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PROTOKOLL 

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 2. februar 2016. 
Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 12:15-13:30 

Til stede fra fakultetsstyret: 

Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen R. Konow, Hans Fredrik Marthinussen, Ragna Aarli (Hilde 
Hauge på sak 7/16), Karl Harald Søvig, Ingrid M. Barlund, Lars Kvestad, Ingrid E. Tøsdal, 
Erling Ravnanger, Vilde Martine Gjethammer, Axel Knudtzon. 

Forfall: Marianne Rødvei Aagaard, Ragna Aarli på sak 7/16 

Til stede fra faglig ledelse og administrasjonen: 

Bjørnar Borvik, Christine Stoltz Olsvik møtte for Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Nina 
Østensen, Johanne Spjelkavik, Lars Petter Holgersen og Kristin Mathiesen. 

Styresak Saker til behandling 

S 01/16 Godkjenning av innkalling.  
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

S 02/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.12.2015 
Protokollen ble godkjent  

S 03/16 Orienterings- og referatsaker 

a) Protokoll fra Studieutvalget
Protokoll fra 15.12.2015 og 12.01.2016 fulgte vedlagt 

b) Protokoll fra Forskningsutvalget
 Protokoll fra 30.11.2015 fulgte vedlagt 

c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget
Protokoll fra 08.12.2015 fulgte vedlagt 

d) Personalia
Lill Haukanes er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet for perioden fra 
og med 1.1.2016 til og med 31.12.2019. Hun hadde to måneder igjen av sin 
forskerstilling, og vil derfor få to måneder permisjon fra sin stipendiatstilling for 
å arbeide som forsker på et senere tidspunkt. Den midlertidige tilsettingen 
som stipendiat vil forlenges tilsvarende. 

Knut Knapskog er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet for perioden 
fra og med 1.1.2016 til og med 31.12.2019. 
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Torhild Elin Nordtveit er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet for 
perioden fra og med 1.3.2016 til og med 29.2.2020. 
 
Malin Johansen er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet for perioden 
fra og med 1.3.2016 til og med 29.2.2020. 
 
Peter Bernt Hugenholtz har fått forlenget sin professor II-stilling ved fakultetet 
til og med 31.12.2020. 

 
Christina Kottum Elmar har sagt opp sin stilling som førstekonsulent for å tiltre 
fast stilling ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Hennes 
siste arbeidsdag ved fakultetet er 31.3.2016. 
  
Ellen Vikersveen har sagt opp midlertidige tilsetting som førstekonsulent for å 
tiltre fast stilling som seniorkonsulent ved Det humanistiske fakultet. Hennes 
siste arbeidsdag ved fakultetet er 30.4.2016. 

 
 

 
e) Oppnevning av komiteer 
 
Oppnevning av bedømmelseskomité (2015/12712) for vurdering av søker til 
stilling som postdoktor med støtte fra Finansmarkedsfondet. Komiteen består 
av førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø (leder), professor Halvard 
Haukeland Fredriksen og lektor Pernille Wegener Jessen 
 
 
Oppnevning av bedømmelseskomité (2015/12366) for vurdering av søkere til 
stilling som forsker knyttet til Landslovsprosjektet 2014-2024. Komiteen består 
av professor Jørn Øyrehagen Sunde (leder), professor emeritus og 
prosjektkoordinator Magnus Rindal og professor Berte-Elen Konow. 
 

 
 

f)   Utlysninger  
Utlysning av stipendiatstilling innen statsstøtterett. Utlysningstekst fulgte 
vedlagt(2015/12887). 

 
Utlysning av stilling som digital produksjonsmedarbeider/ førstekonsulent 
knyttet til Dragefjellet lærings- og formidlingssenter. Utlysningstekst fulgte 
vedlagt(2015/13787). 

 
g)   Referat fra Informasjons- og drøftingsutvalget 
 Referat fra møtet 29.1.2016 ble utdelt i styremøtet 

 
S 4/16   Økonomirapport 2015  
  Saksforelegg fulgte vedlagt 
                        

Vedtak: 
 

Økonomirapporten for 2015 tas til etterretning. 
 
S 5/16             Budsjettfordeling 2016 

Saksforelegg fulgte vedlagt 
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Vedtak: 
Fakultetets budsjettfordeling innenfor den grunnbevilgningsfinansierte 
virksomheten fordeles som foreslått i det fremlagte saksforelegget. 
 

 
 
S 6/16   Kompetanseopprykk til professor Unntatt offentlighet 

Saksforelegg fulgte vedlagt 
   

Vedtak: 
 
Bedømmelsen av Søren Koch om kompetanseopprykk til professor i 
rettsvitenskap godkjennes. Søren Koch tildeles opprykk ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, på grunnlag av godkjent 
kompetanseerklæring fra bedømmelseskomitéen. 
 

 
 
S 7/16   Ph.d.-grad- Unntatt offentlighet 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 
Etter avstemming fattet fakultetsstyret følgende vedtak med 10 stemmer 
for og 1 stemme i mot: 
 
1. Birthe Eriksens avhandling finnes verdig til å forsvares for ph.d.-    
           graden 
2. Fakultetsstyret oppnevner 

- Professor Stein Evju som førsteopponent 
- Professor Jan Andersson som andreopponent 

 
 

S 8/16   Strategiprosessen 2016 - 2022 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar status om den videre prosessen til orientering. 
Fakultetsstyret anbefaler dekanen å følge arbeidstakerorganisasjonene 
sin anmodning fra IDU-møtet 29.1.2016 om at strategikomiteen 
suppleres med ytterligere ett medlem fra gruppe C. 
 
 

 
 
 
S 9/16   Årsrapport forskning  2015   
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 
Vedtak: 
1 Styret sier seg tilfreds med aktiviteten i 2015 og anser at 

rapporten gir en tilfredsstillende fremstilling. 
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