra Akademiaavtalen i 2019 innenfor området klima- og energiomstilling, 
nærmere spesifikt knyttet til havvind. Stillingen er under utlysning og det er ventet flere gode søkere 
til stillingen. 

Om lag en fjerdedel av kandidatene på ph.d.-programmet har prosjekter som tematisk faller inn 
under et av UiBs strategiske satsingsområder, og over en tredjedel har prosjekter som kan knyttes til 
tverrfaglighet eller samarbeid med andre institusjoner i rettslivet.  

Om ph.d.-utdanningen spesielt står det i fakultetets strategi at 

«[d]et juridiske fakultet skal ha ei forskarutdanning av høg internasjonal kvalitet. Ph.d.-kandidatar på 
fakultetet skal delta aktivt i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk. Ph.d.-kandidatane skal bli trena i å 
presentere og diskutere prosjekta sine med internasjonale kollegaer. Fakultetet skal syte for at det jamleg 
blir halde kurs og seminar for dei som rettleier ph.d.-kandidatane.» 

De aller fleste av våre kandidater blir trent i å presentere og diskutere prosjektene sine med 
kollegaer fra andre land, blant annet gjennom fakultetets Kinasatsing (nærmere utdypet i punkt 6). 
Fakultets strategi oppfordrer også våre ansatte til å delta i den offentlige debatten, noe våre 
kandidater gjør. I 2019 gjaldt dette spesielt Nav-saken og klimasøksmålet, der to av våre kandidater 
har vært sentrale fagpersoner i mediebildet1.    

Kurs og seminarer for veiledere utredes nærmere under punkt 5.  

 
1 Om Nav-saken og trygderett generelt, se blant annet  

- NAV-saken: En skandale for både den utøvende og dømmende makt Innlegg om NAV-saken på åpent 
seminar ved Det juridiske fakultet 

- Dårlig selvtillit gir ikke AAP Kronikk i Dagbladet om feiloppfatninger om arbeidsavklaringspenger 
- Bryter NAV loven i opprydningsarbeidet også? Kronikk i VG om regelforståelsen i opprydningsarbeidet  

Om klimasøksmålet, se blant annet  
- Forskar forventar fleire klimasøksmål Intervju i forskning.no 
- Tampen brenner! Risiko for søksmål Foredrag på Litteraturhuset i Bergen 

 

https://www.uib.no/jur/101186/strategiplan-det-juridiske-fakultet-2016-2022
https://www.uib.no/jur/131093/nav-saken-en-skandale-b%C3%A5de-den-ut%C3%B8vende-og-d%C3%B8mmende-makt
https://www.dagbladet.no/kultur/darlig-selvtillit-gir-ikke-aap/71706393
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/OpXvv1/bryter-nav-loven-i-opprydningsarbeidet-ogsaa
https://forskning.no/klima-universitetet-i-bergen-partner/forskar-forventar-fleire-klimasoksmal/297027
http://www.litthusbergen.no/program/2018/04/tampen-brenner!-risiko-for-soeksmaal/
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3. Opptak, gjennomstrømming, disputaser, underkjenninger og frafall  

Høsten 2019 var 47 kandidater tilknyttet ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 30 av disse er 
per dags dato ansatt på fakultetet, og av dem er 21 finansiert over grunnbevilgningen. Fem 
kandidater er eksternfinansiert helt eller delvis av NFR, TMS og advokatforeningen. Én kandidat er 
nærings-ph.d., hvor finansieringen er delt mellom NFR og advokatkontoret hvor han er ansatt, og én 
kandidat er offentlig-sektor-ph.d., hvor NFR deler utgiftene med Skatt Vest. Åtte av kandidatene som 
er tatt opp på fakultetets ph.d.-program er ansatt ved en annen utdanningsinstitusjon eller 
virksomhet.  

I 2019 ble åtte nye kandidater tatt opp på programmet. Fem av disse tiltrer stillingene sine i 2020. 
Fakultetet opplever en øket interesse for doktorgradsprogrammet og det er flere gode søkere til 
utlyste stipendiatstillinger, både forskerlinjestudenter og eksterne søkere. Det er også flere som har 
gått forskerlinjen som søker seg tilbake etter et par år i yrkeslivet utenfor fakultetet.  

Fakultetet holdt fem disputaser i 2019, alle for graden ph.d. To avhandlinger (én ph.d. og én dr. 
philos.) ble underkjent. Ytterligere to avhandlinger ble levert i 2019.  

Vi forventer en sterk økning av ferdigstilte avhandlinger og disputaser i 2020.  

Fakultetet arbeider aktivt og kontinuerlig med å sikre kandidatenes gjennomføring på ph.d.-
programmet. På opplæringsdelen er det tilnærmet full gjennomføringsgrad. En viktig årsak til 
forsinkelser er foreldrepermisjoner og omsorgspermisjoner. Utover dette har fakultetet størst 
problemer med gjennomstrømmingen av kandidater som ikke er ansatt ved fakultetet, noe som til 
dels skyldes tilretteleggingen fra den lokale institusjonen. Avtalene som inngås mellom 
arbeidsgiverorganisasjonen og fakultetet om opptak på ph.d.-programmet, er nå i større grad enn 
tidligere tydeligere på hva som forventes av tilrettelegging fra arbeidsgiver, og at vi forventer at 
kandidaten arbeider 75 % eller fulltid med avhandlingen.  

Det er også en del av fakultetets ansatte stipendiater som leverer avhandlingen mellom 6 og 12 
måneder på overtid. Kortvarige sykemeldinger forekommer også i denne gruppen, men den 
vesentligste årsaken synes å være at stipendiaten er lenge i stillingen uten å få en klar tematisk 
retning og problemutvikling i prosjektet, og kommer for sent i gang med en tilstrekkelig fokusert 
skriveprosess. En kontinuerlig oppfølgning av mange kandidater over lang tid, gir grunn til å tro at en 
del av årsaken til forsinkelse hos dagens kandidater er at studieordningen gir for lite trening i 
selvstendig skriving og forskningsmetode, kombinert med at ingen av kandidatene har vært i en 
universitetslektorstilling over 6 måneder med forskningstid før opptak. Dette resulterer i at 
kandidatene som tas opp på programmet har for liten tid til å arbeide med prosjektet og en 
prosjektskisse før de søker stilling. De fleste stipendiatene har selvstendige forskningstema som ikke 
er en del av større forskningsprosjekt. De er derfor stort sett avhengige av å utarbeide prosjektet og 
vurdere risikoen i dette ved egen hjelp. Søknaden må i tillegg utarbeides enten mens de er studenter 
eller har annen jobb ved siden av. Dette er en ny situasjon som har oppstått og forsterket seg de siste 
8 årene, og som særlig kan settes i sammenheng med at man i dag ikke ansetter potensielle søkere 
før de tas opp på programmet. Fakultetet ansatte tidligere de fleste potensielle søkere i 
universitetslektorstillinger med 50 prosent forskning og 50 prosent undervisning i inntil to år før de 
ble tatt opp på doktorgradsprogrammet. Denne ordningen ble tatt bort som ledd i en generell 
endring i ansettelsespolitikken ved UiB. Etter Forskningsutvalgets oppfatning er den tidligere 
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ordningen en viktig grunn til at kandidatene tidligere kom raskere i gang med prosjektene og hadde 
en bedre gjennomføringsgrad. Den tidlige fasen i arbeidet har særskilt betydning når 
forskningsarbeidet skal resultere i en monografi som kandidaten skriver som eneforfatter 

Fakultetet fortsetter med tiltak for å kvalitetssikre opptaksprosessen, og sikre at de best egnede 
kandidatene blir tatt opp på programmet. Det arbeides mer målrettet og langsiktig mot å rekruttere 
godt kvalifiserte studenter, og Forskerlinjen har vist seg å tilføre svært dyktige kandidater til 
doktorgradsprogrammet. Førti prosent av kullet på forskerlinjen 2018-2019 søkte stilling som 
stipendiat og 30 prosent av dem ble ansatt. Alle som ble ansatt hadde fått antatt en publikasjon 
basert på masteroppgaven ved tiltredelse i stipendiatstillingen. Erfaringen viser at det har vært av 
svært stor betydning for rekrutteringen og publiseringen av artikkelen at fakultetet har ansatt den 
tidligere forskerlinjestudenten i et midlertidig engasjement (50 prosent forskning og 50 prosent 
undervisning) under ansettelsesprosessen.  

Rekrutteringsprosessen er ellers kvalitetssikret ved økt bruk av intervju og skjerpede krav til 
prosjektskissen. Det stilles nå krav om at søkeren omtaler risikoen i prosjektet. Det er videre innført 
tettere personaloppfølging etter ansettelse i første halvdel av prosjektperioden der også veileder blir 
involvert. Prodekanen har også innført oppfølgingssamtaler med eksterne kandidater. Fakultetet har 
gjennomgående satt sterkere fokus på progresjon og tekstproduksjon i samtalene med kandidat og 
veileder, og det er også satt fokus på dette temaet på veiledersamlingene. Fakultetet har videre 
utarbeidet et dokument for best practice for veiledning i samråd med veilederkorpset og etter høring 
hos stipendiatene. Prodekanen følger også opp undervisningsplanleggingen i større grad, og sikrer at 
denne blir best mulig tilrettelagt for å optimalisere progresjonen i avhandlingsarbeidet. Det gis også i 
større grad råd og veiledning om arbeidsplaner og forventede milepæler i prosjektet. 

 

4. Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.  

Fakultetet var tidlig ute med å ta opp en kandidat gjennom ordningen offentlig sektor-ph.d. allerede i 
2016, kort tid etter at ordningen ble kjent. Våren 2018 tok vi opp en ny kandidat, da på ordningen 
nærings-ph.d. Vi har hatt et knippe henvendelser angående nærings-ph.d.-ordningen, men disse har 
foreløpig ikke resultert i verken søknad eller opptak. Tiltaket er kjærkomment for fakultetet, og 
bidrar direkte til å oppfylle fakultetets strategi om mer samarbeid med andre institusjoner i rettslivet. 
Offentlig sektor-kandidaten er ansatt hos Skatt Vest. Skatt Vest er også fakultetets kontaktpunkt i 
samarbeidsavtalen med Skatteetaten på 30 millioner, som særlig har rekruttering av nye forskere til 
akademia som hovedmål.  Nærings-kandidaten er ansatt hos Advokatfirmaet Øvrebø Gjørtz. 
Fakultetet har ikke noe videre samarbeid med firmaet ut over kandidatens ph.d.-utdanning, men det 
er likevel svært fruktbart for ph.d.-programmet å ha kandidater med en fot i praktisk juss, og det er 
et mål i seg selv å bidra til å øke kompetansen i privat sektor.  

 

5. Veilederopplæring og karriereveiledning  

Fakultetet har en arbeidsgruppe som arbeider med å utvikle det pedagogiske tilbudet til nye og 
etablerte veiledere. Videre tilrettelegger gruppen for erfaringsutveksling mellom veiledere av ph.d.-
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prosjekter innen rettsvitenskap, både lokalt og nasjonalt. Arbeidsgruppen arrangerer veilederseminar 
én gang i semesteret. I 2019 ble det holdt to samlinger. I juni ble veiledersamlingen avholdt i Oslo i et 
samarbeid med Det juridiske fakultet ved UiO. Veiledersamlingen var organisert som paneler med 
bidragsytere fra begge fakultet. Opplegget var utarbeidet i samråd med professor i pedagogikk Helge 
Ivar Strømsø ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO. Hovedtemaene omhandlet faglig 
kompatibilitet og utfordringer under løpende samarbeid. 

I november ble det avholdt en ny veiledersamling for veilederne internt på fakultetet. Temaet for 
samlingen var særlig tilbakemelding på tekst og tiltak hvis tekst uteblir. Seminaret hadde også noe 
mer overordnede tema knyttet til formålet med ph.d.-opplæringen og doktorgradsløpet i akademia i 
dag, samt en presentasjon av en undersøkelse av stipendiatenes forventninger til god veiledning. 

Karriereveiledning er en del av prodekanens medarbeidersamtaler med ph.d.-kandidatene særlig 
siste fase av doktorgradsløpet. Det er en tendens blant de fleste av kandidatene som leverte 
avhandlingen sin i 2019 at de ikke umiddelbart sikter seg inn på en videre akademisk karriere. 
Ledelsen holder også jevnlig åpne samlinger der stipendiaters arbeidssituasjon og fremtid er tema.   

 

6. Internasjonalisering  

I oppstartsamtalen og i medarbeidersamtaler oppfordres kandidatene til å knytte seg til utenlandske 
forskningsmiljøer og delta i fora der prosjektet skal presenteres på engelsk. Forskergruppelederne og 
veilederne blir aktivt oppfordret til å ta med ph.d.-kandidater på større konferanser og tilrettelegge 
for utenlandsopphold. Tilnærmet alle kandidater på programmet deltar på seminarer eller 
konferanser eller har studieopphold i utlandet, men det er få som har lange utenlandsopphold i løpet 
av utdannelsen.  

Fem ganger har fakultetet arrangert ph.d.-seminar om kinesisk rettskultur i Shanghai, etterfulgt av 
rundebordskonferanse i Beijing. Nær sagt samtlige kandidater har vært med på dette tidlig i ph.d.-
utdanningen. Turen har de to siste gangene blitt arrangert hvert annet år fordi det er rasjonelt og 
mer givende å reise i større grupper. Forrige seminar var i 2018. Det er foreløpig planlagt at ni 
kandidater skal delta i 2020, dersom reisen ikke blir avlyst pga. corona-epidemien.   

Ved å knytte til oss en internasjonalt anerkjent forsker innenfor metode og rettsteori, den tidligere 
nevnte professor Sanne Taekema, gis ph.d.-programmet en ytterligere internasjonal dreining. 
Taekema har et meget stort internasjonalt nettverk i Europa og er i forskningsfronten hva gjelder 
metodedebatten internasjonalt innenfor rettsvitenskap. 

Fakultetet har også inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Surrey og Surrey Center of Law & 
Philosophy. Samarbeidsområdene gjelder blant annet en sommerskole i legal theory, å gi muligheter 
for forskningsopphold ved hverandre institusjoner og å vurdere co-veiledning av egnende 
doktorgradsprosjekter. 

https://www.surrey.ac.uk/
https://surreycentrelp.org/
https://surreycentrelp.org/
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TERMINIERING AV SPESIALEMNE JUS275-2-A TERRORISM IN INTERNATIONAL 
AND EUROPEAN CRIMINAL LAW. 
__________________________________________________________________________ 
I sitt møte den 9. mars behandlet Studieutvalget en sak om terminering av spesialemnet 
JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law, og fattet slikt vedtak i sak 
16/20: 

Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at Spesialemnet JUS275-2-A Terrorism in 
International and European Criminal Law termineres med umiddelbar virkning. 

Det er fakultetsstyret som har kompetanse til å terminere emner, jf. § 3.2 nr. 1 bokstav d) i 
Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen. Saken fremmes 
derfor for styret. 

Saksnotatet som fulgte saken til SU, vedlegges her. Dekan og fakultetsdirektør slutter seg til 
forslaget om å legge ned emnet. 

 

 

På denne bakgrunn framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

Spesialemnet JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law 
termineres med umiddelbar virkning. 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

 

 

09.03.2020 
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Terminering av spesialemne JUS275-2-A Terrorism in International and 
European Criminal Law 

Spesialemnet JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law ble etablert med 
virkning fra H08. Det hadde undervisning og eksamen hver høst til og med H12. Deretter har det 
ligget på is. I overensstemmelse med fakultetsstyrets vedtak i sak 8/20 den 4. februar 2020, er 
emneansvarlig Erling Johannes Husabø kontaktet med spørsmål om planene for emnet. 
Tilbakemeldingen er at han ikke har noen konkrete planer nå, og at emnet kan termineres. 

Fordi det ikke har vært undervisning eller eksamen i emnet på mange år, er det ikke behov for 
særskilte tiltak knyttet til termineringen. 

På den bakgrunnen fremmes følgende 

forslag til vedtak: 

Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnet JUS275-2-A Terrorism in 
International and European Criminal Law termineres med umiddelbar virkning. 
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JUS397 MASTEROPPGAVE 70 SP FORSKERLINJE. TIMER TIL VEILEDNING. 
__________________________________________________________________________ 
 

I sitt møte den 9. mars behandlet Studieutvalget en sak om veiledningstimer til studenter 
som skriver masteroppgave på 70 studiepoeng, og fattet slikt vedtak i sak 20/20: 

SU innstiller overfor fakultetsstyret om at veiledning av student på JUS397 
Masteroppgåve (forskerline) honoreres med 30 timer i undervisningsregnskapet. 

Notatet fra dekanatet til SU, vedlegges her.  

På denne bakgrunn framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

Veiledning av student på JUS397 Masteroppgåve (forskerline) honoreres med 30 
timer i undervisningsregnskapet. 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

 

 

09.03.2020 
JOSP  



JUS397 Masteroppgåve (70 sp) Forskarline: Antall timer veiledning  

Fakultetets forskerlinje ble opprettet som en pilot i 2017, og er senere blitt godkjent som en 
forskerlinje i Forskningsrådets program fra 2018 til 2024. Forskningsrådet betaler et stipend til 
studentene på kr 25 000, og Universitetet i Bergen er i henhold til kontrakten pålagt å finansiere de 
øvrige driftskostnadene for prosjektet. Denne satsingen er viktig både som en mulighet for at dyktige 
studenter kan utvikle sine akademiske ferdigheter og ikke minst som arena for rekruttering av nye 
forskere og stipendiater til fakultetet.   

Hver student som tas opp på forskerlinjen får oppnevnt en veileder. Opprinnelig har denne 
veilederen fått tildelt 20 timer i undervisningsregnskapet for dette. Dette skyldes at studenter på 
JUS399 (masteroppgave 30 stp) fikk 10 timer veiledning, og at det da skulle tilbys 20 timer veiledning 
til de som skriver en masteroppgave på 60 stp. I tillegg får veileder 5 timer som et 
administrasjonsfradrag, som blant annet skal dekke deltakelse på prosjektfremleggelse og ledelsen 
av et eget sluttseminar for studenten med en ekspertkommentator. 

Det kan være grunn til å øke antall timer som godskrives for en veileder av JUS397 Forskerlinjen. Det 
kan først og fremst begrunnes med at det rent faktisk ofte krever mer enn dobbelt så mye innsats å 
veilede forskerlinjestudentene enn de som skriver liten masteroppgave. Prosjektene til 
forskerlinjestudentene er ofte atskillig vanskeligere og mer ambisiøse enn de små masteroppgavene, 
noe som også stiller andre krav til veilederen. De som skal tas opp på forskerlinjen vil ofte også måtte 
hjelpes noe i forkant med tanke på å finne et egnet tema, og ofte er det samme fagperson som 
hjelper til med dette som senere går inn som veileder. Studentene på forskerlinjen tar også 10 
studiepoeng mer enn de som skriver stor masteroppgave ellers. Dette medfører blant annet at 
semesteret er utvidet med 3 uker, og at veilederen må følge studenter en lenger periode enn 
studentene som skriver stor masteroppgave på 60 studiepoeng. For det andre kan det være grunn til 
å øke antall timer veiledning for å få flere studenter til å velge forskerlinjen. Linjen er som sagt viktig 
for å rekruttere til stillinger som stipendiat eller forsker, og det er derfor satt samme krav for å tas 
opp på forskerlinjen som det er for å tas opp på ph.d.-programmet. For det tredje er antallet 
studenter på forskerlinjen så vidt lavt at det er mulig for fakultetet å øke antall veiledningstimer uten 
at det skaper problemer for resten av undervisningskabalen. Her er der en vesentlig forskjell mellom 
JUS397 og JUS399 Masteroppgåve (30 stp). Selv om vi ideelt sett gjerne skulle øket antall 
veiledningstimer også for små masteroppgaver, ville en slik økning gjelde for så mange studenter at 
det vil skape problemer for resten av undervisningen. 

I kontrakten med Forskningsrådet skal vi tilby inntil 15 studieplasser på forskerlinjen. Det har vært en 
økende interesse for forskerlinjen i løpet av høsten 2019, og det er ventet at vi kan komme opp i 10 
studenter på neste kull. Kontrakten med Forskningsrådet har en tidsperiode på 6 år fra 2018. Det kan 
være grunn til å ta saken opp til ny vurdering når denne prosjektet er avsluttet. 

Antallet studenter som har vært tatt opp på forskerlinjen de siste tre årene er slik:  

o Studieåret 2017/18: 5 studenter 

o Studieåret 2018/19: 6 studenter 

o Studieåret 2019/20: 4 Studenter 



 

Vi har imidlertid en ambisjon om å trekke til oss flere studenter til denne ordningen, noe som bør 
gjenspeiles i kostnadsberegningen. Hvis vi regner med 10 studenter per år, vil en økning av 
veiledningen med 10 timer gi en økning på 100 timer i undervisningsregnskapet. Denne veiledningen 
må skje av personer med førstekompetanse, og som oftest av professorer.  Utregnet i antall kroner 
med lønnstrinn 91: 

- Timelønn inkludert sosiale omkostninger (555,60*1,45)  = 805,62  
- Antall timer:        = 100   

     
- SUM        = 80 562 kroner  

  
 

Forslag til vedtak: 

SU innstiller overfor fakultetsstyret om at veiledning av student på JUS397 Masteroppgåve 
(forskerline) honoreres med 30 timer i undervisningsregnskapet.  
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PROSEDYREKONKURRANSER – NYE EMNER 
__________________________________________________________________________ 
 

I sitt møte den 9. mars 2020 behandlet Studieutvalget en sak om videreføring/endring av 
spesialemnet Prosedyrekonkurranse, og fattet slikt vedtak i sak 22/20: 

Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret: 
1. Følgende emner opprettes med virkning fra H20: 

a. JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng. 
b. JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
c. JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng  
d. JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
e. JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng  

2. Fra samme tidspunkt termineres JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse. 
3. Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser etter de linjer som skisseres i 

notatet. 
4. Fakultetsstyret stiller garanti kr. 50.000 per konkurranse for dekning av reise og opphold til 

deltakelse i JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced, JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced og 
Nasjonal Prosedyrekonkurranse. 

Konkurranser som ikke er forhåndsgodkjent, kan ikke inngå som emne i mastergraden i rettsvitenskap. De 
kan eventuelt gi grunnlag for fritak etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 nr. 2. 

Notatet som fulgte saken til SU, vedlegges her i sin helhet. 

Dekan og fakultetsdirektør slutter seg til forslaget fra SU og begrunnelsen for dette. Når det 
gjelder garantien under pkt. 4 er denne «subsidiær», dvs at fakultetet bare gir økonomisk 
støtte dersom det skorter på ekstern finansiering. Under diskusjonene i SU kom det opp 
hvordan fakultetet skal løse eventuelle utfordringer dersom det melder seg mange studenter 
og kapasiteten er begrenset. Dekan og direktør mener at dette må løses i forbindelse med 
emnebeskrivelsene. En kan både se for seg en løsning med loddtrekning og at det skjer en 
utvelgelse basert på prosedyreinnlegg holdt for den emneansvarlige.  

 

På denne bakgrunn framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

1. Følgende emner opprettes med virkning fra H20: 
a. JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng. 
b. JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
c. JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng  



d. JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
e. JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng  

2. Fra samme tidspunkt termineres JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse. 
3. Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser etter de linjer som 

skisseres i notatet. 
4. Fakultetsstyret stiller garanti kr. 50.000 per konkurranse for dekning av reise og 

opphold til deltakelse i JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced, JUS330 B-b ICL Moot 
Court Advanced og Nasjonal Prosedyrekonkurranse. 

5. Konkurranser som ikke er forhåndsgodkjent, kan ikke inngå som emne i mastergraden 
i rettsvitenskap. De kan eventuelt gi grunnlag for fritak etter universitets- og 
høyskoleloven § 3-5 nr. 2. 

 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

 

 

09.03.2020 
JOSP 
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Nåværende JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse 
Vi har i lang tid hatt en ordning som innebærer at studenter som forbereder eller gjennomfører 
bestemte prosedyrekonkurranser, kan få dette med i graden sin som et spesialemne. Den bærende 
begrunnelsen har vært at slike konkurranser utfordrer et bredt spekter av studieprogrammets 
læringsmål, i tillegg til å stille høye faglige krav.  

Den eldste registreringen vi har av en slik ordning, er emnet JSFORP Jus spesialfag - Folkerett (med 
prosedyrekonkurranse) på 30 studiepoeng, opprettet fra høsten 1991 og terminert etter 
vårsemestret 1997. Fra våren 1997 hadde vi JUS406 Internasjonale menneskerettigheter m. 
prosedyre (valgemne til 4. avdeling) på 15 studiepoeng – det varte til og med våren 2001. Fra høsten 
1997 hadde vi også JUS306 Internasjonale menneskerettigheter med prosedyre – valgemne på 15 
studiepoeng (formodentlig for 3. avdeling) det varte til og med vårsemesteret 2002. Høsten 2001 fikk 
vi JUS324 EMK-rett med prosedyrekonkurranse - valgemne - variant C på 15 studiepoeng – det varte 
til og med våren 2003.  

Fra våren 2005 fikk vi JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse som vi fortsatt har. Emnet er 
på 15 studiepoeng. SU behandlet en sak den 23. september 2005 og fattet slikt vedtak i sak 15-05/06: 

Christian Franklin går inn som kursansvarlig i JUS330 Forhåndsgodkjent 
prosedyrekonkurranse fra høsten 2005. Kursansvaret godskrives med 45 timer pr semester 
det er kandidater. Timerammen skal også dekke sensur. 

Det har ikke vært mulig å finne noe saksnotat til dette vedtaket, men det opplyses (fra Christian 
Franklin) at timetallet ble satt på grunnlag av at det var tre studenter i emnet høsten 2005, og en 



«nøkkel» med 1 time pr student pr studiepoeng ble lagt til grunn. Senere har emneansvaret blitt delt 
mellom Franklin og Terje Einarsen (SU sak 81/18). 

Bakgrunnen for denne saken om prosedyrekonkurranse, er først og fremst visse ressursmessige 
forhold. For det første har det i senere tid møtt nye eller forsterkede utfordringer knyttet til 
gratisprinsippet og egenbetalingsforskriften.1 Kunnskapsdepartementet har nylig «innskjerpet» 
gratisprinsippet, og gjort kjent noen synspunkter på hvordan det skal forståes og implementeres (to 
brev datert hhv juli og august 2017) – vi kommer tilbake til det. 

For det andre har antallet konkurranser fakultetet deltar i, økt i den siste tiden.. Det er isolert høyst 
ønskelig at våre studenter ønsker å delta i prosedyrekonkurranser, men antallet konkurranser stiller 
visse krav til fakultetet/institusjonen med hensyn til å kvalitetssikre det vi vil tildele en plass i en grad 
hos oss.  

Antall studenter siden 2005: 
V05: 3 V10: 3 V15: 1 
H05: 3 H10: 0 H15: 0 
V06: 2 V11: 3 V16: 2 
H06: 0 H11: 0 H16: 0 
V07: 2 V12: 3 V17: 3 
H07: 0 H12: 0 H17: 3 
V08: 3 V13: 0 V18: 15 
H08: 0 H13: 0 H18: 0 
V09: 3 V14: 2 V19: 11 
H09: 0 H14: 0 H19: 7 
 
Våren 2018 gikk ESA Moot Court for første gang, det er forklaringen på det høye deltakerantallet da.  
De emneansvarlige har hatt høye ambisjoner på studentenes vegne, og har påtatt seg en hel del 
coaching av deltakerne herfra, og undertiden pådratt seg en del undervisningstimer i den 
forbindelse. I 2018 gikk det med i alt 120 timer i undervisningsregnskapet. For 2017 var tallet 100, for 
2016 var det 35 og for 2015 var det 45. 

Med økt tilstrømning av studenter er det behov for å strømlinje emnet mer enn før; det gjelder så vel 
definisjonen av hva som utgjør emnet, som klargjøring av hva emneansvaret og fakultetets oppgaver 
skal omfatte. Også uten økt tilstrømning er det av interesse å få emnet inn i mer ordnete former i 
overensstemmelse med de retningslinjene som gjelder for emner generelt. 

Vi har sett til Oslo og Tromsø for å hente inn deres erfaringer og praksis. Det er grunn til å 
sammenligne de tre fakultetenes innretning, ettersom det i all hovedsak er tale om de samme 
konkurransene og det er sammenlignbare kontekster med hensyn til studieprogrammene. 

Prosedyrekonkurranser som del av graden ved andre institusjoner 
UiT 
I Tromsø har de emnet JUR-3612 Prosedyrekonkurranse2. De opplyser at «[d]ette er et fag som vi kun 
tilbyr eksamen i», mens emnebeskrivelsen er nokså utførlig. Emnet tar sikte på norske 
prosedyrekonkurranser, jf. «Undervisnings- og eksamensspråket er som hovedregel norsk.». Tromsø 

 
1 Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-
15-1506 
2 https://uit.no/utdanning/emner/emne/565333/jur-3612  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1506
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1506
https://uit.no/utdanning/emner/emne/565333/jur-3612


sin emnebeskrivelse inneholder en læringsutbyttebeskrivelse som indikerer at de har gått 
samvittighetsfullt inn i en analyse av hva prosedyrekonkurransene bidrar med i programmet. 

Det avholdes muntlig eksamen basert på «det prosedyreinnlegg som er avholdt under 
prosedyrekonkurransen», med mulighet for tilleggsspørsmål fra sensorene. 

Eksamen/sensur honoreres med to timer pr sensor. Tromsø honorerer ikke for emneansvaret – deres 
modell innebærer at de har en avdelingsansvarlig som har et overordnet ansvar for avdelingen 
(studieåret) og honoreres for det samlet. 

De honorerer heller ikke noe for undervisning. To av deres professorer har ansvar for Nordisk 
prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter, og drifter dette på frivillig basis i henhold til 
opplysninger fra studieadministrasjonen i Tromsø. 

UiO 
JUS i Oslo har nylig laget en stor utredning3 om prosedyrekonkurranser; de behandlet den i PMR (≈ 
SU) i november 2016 (sak 54), og etablert emnet JUS5014 Prosedyrekonkurranser5.I utredningen 
beskrives nå-situasjonen sånn (side 4): 

Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen, Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) 
eller Nordisk prosedyrekonkurranse i immaterialrett godskrives etter søknad som ett 
valgemne. Deltagelse etter innledende runde i ELSA Moot Court godskrives etter søknad som 
ett valgemne. Deltagelse i prosedyrekonkurransen JESSUP godskrives etter søknad som inntil 
to valgemner. Deltagelse i Telders prosedyrekonkurranse godskrives etter søknad som ett 
valgemne. I konkurransene der prosedyren foregår på engelsk vil deltagelse kunne gi fritak for 
kravet om et engelsk valgemne. 

Dette må forståes sånn at det ikke har vært et emne hos dem, men at konkurransene har gitt 
grunnlag for fritak fra spesialemne(r). 

I den ordningen de har etablert nå, har de – på samme måte som Tromsø og vi – et «faneemne» som 
alle konkurransene samles under.  

I sak 4 den 7. mars 2017 vedtok PMR å opprette valgemnet Prosedyrekonkurranse. Vi finner det igjen 
under koden JUS5040 Moot Court og JUS5041 Prosedyrekonkurranser. I emnebeskrivelsene har de 
koblet emnene til JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy in International Law 

 
I den større utredningen som ligger til grunn for vedtakene i Oslo, har de også behandlet 
ressursspørsmålet:  

- Under «faneemnet» gis detca 10 undervisningstimer (fem dobbeltimer). Annethvert 
semester dekkes dette av undervisning felles med emnet JUS5912 - Legal Writing and Oral 
Advocacy in International Law. De andre semestrene tilbys «opp mot 4 undervisningstimer 
veiledning» i faneemnet. 

- Veileder for et lag kan få opptil 50 klokketimer godskrevet for coaching, med et tak på 
maksimalt 200 klokketimer til veiledning hvert år. Det tas sikte på at «det legges opp til at det 

 
3 https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak5_1.pdf  
4 https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/protokoll.html  
5 https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5041/  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5040/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5041/
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5912/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak5_1.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak5_1.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/protokoll.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/protokoll.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5041/


først og fremst er engelskspråklige midlertidige tilsatte, eller andre som ellers har vanskelig 
for å få dekket undervisningsplikten sin, som godkjennes som veiledere for 
prosedyrekonkurranser». Det opplyses imidlertid fra studieadministrasjonen at «i praksis 
registreres det få timer i internregnskapet her». 

- UiO sin utredning tar ikke stilling til hvor mye emneansvaret skal godskrives med, men 
konstaterer at «[i] dette vervet vil det trolig ligge en god del mer administrasjon enn for 
andre emner». For konkurranseansvarlig (se utredningen for nærmere detaljer) foreslås en 
godtgjørelse på 10 timer – formodentlig hvert semester det arrangeres konkurranser. 

UiO-utredningen foreslår å sette av 100 000 kr/år til støtte til reise og opphold for de studentene 
som ikke får dekket kostnadene av sponsorfirmaer (advokatfirmaer). Dette skyldes gratisprinsippet.  

Modell for prosedyrekonkurranser som emne hos oss 
Hos oss har ordningen med forhåndsgodkjente prosedyrekonkurranser i all hovedsak fungert godt, 
og også for fremtiden er det grunn til å håpe at ordningen fortsetter. Ved å delta i 
prosedyrekonkurranser eller forberedelsene av slike konkurranser vil studentene både kunne få gode 
kunnskaper om de materielle spørsmålene som konkurransen handler om å få god trening i å 
fremlegge juridiske resonnementer muntlig. Det er også ønskelig at fakultetet er representert i 
enkelte nasjonale og internasjonale prosedyrekonkurranse. Dette kan være en god markedsføring av 
fakultetet, spesielt dersom de studentene som representerer oss blir godt fulgt opp.  

Denne saken handler følgelig ikke om berettigelsen av å ha prosedyrekonkurranse som eget 
spesialemne. I den grad det skulle være grunn til å stille spørsmål ved berettigelsen av et slikt emne, 
eller å spørre om det for eksempel helt eller delvis burde inngå sammen med utvalgte materielle 
emner, bør det heller vurderes av den planlagte arbeidsgruppen for spesialemner. 

Vi kan et stykke på vei støtte oss til den omfattende og grundige utredningen Oslo har gjort. 
Forutsetningene er sammenlignbare, og prosedyrekonkurransene er i enda større grad enn andre 
emner en felles arena for alle jusstudenter på masternivå. 

Det vi bør drøfte nærmere, er hva som skal utgjøre selve emnet, herunder hvordan vi organiserer en 
eventuell deltakelse i emnet. Det vi inkluderer i emnet, vil vi pådra oss et selvstendig kvalitetsansvar 
for. Vi har et selvsagt ansvar for at de konkurransene vi eventuelt inkluderer i emnet, oppfyller våre 
kvalitetskrav, men fakultetet har ingen reell påvirkning på konkurransene; vårt virkemiddel er «bare» 
å stryke en konkurranse fra listen hos oss hvis den ikke er god nok. Vi har heller ikke noen påvirkning 
på opptaksprosessen til konkurransene eller på de vurderingene som gjøres underveis – og heller 
ikke på formalia som gjøres gjeldende i forbindelse med konkurransene. 

Vi bør vurdere å holde konkurransene i seg selv utenfor emnet – etter den modellen vi har for 
JUS325 Rettshjelp: Ansettelse og arbeid hos Jussformidlingen er fakultetet uvedkommende – emnet 
består av en rapport som sensureres. På samme måte kan vi tenke oss at prosedyrekonkurransene i 
seg selv er fakultetet uvedkommende, men at bare en nærmere angitt dokumentasjon av 
læringsutbyttet underlegges sensur, og det utgjør hele emnet. I prinsippet innebærer dette en 
(utypisk) outsourcing av obligatoriske aktiviteter, slik vi må forholde oss til i alle praksisemner med 
ekstern utplassering. 

En mulig modell er at man med utgangspunkt i de oppgavene som gis til prosedyrekonkurransene, 
tilbyr undervisning og trening på fakultetet, med en egen, egnet prøving/prosedyre her, som 
genererer studiepoeng for studentene som deltar (og består). Så overlater man til de studentene 
som måtte ønske det, å delta i de egentlige konkurransene uten fakultetets medvirkning. 



Gratisprinsippet - egenbetalingsforskriften 
Gratisprinsippet forståes slik at kostnader knyttet til obligatoriske elementer ikke kan pålegges 
studentene selv. Det er ikke entydig om det da er tale om elementer som er obligatoriske i det 
aktuelle emnet , eller om det er tale om elementer som er obligatoriske i programmet . I sektoren 
synes den herskende oppfatningen å være at det er tilstrekkelig at betalingselementet er obligatorisk 
i emnet, for at studentene skal ha krav på å få dekket utgiftene sine. 

Et argument for å holde selve konkurransen utenfor fakultetets anliggende, er at dersom vi 
inkorporerer den i emnet, vil vi pådra oss en plikt til å dekke studentenes kostnader i de tilfellene 
kostnadene ikke er dekket av eksterne sponsorer – i praksis advokatkontorer. 
Egenbetalingsforskriftens ordlyd åpner for så vidt for at institusjonene skal kunne holde seg med 
valgfrie emner med egenbetaling, så lenge det er mulig å oppnå graden uten å måtte betale. 
Kunnskapsdepartementet har imidlertid kommet med en tolkning som (i alle fall langt på vei) må 
forståes sånn at det ikke kan være egenbetaling i emner som kan inngå i en grad, med mindre emnet 
kan gjennomføres også uten egenbetalingselementet. UiB/SA har sluttet seg til denne strenge 
forståelsen. UiO har også lagt opp til en slik forståelse, og har av den grunn avsatt midler (NOK 
100 000/år) til å dekke studentenes utgifter til prosedyrekonkurransen. 

Dersom deltakelse i en prosedyrekonkurranse inngår i et spesialemne, må fakultetet etter dette være 
beredt til å stille garanti for studentenes utgifter til konkurransen. En slik garanti må dekke kostnader 
utover utgifter til ordinært livsopphold, dvs. at den må dekke reisekostnader og innlosjering. 

Dersom vi i stedet for å etablere prosedyrekonkurranse som et emne hos oss, lar bestemte 
konkurranser gi grunnlag for fritak fra spesialemne, har vi løst floken både med hensyn til 
kvalitetsansvar for emnets innhold og med hensyn til egenbetalingen. Etter universitets- og 
høyskoleloven § 3-5 nr. 2 kan vi «gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet 
eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.». Det er 
antakelig mest nærliggende å omtale prosedyrekonkurransene som realkompetanse, og det er 
uproblematisk å gi fritak for f.eks. 10 eller 15 studiepoeng i femte studieår på grunnlag av 
dokumentert deltakelse i bestemte konkurranser på bestemte nivåer.  

På den annen side vil en slik løsning gjøre det mindre nærliggende for vårt vitenskapelige personell å 
engasjere seg i studentenes aktiviteter i disse konkurransene. Det vil innebære en svekking av 
prosedyrekonkurransen som arena for læring av materielle spørsmål og ikke minst som arena for å 
lære muntlig fremleggelse av juridiske resonnementer. En slik ordning vil også innebære at fakultetet 
mister kontrollen over hvem som «representerer» oss i konkurransene.  

En rimelig harmonering av hensynene til å videreføre prosedyrekonkurransene som eget 
spesialemne på den ene siden og behovet for å holde kontroll med de ressursmessige sidene av 
dette, er å videreføre emnet med en uttømmende liste av konkurranser som kan foreberedes og 
gjennomføres som en del av emnet. Vi foreslår da at vi anerkjenner de tre konkurransene som våre 
studenter i dag deltar oftest i : 

- EEA Moot Court 
- ICL Moot Court 
- Nasjonal prosedyrekonkurranse (NPK) 

 

For å gjøre modellen åpen også for andre enn de som kan eller ønsker å være med i selve 
konkurransene, ønsker vi å tilskrive et bestemt antall studiepoeng for forberedelsen av 
konkurransene og et bestemt antall studiepoeng for gjennomføring av konkurransen. Forslaget går 



da ut på at hver av konkurransene tildeles en emnekode, for de første to vil der være ett 
«grunnelement» og en «påbyggingsdel». For NPK er det derimot bare nasjonal deltakelse som kan gi 
grunnlag for uttelling som spesialemne, noe som henger sammen med at denne konkurransen er noe 
enklere enn de to andre. 

- JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng. 
- JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
- JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng  
- JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
- JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng  

Hver av disse tre konkurranse tildeles en lærerressurs på 50 timer (faktor 1) hver gang vi har 
deltaker(e). 

Der ekstern sponsor ikke lar seg framskaffe, eventuelt ikke for hele kostnaden for studenten(e), 
stiller fakultetet garanti for dekning av inntil NOK 50 000 pr konkurranse pr. år. Antall deltakere må 
tilpasses en slik begrensing, jf. gratisprinsippet, se avsnitt «Gratisprinsippet - 
egenbetalingsforskriften» over. For til sammen tre konkurranser, vil garantien maksimalt kunne 
beløpe seg til NOK 150 000 pr. år.Garantimidler som ikke nyttes i den ene konkurransen, kan 
overføres til en annen samme år. Midler kan ikke overføres fra ett år til et annet. 

Vi ønsker ikke å utelukke at også deltakelse i andre konkurranser kan gi fritak for et antall 
studiepoeng i valgemne- eller spesialemnedelen6 av studiet, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5 
andre ledd, første og andre punktum: «Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier 
etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller 
prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.» Vurderingen av 
fritaksgrunnlaget gjøres i så fall av en eller flere emneansvarlige for prosedyrekonkurranseemner hos 
oss i samarbeid med studiedekanen. Med denne fritaksmuligheten videreføres den fleksibiliteten 
som man i dag har i emnet for prosedyrekonkurranser, og vi kan gjøre dette uten ressursmessig risiko 
ettersom gratisprinsippet ikke kommer til anvendelse for aktiviteter som bare gir fritak fra et emne. 
Ulempen med enn ordningen er imidlertid at fakultetet går glipp av noe midler i 
studiepoengsproduksjon. Innreisende studenter (som ikke skal ha graden sin hos oss) vil ikke få 
uttelling for slike konkurranser. De kan eventuelt få det hjemme, avhengig av hvilke regler de har for 
godskriving i grad. 

Beskrivelse av de fem emnene 
1. JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary  

a. Emnet er på 10 studiepoeng  
b. «Opptak» ved at studenten melder seg til konkurransen og søker om å bli meldt opp til 

undervisning og vurdering i emnet. 
i. Eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til fristene for oppmelding hos oss, 

må repareres ved at studentene får bli meldt til emnet her utenfor ordinære 
frister. 

ii. Dersom det kreves en ekstern godkjenning for å få delta i konkurransen allerede 
her, må slik godkjenning bekreftes før studenten kan meldes til undervisning og 
eksamen. 

c. Prøvingen i emnet består i  

 
6 Valgemner gjelder emnene på andre semester tredje studieår, spesialemner gjelder emnene på femte 
studieår. 



i. en skriftlig del og en muntlig del, alternativt kan en av delene være obligatorisk 
arbeidskrav [eller noe annet: Emneansvarlig?!] 

eller 

ii. bekreftelse [form/innhold må beskrives!] på deltakelse i konkurransen på 
[beskrives!] nivå. 

Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått. 

2. JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced. 
a. Emnet er på 5 studiepoeng. 
b. Prøvingsform: Nærmere angitte dokumenter fra konkurransen forelegges emneansvarlig 

for vurdering. Eventuelt suppleres med muntlig prøving.  
Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått. 

3. JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary. 
a. Emnet er på 10 studiepoeng  
b. «Opptak» ved at studenten melder seg til konkurransen og søker om å bli meldt opp til 

undervisning og vurdering i emnet. 
i. Eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til fristene for oppmelding hos 

oss, må repareres ved at studentene får bli meldt til emnet her utenfor 
ordinære frister. 

ii. Dersom det kreves en ekstern godkjenning for å få delta i konkurransen 
allerede her, må slik godkjenning bekreftes før studenten kan meldes til 
undervisning og eksamen. 

c. Prøvingen i emnet består i  
i. en skriftlig del og en muntlig del, alternativt kan en av delene være obligatorisk 

arbeidskrav [eller noe annet: Emneansvarlig?!] 
eller 

ii. bekreftelse [form/innhold må beskrives!] på deltakelse i konkurransen på 
[beskrives!] nivå. 

Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått. 

4. JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced 
a. Emnet er på 5 studiepoeng. 
b. Prøvingsform: Nærmere angitte dokumenter fra konkurransen forelegges emneansvarlig 

for vurdering. Eventuelt suppleres med muntlig prøving.  
Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått. 

 
5. JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse 

a. Emnet er på 10 studiepoeng  
b. «Opptak» ved at studenten søker om å bli meldt opp til undervisning og vurdering i 

emnet. 
i. Det kreves bekreftelse på at laget har gått videre til nasjonal konkurranse. 

ii. Eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til fristene for oppmelding hos 
oss, må repareres ved at studentene får bli meldt til emnet her utenfor 
ordinære frister. 

c. Prøvingen i emnet består i  



i. en skriftlig del og en muntlig del, alternativt kan en av delene være obligatorisk 
arbeidskrav [eller noe annet: Emneansvarlig?!] 

eller 

ii. bekreftelse [form/innhold må beskrives!] på deltakelse i konkurransen på 
nasjonalt nivå. 

Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått. 

Utvikling av fullstendige emnebeskrivelser 
Vi foreslår at Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne fullstendige emnebeskrivelser for de fem 
emnene innenfor de rammene som er presentert her. I utfyllingen av emnebeskrivelsene vil 
Studieutvalget i stor grad kunne anvende det arbeidet som ble gjort i forkant av SU sak 81/18, hvor 
det ble gjort en grundig jobb i samarbeid mellom de emneansvarlige og daværende studiedekan 
(Fredriksen).   

Følgende forslag til emnebeskrivelse var der satt inn: 

Emneansvarlige: Professor Christian Franklin og Professor Terje Einarsen 
 
Studiepoeng: 10-15 
 
Mål og innhold: 
 
Studenter som deltar i en prosedyrekonkurranse kan søke om å få godkjent 
deltagelsen som et valgemne. 
 
Godskriving av valgemnet forutsetter at deltakelse på forhånd er godkjent av de 
kursansvarlige, samt bestått prøving.  
 
Det gis 10 studiepoeng for deltagelse i finalerunden av Den nasjonale 
prosedyrekonkurransen.  
 
Deltagelse i andre forhåndsgodkjente prosedyrekonkurranser (f.eks. European 
Law Moot Court, Jessup International Law Moot Court, ICC Moot Court el.l.) vil 
kunne gi inntil 15 studiepoeng, avhengig av prosedyrekonkurransens størrelse og 
omfang, oppgavens vanskelighetsgrad og hvor langt man kommer i konkurransen. 
Antall studiepoeng avklares av de kursansvarlige i forbindelse med 
forhåndsgodkjenningen.  
 
Forhåndsgodkjenning kan søkes for deltakelse i både nasjonale og internasjonale 
prosedyrekonkurranser, samt for deltakelse i kvalifiseringsrunder til enkelte 
internasjonale konkurranser (f.eks. European Law Moot Court, Jessup 
International Law Moot Court, ICC Moot Court el.l.).   
 
Lokale konkurranser, herunder kvalifisering til nasjonale konkurranser, vil 
normalt ikke kunne godkjennes.  
 
Opptak:  
 
Det vises til påmelding/kvalifisering for den enkelte konkurranse, samt kravet om 
forhåndsgodkjent søknad for deltagelse.  



 
Læringsmål 
 
Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte: 
 
Kunnskaper: 
- Fordypet faglig kunnskap på de rettsområdene den enkelte 

prosedyrekonkurransen dekker 
- Innsikt og trening i utarbeiding av prosesskriv, «briefs» m.m. 
- Innsikt og trening i muntlig prosedyreteknikk 
 
Ferdigheter: 
Studenten kan 
- finne frem til, identifisere, systematisere og formulere avanserte rettslige 

problemstillinger og argumenter både skriftlig og muntlig 
- foreta en selvstendig analyse av avanserte rettslige problemstillinger på en 

grundig, helhetlig og kritisk måte 
- utarbeide prosesskriv, «briefs» m.m.  
- gjennomføre muntlig innlegg i forbindelse med en hovedforhandling 
 
Generell kompetanse: 
Studenten kan 
- tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i 

gruppesamarbeid  
- drøfte juridiske spørsmål som må avgjøres på bakgrunn av både lovfestede 

som ulovfestede rettskilder, og har en metodisk forståelse for særlige 
argumentasjonsmåter som ulike rettskilder forutsetter 

- formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig 
- presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner 
 
Undervisning:  
 
Utvelgelse for deltakelse i prosedyrekonkurranser foretas som hovedregel av 
arrangøren av prosedyrekonkurransen, uavhengig av fakultetet.  
 
Veiledning og undervisning fra fakultetet vil avklares av de kursansvarlige i 
forbindelse med forhåndsgodkjenningen, og omfanget av denne vil kunne variere 
fra en prosedyrekonkurranse til en annen. 
 
Vurderingsformer: 
 
Prøvingsformen avklares på forhånd av de kursansvarlige i forbindelse med 
godkjenning av deltakelse, og vil som hovedregel bestå av både en skriftlig og en 
muntlig del. 
 
Til den skriftlige delen, vil studenter vanligvis bli bedt om å innlevere et 
prosesskriv, bearbeidet prosedyremanus el.l. til godkjenning av de kursansvarlige.  
 
Den muntlige prøvingen vil normalt bestås ved at studenten fremviser diplom el.l. 
som bekrefter at vedkommende har prosedert i konkurransen som er 



forhåndsgodkjent. Alternative muntlige prøvingsformer (f.eks. prosedyre for en 
intern dommerpanel) vil kunne benyttes ved behov. 
 
Det gis normalt bestått/ikke bestått på kurset. 
 
Eksamensmelding og uttelling må skje senest semesteret etter at den aktuelle 
prosedyrekonkurransen er avsluttet for kandidatenes vedkommende. 

Emnebeskrivelsene for de nye emnene utarbeides med utgangpunkt i dette forslaget, og i samarbeid 
mellom emneansvarlige, studiedekan og studieadministrasjon. 

Forslag til vedtak 
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret: 

1. Følgende emner opprettes med virkning fra H20: 
a. JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng. 
b. JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
c. JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng  
d. JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
e. JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng  

2. Fra samme tidspunkt termineres JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse. 
3. Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser etter de linjer som skisseres i 

notatet. 
4. Fakultetsstyret stiller garanti kr. 50.000 per konkurranse for dekning av reise og opphold til 

deltakelse i JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced, JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced og 
Nasjonal Prosedyrekonkurranse. 
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FORSLAG OM ENDRING I INSTRUKS OM OPPGÅVEGJEVING OG SENSUR 
__________________________________________________________________________ 
I sitt møte den 9. mars behandlet Studieutvalget en sak om endring i Instruks om oppgåvegjeving 
og sensur, og fattet slikt vedtak i sak 24/20: 

Studieutvalget foreslår for fakultetsstyret at kapittel 5 i Instruks om oppgåvegjeving og sensur endres 
slik (tilføyelser i fet skrift, utelatelser er gjennomstreket): 

a) Studenten har krav på grunngjeving der han eller ho har bede om det innan ei veke etter at 
sensuren fell. I nokre emne har fakultetet bestemt at det skal vere samtidig, skriftleg 
grunngjeving. Der skal grunngjevinga skrivast inn i eksamensverktøyet og vere ferdigstilt 
samstundes med at sensuren vert ferdigstilt.  
b) Ordinær sensur med ein sensor 
Sensor grunngjev sensurvedtaket etter førespurnad frå studenten det gjeld eller samstundes 
med sensuren i eksamensverktøyet. Sensor Fakultetet avgjer sjølv om grunngjevinga skal 
vera skriftleg eller munnleg. Der grunngjevinga er munnleg, set Ssensoren set opp ringetid 
eller annan kontaktinformasjon som høver med studentane sine rettar og med storleiken på 
kommisjonen. 
c) Sensur med to sensorar 
Ved klagesensur eller annan sensur med to sensorar, avtaler dei to sensorane kven som gjev 
grunngjevinga. Det gjeld både munnleg og skriftleg grunngjeving. 
d) Sensur med kontrollkommisjon 
Der sensurvedtaket er fastsett etter handsaming i klagekommisjon, gjev kommisjonsleiaren 
grunngjevinga, der ikkje anna er avtalt i kommisjonen. 

Notatet som fulgte saken til SU vedlegges her i sin helhet. Dekan og fakultetsdirektør kan slutte 
seg til forslaget fra SU og begrunnelsen for dette. Endringene i fakultetets reglement skyldes 
endringer i universitets- og høyskoleloven. Det er nå ikke lenger opp til sensor, men institusjonen, 
å avgjøre om studenten skal få skriftlig eller muntlig begrunnelse. UiB har delegert kompetansen 
til det enkelte fakultet. Vårt fakultet har nylig innført bestått/ikke-bestått på enkelte emner, og her 
er sensorene pålagt å gi en skriftlig begrunnelse. Denne skal gis uoppfordret, og samtidig med 
sensuren. 

På denne bakgrunn framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

Instruks om oppgåvegjeving og sensur endres som foreslått med umiddelbar virkning. 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

09.03.2020 JOSP  



Instruks om oppgåvegjeving og sensur. 

På Det juridiske fakultet er de overordnete trekkene i gjennomføring av begrunnelse etter sensur 
regulert i Instruks om oppgåvegjeving og sensur kapittel 5 Grunngjeving for sensurvedtak. Denne 
bestemmelsen er det nå behov for å endre, som følge av en lovendring fra juli 2018, der universitets- 
og høyskoleloven § 5-3 nr. 2 siste punktum ble endret til: «Institusjonen bestemmer om sensor skal 
gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig», der det tidligere var opp til sensor å velge formen på 
begrunnelsen. UiB har delegert til fakultetene å avgjøre om begrunnelsene skal være skriftlig eller 
muntlig, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 7.5 nr. 3. 

Fra og med studieåret 2019/2020 har fakultetet gått over til vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått 
på tre emner på første studieår. I disse emnene skal begrunnelse for sensurvedtakene gis skriftlig, 
uoppfordret og samtidig med sensurvedtaket. 

På denne bakgrunn foreslår vi at instruksen kapittel 5 skal lyde slik (tilføyelser i fet skrift, utelatelser 
er gjennomstreket): 

a) Studenten har krav på grunngjeving der han eller ho har bede om det innan ei veke etter 
at sensuren fell. I nokre emne har fakultetet bestemt at det skal vere samtidig, skriftleg 
grunngjeving. Der skal grunngjevinga skrivast inn i eksamensverktøyet og vere ferdigstilt 
samstundes med at sensuren vert ferdigstilt.  

b) Ordinær sensur med ein sensor 

Sensor grunngjev sensurvedtaket etter førespurnad frå studenten det gjeld eller samstundes 
med sensuren i eksamensverktøyet. Sensor Fakultetet avgjer sjølv om grunngjevinga skal 
vera skriftleg eller munnleg. Der grunngjevinga er munnleg, set Ssensoren set opp ringetid 
eller annan kontaktinformasjon som høver med studentane sine rettar og med storleiken på 
kommisjonen. 

c) Sensur med to sensorar 

Ved klagesensur eller annan sensur med to sensorar, avtaler dei to sensorane kven som gjev 
grunngjevinga. Det gjeld både munnleg og skriftleg grunngjeving. 

d) Sensur med kontrollkommisjon 

Der sensurvedtaket er fastsett etter handsaming i klagekommisjon, gjev kommisjonsleiaren 
grunngjevinga, der ikkje anna er avtalt i kommisjonen. 

Forslag til vedtak: 
Studieutvalget foreslår for fakultetsstyret at kapittel 5 i Instruks om oppgåvegjeving og sensur endres 
slik (tilføyelser i fet skrift, utelatelser er gjennomstreket): 

a) Studenten har krav på grunngjeving der han eller ho har bede om det innan ei veke etter 
at sensuren fell. I nokre emne har fakultetet bestemt at det skal vere samtidig, skriftleg 
grunngjeving. Der skal grunngjevinga skrivast inn i eksamensverktøyet og vere ferdigstilt 
samstundes med at sensuren vert ferdigstilt.  

b) Ordinær sensur med ein sensor 

Sensor grunngjev sensurvedtaket etter førespurnad frå studenten det gjeld eller samstundes 
med sensuren i eksamensverktøyet. Sensor Fakultetet avgjer sjølv om grunngjevinga skal 
vera skriftleg eller munnleg. Der grunngjevinga er munnleg, set Ssensoren set opp ringetid 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/instruks_oppgavegjeving_sensur_h19_0.pdf


eller annan kontaktinformasjon som høver med studentane sine rettar og med storleiken på 
kommisjonen. 

c) Sensur med to sensorar 

Ved klagesensur eller annan sensur med to sensorar, avtaler dei to sensorane kven som gjev 
grunngjevinga. Det gjeld både munnleg og skriftleg grunngjeving. 

d) Sensur med kontrollkommisjon 

Der sensurvedtaket er fastsett etter handsaming i klagekommisjon, gjev kommisjonsleiaren 
grunngjevinga, der ikkje anna er avtalt i kommisjonen. 
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LÆRINGSDESIGNGRUPPE 
__________________________________________________________________________ 
I sitt møte den 9. mars behandlet SU en sak om oppnevning av læringsdesignteam og fattet 
slikt vedtak i sak 26/20: 

Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret: 
Fakultetets læringsdesignteam opprettes med følgende mandat og sammensetning: 
Mandat: 

Læringsdesigngruppen skal veilede fagmiljøene i forbindelse med utforming, videreutvikling 
og evaluering av emner og studieprogram 

Sammensetning: 
Meriterte undervisere ved fakultetet og administrativt ansvarlig for kvalitetsarbeid og en 
studentrepresentant oppnevnt av JSU. Gruppen knytter til seg andre ressurser ved fakultetet, 
UiB eller eksternt etter fortløpende vurdering av behov. 

Den administrativt ansvarlige for kvalitetsarbeidet tar ansvar for å etablere og konstituere gruppen. 

Notatet til saken for SU vedlegges her i sin helhet til orientering. 

På denne bakgrunn framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

Fakultetets læringsdesigngruppe opprettes med følgende mandat og sammensetning: 

Mandat: 
Læringsdesigngruppen skal veilede fagmiljøene i forbindelse med utforming, 
videreutvikling og evaluering av emner og studieprogram 

Sammensetning: 
Meriterte undervisere ved fakultetet og administrativt ansvarlig for kvalitetsarbeid og 
en studentrepresentant oppnevnt av JSU. Gruppen knytter til seg andre ressurser ved 
fakultetet, UiB eller eksternt etter fortløpende vurdering av behov. 

Den administrativt ansvarlige for kvalitetsarbeidet tar ansvar for å etablere og 
konstituere gruppen. 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

09.03.2020 NIØS 
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OPPNEVNING AV FEMTEÅRSGRUPPE 
DRØFTINGSSAK 
__________________________________________________________________________ 
 

I sitt møte den 9. mars, behandlet Studieutvalget en sak om arbeidsgruppe for spesialemner 
m.m. og uttalte i sak 12/0 – 3: 

- Arbeidsgruppen bør ha et vidt mandat 
- Gruppen bør se på sammenhengen mellom 

o Masteroppgaven og spesialemnene 
o Masteroppgaven og metodekurset på femte år 
o Spesialemnene og valgemnene (på tredje år) 

- Gruppen bør se på om og eventuelt hvordan porteføljen på femte år kan utvikles til en LLM. 
 

Studiedekanens notat til saken hitsettes i sin helhet: 

Arbeidsgruppe for spesialemner m.m.  

I løpet av de siste årene har det ved fakultetet vært en omfattende reform av masterprogrammet i 
rettsvitenskap. En ny studieordning for 1. – 3. studieår ble endelig vedtatt av fakultetsstyret den 30. 
april 2019, styresak 26/19, mens en endret læringsutbyttebeskrivelse for hele programmet ble 
vedtatt av fakultetsstyret den 4. juni 2019, styresak 46/19. Sistnevnte var forberedt av en 
arbeidsgruppe, som leverte sin andre delinnstilling om lærings- og prøvingsformer i januar i år. 
Denne utredningen er nå på høring. 

Studiereformen har til nå bare omfattet de tre første studieårene, og den har i all hovedsak angått de 
obligatoriske emnene. Fakultetsstyret har vedtatt at det skal være engelskspråklige og semi-
obligatoriske norske valgemner på andre semester tredje studieår (fakultetsstyret 30. april 2019, sak 
26/19), men det er bare innholdet i de norske emnene som det foreløpig har blitt fattet vedtak om. 
De skal være Barnerett, Informasjons- og personvernrett, Miljørett og Skatterett. Om de engelske har 
styret bestemt: «De engelskspråklige valgemnene skal ta utgangspunkt i dagens engelskspråklige 
spesialemner.» 

For å fullføre studiereformen er det nødvendig å gjennomføre en reform av spesialemnene på 5. 
studieår. En slik reform har flere ganger vært bebudet i fakultetsstyret, og det er nå på høy tid å sette 
ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til reform.  



Dekan og fakultetsdirektør ønsker å starte arbeidet med å invitere fakultetsstyret med på en bred 
diskusjon om hvilke rammer som bør gjelde for arbeidsgruppens mandat, og så vil vi på neste 
fakultetsstyremøte formulere et mandat i samsvar med det som kommer frem i diskusjonen. Det er 
først og fremst omfanget av mandatet som må diskuteres. Vi tar det for gitt at arbeidsgruppens 
mandat skal omfatte spesialemnene på 5. studieår, men det er ikke gitt om arbeidsgruppen også skal 
få andre elementer lagt inn i mandatet. Vi ønsker å diskutere om arbeidsgruppens mandat også skal 
omfatte: 

- Masteroppgaven. Det er som sagt opplagt at arbeidsgruppen må se på spesialemnene på 5. 
studieår, men det kan diskuteres om gruppen også bør se på hvordan vi i dag organiserer 
masteroppgaven. I dag er masteroppgaven og spesialemnene helt frittstående elementer 
som i liten grad har noe med hverandre å gjøre, men man kan tenke seg at (noen av) 
studentene heller tilbys samlede løsninger for hele 5. studieår. For eksempel kunne man 
tenke seg at et gitt antall studenter i starten av studieåret tas opp i et 60 studiepoengs 
opplegg i strafferett og som da omfatter både visse spesialemner og skriving av en 
masteroppgave i strafferett. Både spesialemnene og skrivingen av oppgave kunne da spres 
utover hele studieåret, og mer av veiledningen kunne skje for flere studenter i fellesskap i 
stedet for å skje mellom én lærer og én student.  
 

- LLM. I forlengelsen av forrige strekpunkt kan det også vurderes om arbeidsgruppen skal få i 
mandat å vurdere om fakultetet bør utvikle en eller flere nye LLM-grader som kan tilbys til 
innreisende studenter.  
 

- Metodeundervisning. Det er i de tidligere vedtakene om ny studieordning lagt til grunn at 5. 
studieår skal ha et emne kalt «Metode III». Meningen har vært at dette skal være 
obligatorisk for alle studenter (unntatt de som reiser ut), og at det skal åpnes for flere 
varianter av emnet. Det kan diskuteres om metodeundervisningen på 5. studieår bør følges 
opp av en arbeidsgruppe for spesialemner.   
 

- Valgemnene på andre semester 3. studieår i ny ordning. Det kan diskuteres om 
arbeidsgruppen også bør se på valgemnene på 3. studieår. Argumentet for å ta dette inn i 
mandatet er først og fremst at det kan være en viktig indre sammenheng mellom emnene 
som plasseres på 3. studieår og på 5. studieår. Det gjelder først og fremst ved at det er mulig 
å legge enklere emner på 3. studieår og mer avansert emner på 5. studieår.  
 

I tillegg kan det være grunn til å diskutere om arbeidsgruppen også skal vurdere hvilket faglig nivå et 
emne bør ha for å kunne plasseres på 5. studieår, og om det skal være obligatoriske elementer på 
engelsk.  

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

09.03.2020 
MAGST 
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PRAKSIS I RETTSSTUDIET – OPPFØLGING AV SAK 82/19 
ORIENTERINGSSAK 
__________________________________________________________________________ 
 

Fakultetsstyret fattet i møtet 5. november 2019 vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe for 
praksis i rettsstudiet, jf. sak. 82/19. Nedsettelse av gruppen var en oppfølging av 
studiereformarbeidet, jf. sak 26/19. 

DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) har 
annonsert at de vil lyse ut inntil 40 millioner til prosjekter som bidrar til økt arbeidsrelevans og 
mer praksis i høyere utdanning. Søknadsfristen vil ventelig bli i juni 2020. Mer informasjon og 
utkast til utlysning ligger på DIKUs hjemmeside. 

Fakultetet planlegger å sende inn en søknad til denne utlysningen. Om vi når opp, vil det 
kunne tilføre betydelige midler til satsingen på praksis i rettsstudiet. Arbeidet med å sende 
inn søknad vil binde opp ressurser, både på faglig og administrativ side. Dessuten vil 
eventuelt tilslag, få vesentlig betydning for hvordan praksis legges opp på studiet vårt. På 
denne bakgrunn mener dekan og fakultetsdirektør at arbeidsgruppen ikke bør starte opp før 
etter sommeren, og legger med dette saken frem for styret til orientering. 

På denne bakgrunn framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

 

 

10.3.20 GUBRN 
 

https://diku.no/aktuelt/ber-om-innspill-til-tiltak-for-oekt-arbeidsrelevans
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REVISJON AV REGLEMENT FOR DET JURIDISKE FAKULTET OG 
VALGREGLEMENTET 
__________________________________________________________________________ 
 

1. Innledning 

Gjeldende styringsreglement bygger på Regler for fakultetsorganene vedtatt av 
Universitetsstyret 18.6.09 og ble vedtatt av fakultetsstyret 8.11.05, og revidert av 
fakultetsstyret 14.8.09. Det ble gjort en mindre endring i fakultetsstyrets møte 4.2.20, mht. 
Studieutvalgets kompetanse i henhold til reglementets § 9. 

2. Behov for revisjon av styringsreglementet 

Universitetsstyret vedtok nye Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene i 
møtet 27. september 2018, jf. styresak 88/18. I samme møte vedtok universitetsstyret nytt 
Vakgreglement, jf. styresak 90/18. 

De nye reglene bygger i stor grad på tidligere reglement, men enkelte av endringene 
nødvendiggjør endring av fakultetets reglement, bl.a. kravet på ekstern representasjon i 
fakultetsstyret. Styringsreglementet fastsetter nå i § 2 fjerde ledd: 

 «Det skal være minst ett og inntil to eksterne medlemmer i fakultetsstyret. De eksterne 
medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. Forslaget 
skal inneholde kandidater av hvert kjønn. Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer.» 

Introduksjonen av ekstern styrerepresentasjon gjør det også påkrevd å se nærmere på den 
øvrige sammensetningen av styret 

I tillegg er det behov for å se på sammensetningen av studentrepresentasjonen i fakultetets 
Forskningsutvalg opp mot universitets- og høyskoleloven § 4-4 (1). Etter loven skal 
studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles 
beslutningsmyndighet, mens etter fakultetets reglement skal utvalget bestå av én 
studentrepresentant (totalt består utvalget av seks medlemmer). Ved sist valg til 
Forskningsutvalget gjorde fakultetsstyret en oppnevning i henhold til universitets- og 
høyskoleloven § 4-4 (1), idet en fant at loven måtte gå foran fakultetets reglement ved 
motstrid.  

Universitetets valgreglement har også gjort valgstyrets rolle som kontrollinstans tydeligere, 
og innført en ordning med nominasjonskomiteer for valg til styringsorganene. Fakultetet må 
derfor også justere styringsreglementet § 14. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_88-18reglementsendring_styringsorganogansettelser_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_90-18forslag_til_nytt_valgreglement_andre_gangs_styrebehandling_0.pdf


 

Det pågår for tiden en større revisjon av universitets- og høyskoleloven som åpenbart vil 
kunne føre til endringer som vil kreve en større revisjon av fakultetets reglement. Vi vil måtte 
komme tilbake til dette på et senere tidspunkt. Uansett vil ny lov ikke tre i kraft før etter neste 
styreperiode på fakultetet. 

 

3. Dekan og fakultetsdirektørs merknader 

Vi ser to alternativer for den videre prosessen med revisjon av fakultetsreglementet: 

a) At det nedsettes et utvalg som utarbeider et utkast til revidert reglement for Det 
juridiske fakultet. 

b) At dekan og fakultetsdirektør utformer et utkast til revidert reglement for Det juridiske 
fakultet, basert på diskusjonen i styremøtet 17.3.2020. 

Saken legges i denne omgang frem for fakultetsstyret til orientering og diskusjon.  

 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

 

 

09.03.2020 

ØLI 

 

Vedlegg: 

Reglement for Det juridiske fakultet. 

Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene. 

Universitets- og høyskoleloven. 

https://www.uib.no/jur/24020/reglement-det-juridiske-fakultet#-8-nbsp-sammensetning-av-forskningsutvalget
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene/Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-4
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NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER – HØRINGSPROSESSEN 
ORIENTERINGSSAK 
__________________________________________________________________________ 
 

Dekanen orienterer muntlig om Universitets- og høyskolelovutvalgets utredning NOU 2020:3, 
og om høringsprosessen UiB har lagt opp til. 

 

 

 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan 

 

 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør

 

 

10.3.20 GUBRN 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-3/id2690294/
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