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Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 

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

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

Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Onsdag 20. mars 2019 kl. 12:15 – 14:00. 
Møterom 448 – JUSII.  
 
Til stede: 
Halvard Haukeland Fredriksen (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (b) 
Nathalie Gaulier – vara for Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Emilie Mellbye Rytter (d) 
Andreas Myrseth Kolstad (d) 
 
Sekretær: Johanne Spjelkavik. 
Kontakt: studieutvalget@jurfa.uib.no  
ePhorte 19/3 
 
Neste møte: onsdag 8. mai 2019, kl. 12:15 i 448 - JUSII. 
 

Sak 16/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Ingen merknader. 

Dagsorden: Ingen merknader. 
Sak 17/19 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 20. februar 2019. Godkjent på sirkulasjon 25. februar. OBS – ekstern 
lenke – må lastes ned separat. 

2 Fullmaktsvedtak: 
a)  JUS113 Kontraktsrett I Frister for publisering av obligatorisk kursoppgave 
b) JUS113 Kontraktsrett I Tilleggslitteratur 
c) JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. Ordgrense i arbeidsgruppeoppgaver 

fra absolutt til veiledende. 
Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til studieutvalget@jurfa.uib.no  

3 Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i 
Bergen, ref. sak 2/19-3 den 20. februar 2019. Forskriften er nå publisert i Lovdata. 

4 Fagansvarlig for faggruppe Erstatningsrett og forsikringsrett (JUS399 og JUS396). 
Knut Martin Tande har tatt over fagansvaret for gruppen. 
Det er ikke fattet noe vedtak om hvordan fagansvarlige oppnevnes eller endres. En 
modell ble utviklet i oktober 2015 av emneansvarlige for JUS399 og administrasjonen, 
studiedekanen sluttet seg til den: 
En avtale inngås mellom dem som går ut som fagansvarlig, den som går inn som 
fagansvarlig, de kursansvarlige og studiedekanen. Vi stiller ikke opp særskilte formkrav. 
De fire nevnte partene kommer til enighet, og en av dem sender en skriftlig melding 
(bare en enkel e-post) til administrativt ansvarlige for JUS399 
masteroppgave@jurfa.uib.no med kopi til studieutvalget@jurfa.uib.no sånn at SU kan 
holdes orientert. 

5 Årsrapport 2018 fra Den sentrale klagenemnden. 
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-02-21/V_21-
18ArsmedlingKlagenemnda2019.pdf OBS – ekstern lenke – må lastes ned separat. 

6 Tekstfusk. Oversikt fra studieåret 207/2018. 

Sak 18/19 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 

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
mailto:studieutvalget@jurfa.uib.no
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-02-21/V_21-18ArsmedlingKlagenemnda2019.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-02-21/V_21-18ArsmedlingKlagenemnda2019.pdf
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1 Sensormøter. Ref. sak 86/18-5 fra 12. desember 2018. Uttalelser fra JUS121 og 
JUS134. 

SU uttaler - JSU kontakter en emneansvarlig – for eksempel Hans Fredrik Marthinussen – 
med spørsmål om han ønsker å prøve ut en ordning med sensormøter. SU vil 
deretter behandle en eventuell søknad om midler til godtgjørelse for involverte 
sensorer, med sak til fakultetsstyret. 

- SU ber fakultetsstyret om at spørsmålet om sensormøter tas med i en bredere 
behandling av vurderingsformer og sensurmodeller i det videre arbeidet med 
studiereformen. 

2 Opptak V19. Rapport fra studieadministrasjonen (REGL) 

SU uttaler Studieutvalget takker for orienteringen. Rapporten anses å gi et godt inntrykk av 
opptaket i vår. Vi konstaterer at vi har attraktive emner og at de modellene for opptak 
vi har treffer godt de målgruppene vi retter oss mot.  

3 Rapport fra arbeidsgruppen som utredet fagsammensetning på 1. – 3. studieår. OBS – 
ekstern lenke – må lastes ned separat. 

SU uttaler - SU oppfordrer styret til å ta særlig hensyn til at studentenes arbeidsbelastning 
blir fordelt jevnest mulig ved fastsettingen av emnestrukturen på 1.-3. 
studieår. Det er viktig at emnene på første semester av første studieår 
plasseres slik at de gir studentene en best mulig start på studiet og i størst 
mulig grad gir studentene en progresjon i læringen av juridisk metode. 
Fakultetsstyret oppfordres av denne grunn til å vurdere den foreslåtte 
rekkefølgen på avtalerett og familie- og arverett. 

- SU understreker at spørsmålet om emnestruktur skal være opptakten til en 
bred diskusjon om bruk av varierte prøvingsformer og undervisningsaktiviteter. 
Særlig der flere elementer inngår i grunnlaget for karaktersettingen, er varierte 
prøvingsformer en forutsetning for å iverksette store emner (mer enn 20 
studiepoeng). Utvalget som skal arbeide videre med reformen bør lete aktivt 
og nytenkende etter hensiktsmessige prøvingsformer for slike store emner. 

- SU understreker at hensynet til kontinuitet og progresjon i den samlede 
undervisningen i juridisk metode krever tett samarbeid mellom 
emneansvarlige, særlig mellom ansvarlig for metode II og første studieår ellers. 

 Vedtakssaker 
Sak 19/19 Uttalelse til fakultetsstyret om retting av vitenskapelige stillinger. 

Saken ble behandlet på sirkulasjon etter møtet den 20. februar,  vedtak er fattet og 
oversendt fakultetsstyret (S-17/19). 

Vedtak Følgende oversendes fakultetsstyret: 
SU uttaler: 
Med utgangspunkt i de mottatte tilbakemeldingene fra flere emneansvarlige og 
forskergruppeledere vil SU gi uttrykk for at behovet for flere undervisere er 
bekymringsfullt stort på en rekke sentrale emner. Behovet er så stort at SU ikke finner 
det riktig å peke på ett konkret rettsområde som bør prioriteres ved denne korsvei. Den 
faste stillingen som nå lyses ut, må dessuten sees i sammenheng med de neste 
utlysningene som er bebudet i 2020. SU vil i stedet slutte seg til uttalelse fra de 
emneansvarlige på JUS242 Rettergang, professorene Magne Strandberg og Ørnulf 
Øyen, om viktigheten av at fakultetet i sin rekruttering til faste stillinger har fokus på å 
rekruttere personer med bred undervisningskompetanse i norsk rett. Uavhengig av 
faglig retting av utlysningene bør det etter SUs syn stilles krav til bred 
undervisningskompetanse i norsk rett, og søkernes kvalifikasjoner på dette punkt må 
veie tungt i ansettelsesprosessen. 

Sak 20/19 JUS271-2-B Comparative Energy Law. Emnebeskrivelse. Forslag fra emneansvarlig. 
Vedtak Emnebeskrivelsen for JUS271-2-B Comparative Energy Law endres som foreslått med 

virkning fra studieåret 2019/2020. 
Sak 21/19 Sensorveiledninger for spesialemner og kontinuasjonseksamener. Forslag fra 

studiedekanen. [Sak 13/19 ble utsatt i møtet 20. februar.] I fakultetsstyremøtet 12/3-19, 
sak 18/19, kom det fram at det er ønskelig at det går fram av sensorveiledningen om 
den litteraturen det vises til i veiledningen er hovedlitteratur eller om det der innførings- 
eller tilleggslitteratur. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innstilling_fra_arbeidsgruppen_for_fag_1.pdf
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Vedtak Retningslinjer for sensorveiledninger for spesialemner og kontinuasjonseksamener, 
samt mal for samme, vedtas med de endringer som framkom i møtet. Endringene er 
innarbeidet i notatet i protokollen. 
PROTOKOLLTILFØRSEL fra de to representantene fra gruppe d): 
Studentrepresentantene ønsket å endre setningen om normalfordeling under 
overskriften «Til sensorene» til «Det kan bety at karakterfordelingen blir svært ulik 
mellom kommisjoner». Etter denne setningen ønsket studentene å sette inn en 
illustrasjon av mulige ulike karakterfordelinger på kommisjonsnivå. Hensikten med disse 
endringene er å synliggjøre enda tydeligere at karakterfordelingen kan variere også på 
kommisjonsnivå. 
I andre avsnitt foreslo studentene å endre den siste setningen til «Ulike fremgangsmåter 
som anses som likeverdige skal behandles slik, uten hensyn til sensorens preferanse». 
Denne formuleringen ville tydeligere få frem at sensoren skal vurdere besvarelsens 
faglige kvalitet, uavhengig av sensorens preferanser. 

Sak 22/19 Generell dispensasjon fra reglement for hjelpemidler til eksamen for emner 
som piloterer Lovdatas eksamensløsning. 

Vedtak Emner som har digitale hjelpemidler til eksamen i pilot, unntas fra bestemmelsene om 
hjelpemidler til eksamen for så vidt gjelder den digitale løsningen. I stedet gjelder 
elektronisk hjelpemiddelliste som emneansvarlig gjør kjent i kurset. Dette innebærer 
ingen endring i tillatte analoge hjelpemidler. Innarbeidelser i digitale hjelpemidler er 
lovlige innenfor de rammene som er teknisk mulig i Lovdatas eksamensløsning. For 
eventuelle hjelpemidler i papir som medbringes til samme eksamen, gjelder 
bestemmelsene i § 3-5, § 3-6 og § 3-7 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske 
fakultet fullt ut. 

Sak 23/19 Forslag om nytt spesialemne. JUS271-2-C International and comparative Energy 
and Climate Law. Må sees i sammenheng med sak 24/19 og sak 25/19. 

Vedtak SU anbefaler for fakultetsstyret at spesialemnet JUS271-2-C International and 
comparative Energy and Climate Law opprettes med virkning fra studieåret 2019/2020.  

Sak 24/19 Forslag om terminering av spesialemne JUS271-2-A Energy Law. Må sees i 
sammenheng med sak 23/19. 

Vedtaksforslag Studieutvalget tilrår overfor fakultetsstyret at spesialemnet JUS271-2-A Energy Law 
termineres med virkning fra studieåret 2019/2020, under forutsetning av at 
spesialemnet JUS271-2-C International and comparative Energy and Climate Law 
opprettes fra samme tidspunkt. 

Sak 25/19 Forslag om terminering av spesialemne JUS271-2-B Comparative Energy law - 
Renewable energy and energy market. Må sees i sammenheng med sak 23/19. 

Vedtak Studieutvalget tilrår overfor fakultetsstyret at spesialemnet JUS271-2-B Comparative 
Energy law - Renewable energy and energy market termineres med virkning fra 
studieåret 2020/2021, under forutsetning av at spesialemnet JUS271-2-C International 
and comparative Energy and Climate Law opprettes fra studieåret 2019/2020. 

  
Eventuelt  

  
  
  

Halvard Haukeland Fredriksen  
Leder 

 

 Johanne Spjelkavik 
 Sekretær 
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 Sak 17/19 – 6 

Tekstfusk oversikt studieåret 2017 – 2018. 
Fra vårsemesteret 2018 hadde vi ikke lenger ePhorus som tekstkontrollsystem. ePhorus ble kjøpt opp av 
TurnItIn og lagt ned. I stedet inngikk UiB avtale med svenske URKUND – i likhet med store deler av uh-
sektoren i Norge. 

Denne overgangen har representert betydelige utfordringer for oss i arbeidet med tekstkontroll. En 
sentral, underliggende årsak er nok at UKUND primært synes å være designet som et pedagogisk verktøy, 
der en veileder og en student sitter sammen foran en skjerm og studerer kildebruk. URKUND vil antakelig 
overoppfylle ethvert ønske i en sånn sammenheng. For vårt formål er URKUNDs funksjoner vesentlig 
mindre egnet, av flere grunner. De kan sammenfattes i to hovedpunkter: For det første er 
informasjonen/dokumentasjonen URKUND leverer for den enkelte teksten, så fragmentert at det er 
krevende å skaffe fram et kvalitetssikret inntrykk av hvor stort tekstsammenfallet egentlig er. For det 
andre er det ikke mulig å frambringe en god skriftlig dokumentasjon av det URKUND finner; det er 
åpenbart uheldig med tanke på krav til skriftlig saksbehandling for saker om tekstfusk. 

Resultatet er at vi antakelig har hevet terskelen noe for hva som kreves for at fakultetet skal innlede en 
mulig sak om tekstfusk, sammenlignet med det som gjaldt i perioden vi bruket ePhorus. Vi er likevel sikre 
på at de sakene som faktisk fremmes, er godt dokumentert og tilfredsstillende kvalitetssikret, ikke minst 
fordi vi legger stor vekt på at de involverte studentene skal komme til orde i prosessen med å opplyse 
sakene. 

Under følger en oversikt over tall i tekstkontrollarbeidet studieåret 2017/18. Tidligere tall ble senest 
presentert i sak 74/17 til SU den 15. november 2017. Oversikten her er noe forenklet sammenlignet med 
den som har vært presentert tidligere, det har vært uttrykt at det var «for mye informasjon» i den gamle 
oversikten. 

 Antall 
sendt 
inn 

Antall 
møter 

Advarsler Lokal 
annullering 

Nemnd 
annullering 

Nemnd 
annullering + 
utestengelse 

Felles 
klagenemnd 

2016/17 20326 10 16 5 7 3 1 
2017/18 20868 5 14 3 9 3 0 

 

Vi ser at noe flere besvarelser er sendt inn – det er likevel bare tale om 2,7 % flere enn året før og beror 
formodentlig på variasjoner i antall innleveringer. Vi har et høyere antall annulleringer i Den sentrale 
klagenemnden enn året før, men ikke ekstraordinært høyt (fra og med 12/13 har vi hatt hhv 13, 12, 9, 7, 
7, 13 annulleringer pr år i nemnden). Siden det er små tall vi opererer med, skal det lite til før det varierer 
med mange prosenter - uten at noen spesifikk årsak kan identifiseres. 

 

 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 18/19 – 1 

Sensormøter 

I sitt møte den 12. desember 2018 uttalte SU i sak 86/18 – 5: 

SU slutter seg til de to hovedmålsetningene JSU stiller opp: 
- Sensormøter mot slutten av nivåkontrollperioden, eller like etter at nivåkontrollen er sendt ut 
- Opplæring av nye sensorer, eventuelt ved at de sensurerer sammen med en erfaren sensor første gang. 

Det er nødvendig å utrede hvilke økonomiske og administrative konsekvenser tiltakene vil ha. 
SU innhenter evaluering fra JUS121 og JUS134 som har en viss erfaring med sensormøter. 
JSU oppfordres til å ta kontakt med de emneansvarlige på et eller to emner med tradisjonell skoleeksamen, med 
tanke på en forsøksordning med sensormøte og/eller oppfølging av nye sensorer. 

Som ledd i oppfølgingen av dette, ble denne e-posten sendt til de to emneansvarlige: 

 

[…] 

 

Fra Christian Franklin har vi fått tilbakemelding om at han ikke har avholdt sensormøter og ikke helt ser 
hva han kan bidra med. 

Fra Søren Koch har vi fått følgende tilbakemelding: 

Hei,  
 
Kort om min erfaring med sensormøter:  
 
Jeg har etablert denne rutinen etter jeg fikk med meg at Christian gjorde det i NIRI.  
 
En åpenbar utfordring er å etablere kontakt til alle sensorer særlig de eksterne som har mest 
nytte av disse møtene. Dette fordi en må bruke en konferanse på skype-buisness som ofte ikke 
funger. Vi hadde de siste årene mange problemer på det tekniske frontet.  
 
Bort sett av dette er mine erfaringer med en sensormøte bare positive. Det er mest 
hensiktsmessig å vente en uke, men ikke mye mer, etter innlevering av oppgavene. Dette bør alle 
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sensorer gi en sjanse å skape seg et overblikk over problemstillinger, potensielle 
vurderingskriteria osv. Det kan være hensiktsmessig for oppgavestilleren å introdusere litt 
bakgrunn og formålet med oppgaven. Her er det viktig å bruke tilbakemeldingene fra 
medsensorer for å høre hvorvidt studentene har klart å innfri forventningene som en kunne ha på 
besvarelsene. I sensormøter kan det også avklares hvor mye vekt en legger på enkelte 
vurderingskriteria som f.eks. formalia, ordgrense osv.  
 
Etter min erfaring gjør en god sensormøte arbeidet med nivåkontroll mye enklere. I tillegg kan 
opplysninger fra dette møte brukes til å justere sensorveiledningen. Jeg skal derfor fortsett å ha 
sensormøter i JUS 134.  
 
Mvh  
 
Søren  

Etter dette må vi kunne konkludere med at vi har svært spinkelt grunnlag i vår nåværende ordning, med 
nåværende emneansvarlige, for å konkludere med hensyn til sensormøter. Den smule grunnlag vi har, 
peker i retning av at møtene er nyttige, men krevende. 

Dersom det er ønskelig med en videre utvikling av denne modellen, vil det antakelig være nødvendig med 
et lite prosjekt (utvikling av mål og midler) samt en pilotering og en evaluering før vi kan fremme et 
begrunnet forslag om å ha eller ikke ha sensormøter. 

 
Tilbake til sakslisten 
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Sak 18/19 – 2 

Notat til studieutvalget og fakultetsstyret 
Fra: studieseksjonen 
 

Oppsummering av opptakene ved Det juridiske fakultet våren 2019 
Her følger en oppsummering av opptak ved det juridiske fakultet vårsemesteret 2019.  

JUSVALG - opptak til spesialemner  
Fakultetet tilbød opptak til totalt 37 spesialemner våren 2019. Det gis opptak til spesialemner i begge 
semestre, for ett semester av gangen. Søkermassen har stabilisert seg på et høyere nivå i høstsemesteret 
enn i vårsemesteret, men vi ser en fortsatt økning av søknader til vårsemesteret.  

Vi mottok vi til sammen 161 søknader til JUSVALG våren 2019.  Det ble gitt 144 tilbud og av disse har 143 
vurderingsmeldt seg.   

Den vanligste årsaken til at vi gir avslag på søknad om opptak til JUSVALG er manglende dokumentasjon 
og/eller at enkelte av opptakskravene ikke er oppfylt. De som ikke oppfyller opptakskravene har som 
regel ikke fullført tre års høyere utdanning. 

Antall søkere siden høsten 2016: 
 
 

 

 

POSTMAJUR – poststudierett ved Det juridiske fakultet våren 2019 
Vi behandler søknader om opptak til poststudierett til både høst- og vårsemesteret.  
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Poststudieretten varer i to semester, og en kandidat må søke om poststudierett fra det direkte 
påfølgende semesteret etter at graden er oppnådd. Graden må være fullført i det foregående semesteret 
for at søkeren skal være kvalifisert.  

I vår (2019) mottok vi 48 søknader om opptak til poststudierett. Her ble 47 tilbud gitt og av disse har 46 
semesterregistrert seg for våren. Dette er en økning på 37% i antall søkere fra foregående år (2018 vår). 

Etter opptaket satt vi igjen med ett avslag, hvor søker allerede har fått innvilget poststudierett tidligere 
(har hatt poststudierett i ett år allerede). Denne søkte JUSVALG etter fristen og fikk opptak der. 

Tabellen under viser søkertallene fra og med våren 2016: 

 

 

 

Heller ikke i år har alle studentene som tas opp til poststudierett valgt å beholde studieretten i begge 
semestrene. Av de 66 studentene som startet høsten 2018, er det 34 som har semesterregistrert seg 
våren 2019.  

Årsakene til at en del slutter etter ett semester kan være mange. Oftest planlegger studentene å gjenta 
eksamen i noen få bestemte emner. Dersom eksamen kan avlegges i det første semesteret av 
poststudieretten avsluttes gjerne studiet etter ett semester. Dersom eksamen som skal gjentas kun går i 
det andre semesteret av poststudiet, beholdes poststudieretten i begge semestrene.  

INTL-JUS – opptak av innreisende avtalestudenter  
Våren 2019 har fakultetet hatt en liten nedgang i antall internasjonale studenter, sammenlignet med 
forrige studieår som utmerket seg med en veldig stor økning, både på høst og vår. Tabellen under viser 
antallet søknader fra innreisende avtalestudenter til vårt fakultet i vårsemestrene de tre siste årene. 

Som hovedregel er antall søkere og antall tilbud det samme, med kun svært få unntak, i og med at 
studentene nomineres av partnere. Tallene under viser derfor antall studenter som har søkt og antall som 
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har aksepterer tilbudet fra fakultetet. Differansen består i hovedsak av studenter for hvilke det foretas 
endring i fakultetstilknytning på bakgrunn av emnene de er oppmeldt til, i tillegg til trekk etter utsendt 
tilbud.  

I vårsemesteret 2019 tok vi imot 64 nye internasjonale studenter, i tillegg er det 56 studenter som kom 
høsten 2018 som blir fortsatt er ved fakultetet (opptak for ett studieår). Det er derfor til sammen 120 
studenter med INTL-JUS-studierett ved fakultetet denne våren. 

Tabellen under viser antall søkere totalt, søkere via fakultetets avtaler og aksepterte tilbud i 
vårsemestrene 2017–2019.  

 

 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 19/19 

Uttalelse til fakultetsstyret om retting av vitenskapelige stillinger. 

Stabsseksjonen sendte ut invitasjon (satt inn under her) med høringsfrist onsdag 20. februar kl. 12:00 – 
Studieutvalgets møte begynte kl. 13:15 samme dag, og det ble ikke tid til en forsvarlig gjennomgang av 
høringssvarene før møtet. Svarene ble derfor behandlet på sirkulasjon, og vil finnes i SU sin innkalling og 
protokoll for neste møte, den 20. mars. 

Uttalelsen som ble vedtatt på sirkulasjon: 

SU uttaler: 

Med utgangspunkt i de mottatte tilbakemeldingene fra flere emneansvarlige og 
forskergruppeledere vil SU gi uttrykk for at behovet for flere undervisere er bekymringsfullt stort 
på en rekke sentrale emner. Behovet er så stort at SU ikke finner det riktig å peke på ett konkret 
rettsområde som bør prioriteres ved denne korsvei. Den faste stillingen som nå lyses ut, må 
dessuten sees i sammenheng med de neste utlysningene som er bebudet i 2020. SU vil i stedet 
slutte seg til uttalelse fra de emneansvarlige på JUS242 Rettergang, professorene Magne 
Strandberg og Ørnulf Øyen, om viktigheten av at fakultetet i sin rekruttering til faste stillinger har 
fokus på å rekruttere personer med bred undervisningskompetanse i norsk rett. Uavhengig av 
faglig retting av utlysningene bør det etter SUs syn stilles krav til bred undervisningskompetanse i 
norsk rett, og søkernes kvalifikasjoner på dette punkt må veie tungt i ansettelsesprosessen. 
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Innkomne merknader til SU: 

 

1) Fra Eirik Holmøyvik og Ragna Aarli  

Mandag 18. februar 2019 

Utlysing av vitskaplege stillingar 

Vi viser til Fakultetets orientering 13. februar om planar for utlysing av fast vitskapleg stilling og 
stipendiatstillingar hausten 2019. Vi forstår det slik at eventuell retting av framtidige utlysingar vil skje på 
grunnlag av dokumentert forskings- og undervisningsbehov ved fakultetet. 

Som utgangspunkt vil vi peike på at fagområdet for forskargruppa vår, rettsstat, ikkje vert dekt i eitt 
einskilt fag på masterstudiet i rettsvitskap. I staden er rettsstatlege spørsmål - forstått breitt som 
rettssystemets institusjonelle oppbygging og tilhøvet mellom rett, demokrati og individ -  tema i fleire av 
dei obligatoriske faga på masterstudiet, i fyrste rekke Rettsstat og menneskerettar, Norske og 
internasjonale rettslege institusjonar, og EXFAC. I tillegg er det vesentlege rettsstatlege komponentar i 
faga Strafferett, Rettargang, Forvaltningsrett I og II, Rettskjelde- og metodelære, og Rettshistorie og 
komparativ rett. I samband med ny studieordning er det òg skissert eit nytt fag på andre studieår med 
tittel Rettsstat.  

På dette grunnlaget meiner vi at det finst eit notidig og framtidig undervisningsbehov innanfor emnet for 
vår forskargruppe. Vi vil særleg peike på at det over tid har vist seg krevjande å dekke kursundervisning i 
faget Rettsstat og menneskerettar, og at Fakultetet nyleg har mista ein fast tilsett med særskilt 
kompetanse på dette området.  

Når det gjeld forskingsbehov viser vi til at rettsstaten er eit emne med høg aktualitet og 
samfunnsrelevans. Slik det ser ut no, må vi vente at forskingsbehovet på rettsstatsspørsmål berre vil auke 
framover. Samstundes er det i Noreg og i Europa relativt få spesialiserte miljø som arbeider med 
rettsstatsproblematikk. Her har forskargruppa opparbeida eit breitt nasjonalt og internasjonalt nettverk 
med vekt på domstolsforsking, og som gir gode rammevilkår for utvikling av forskingsmiljøet på rettsstat 
ved Fakultetet. 

Av grunnane vi nemner ovanfor ber vi Fakultetet: 

1. Rette ei stipendiatstilling innanfor fagområda statsrett og menneskerettar. Det bør stillast som 
krav eller vektleggast at doktorgradsprosjektet har relevans for norsk rett eller europeiske 
rettsordningar Noreg deltek i. Problemstillingar knytt til domstolanes funksjon og sjølvstende kan 
prioriterast.  

2. Vurdere retting mot menneskerettar/statsrett ved framtidige faste stillingar på eit tidspunkt 
Fakultetet finn eigna med tanke på økonomi, omsyn til eventuelle interne søkarar og tilfang av 
kvalifiserte eksterne søkarar.   

Beste helsing  

Ragna Aarli     Eirik Holmøyvik 

Forskargruppa for rettsstat 

 

2) Fra Jan-Ove Færstad og Johan Gjertsen 

Mottatt 18.2.2019 
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De siste årene har det vært gjentagende utfordringer med å finne fast ansatte til å dekke 
undervisningsbehovet på emnet Kontraktsrett I. I mange tilfeller har undervisningsbehovet blitt dekket av 
stipendiater og/eller fast ansatte som ikke har kontraktsrett (eller tilgrensende fagfelt) som sitt 
fagområde. De siste to årene har det også vært nødvendig å hente inn eksterne storgruppeledere, da det 
ikke har vært tilstrekkelig med interne krefter som har mulighet til å bidra i undervisningen på emnet.  

Undervisningsbehovet på Kontraktsrett I må sees i sammenheng med undervisningsbehovet på de øvrige 
privatrettslige emnene ved studiet. De fleste faste vitenskapelig ansatte som er aktuelle for undervisning 
på Kontraktsrett I er også aktuelle som undervisere innenfor øvrige privatrettslige emner, slik som 
Allmenn formuerett, Erstatningsrett og Kontraktsrett II. Så langt jeg kjenner til har også disse emnene 
jevnt over vansker med å skaffe interne undervisningskrefter. Prioriterer man å anvende interne krefter 
på ett av disse emnene, risikerer vi at et annet emne må hente inn eksterne krefter for å bidra i 
undervisningen. Dette synliggjør et klart behov for å styrke den vitenskapelige staben med personer som 
kan undervise i ulike privatrettslige emner, ikke minst i kontraktsrett. 

Beste hilsen, 

Jan-Ove (også på vegne av Johan) 

 

3) Fra Ørnulf Øyen og Magne Strandberg 

Mottatt 19.2.2019 

Utlysing av faste vitenskapelige stillinger i 2019 

Det vises til e-posten den 13. februar angående utlysning av en fast vitenskapelig stilling i løpet av 2019. 
Vi uttaler oss som kursansvarlige i faget JUS242 Rettergang. 

De siste årene og frem til og med studieåret 2016/2017 var det god tilgang på interne 
undervisningskrefter i faget Rettergang, både når det gjaldt forelesere og seminarledere.  Fra og med 
studieåret 2017/2018 var det vært en negativ utvikling, særlig når det gjelder seminarledere. Utviklingen 
ble beskrevet i innspillet fra oss i notatet av 16. januar 2018 angende utlysning av en fast stilling våren 
2018. 

Tidlig i august 2018 ble studiedekan Halvard Fredriksen kontaktet angående problemet med å rekruttere 
seminarledere i sivilprosess og straffeprosess. Hans arbeid har medført at situasjonen i sivilprosess nå ser 
vesentlig lysere ut, ved at nye seminarledere ble rekruttert. I tillegg er Strandberg nå tilbake etter 
forskningsfri. Behovet for seminarledere i sivilprosess er dermed dekket på kort sikt. 

I straffeprosess er derimot situasjonen fortsatt noe vanskelig. Som nevnt i notatet av 16. januar er de 
tidligere seminarlederne Jon Petter Rui og Marlin Johansen ikke akutelle som seminarledere. Men 
post.dok. Ingun Fornes og stipendiat Espen Verling er nyrekkrutert, og vi håpner at de iallfall er med som 
semionarledere også neste studieår. I år var vi fire seminarledere, men Øyen måtte ta på seg fire av de ti 
seminargruppene. Som nevnt i notatet av 16. januar har Gert Johan Kjelby som følge av et 
eksternfinansiert prosjekt ikke undervisningsplikt før i slutten av februar 2022, noe som medfører at han 
ikke er aktuell som seminarleder i straffeprosess før studieåret 2022/2023. 

Problemene i faget Rettergang er ikke av en slik karakter at en særskilt utlysning innen straffeprosess 
og/eller sivilprosessrett er naturlig i 2019. Men i den grad en også i faget JUS241 Strafferett har et 
rekrutteringsproblem når det gjelder seminarledere, bør behovet i strafferett og straffeprosess ses i 
sammenheng. Videre er det viktig at fakultetet i sin rekruttering til faste stillinger ha fokus på å rekruttere 
personer med bred faglig undervisningskompetanse i norsk rett, slik at de som ansettes ved behov kan 
oppfylle noe av undervisningsplikten i faget JUS242 Rettergang.   
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Bergen, den 19. februar 2019 

Ørnulf Øyen       Magne Strandberg 

 

4) Thomas Eeg 

Bergen, 19.02.2019 

UTLYSNING AV LEDIG STILLING ETTER PROFESSOR HENRY MÆLAND 

Forskergruppelederne og emneansvarlige er bedt om å uttale seg i sakens anledning. Maria Vea Lund 
vikarierer for tiden som emneansvarlig i JUS112 arve- og familierett, men da saken gjelder mer langsiktige 
behov, uttaler jeg meg likevel også i den rollen. 

Når det gjelder forskningsmessige utfordringer og behov, viser jeg i hovedsak til mine vurderinger brev av 
5. januar 2018, som vedlegges. [Dette er lagt ved saksnotatet til FU.] 

Om undervisningsbehovet: I og med at fagmiljøet er lite, er det i praksis ikke hensiktsmessig å se helt bort 
fra utfordringer som forskningstermin o.l. skaper. Dette semesteret vikarierer som sagt Maria som 
emneansvarlig. Jeg skulle etter planen starte min forskningstermin 1. mai (og til tross for det ha 
forelesninger i mai og juni). På grunn av omstendigheter utenfor min kontroll som jeg først ble kjent med i 
dag, kan det imidlertid ligge an til at min forskningstermin må forskyves, slik at oppstart blir høsten 2019. 
Da terminen er på 1 år, tilsier det behov for vikar som emneansvarlig også våren 2020. Så vidt jeg vet, har 
Maria tenkt å søke om forskningstermin da. Et lite og sårbart fagmiljø skaper også vansker med å fylle 
storgruppelederstillingene med ansatte som har fagene som sine kjerneområder. 

Hva angår undervisningsbehovet, må innspillene for øvrig ses i lys av at ny studieordning er i støpeskjeen. 
Det ligger an til en viss reduksjon i pensum og dermed i antall studiepoeng (SP) for emnet familie- og 
arverett. Det er likevel ikke grunn til å anta at behovet for undervisningsressurser reduseres tilsvarende, 
dersom intensjonene som ligger bak foreslått reduksjon av SP legges til grunn. Tidsmessig og 
undervisningsmessig omfang (forelesninger, arbeids- og storgrupper, obligatorisk kursoppgave) blir i så 
fall omtrent som i dag. Tanken er at studentene, på det som sannsynligvis blir første rettsdogmatiske 
emne der det gis bokstavkarakter, skal gis noe bedre tid til å få konsentrert seg om grunnleggende 
begreper og regler, på bekostning av mer detaljpreget stoff. Men det er også aktuelt at et slikt 
«innføringskurs» på første studieår suppleres av et «fordypningskurs» - som valgemne – på 5. studieår. 
Dette kan i så fall tilsi et behov for å styrke undervisningsressursene.  

Selv om fagmiljøet altså trenger flere, er vi likevel slik det ser ut dekket i 2019. Jeg ser heller ingen som 
umiddelbart kunne ha tiltrådt en førstestilling som lyses ut i vår. Derimot er det sannsynlig at en ph.d.-
avhandling innenfor emnene leveres i Bergen til sommeren (foruten at det nylig er levert en i Oslo). 
Innspillet er derfor i første rekke myntet på den faste stillingen som planlegges utlyst til høsten. 

Når det gjelder øremerking av stipendiatstillinger, trenger fagområdene fortsatt langsiktig oppbygging av 
kompetanse, jf. bl.a. vedlagte brev av 5.01.18. Et praktisk spørsmål er imidlertid om det er 
veilederressurser tilgjengelig, dersom tanken er at nyansatte stipendiater bør ha hovedveileder her. Selv 
skal jeg unngå ytterligere undervisnings- og veilederoppdrag inntil min forskningstermin er fullført, men 
det kan tenkes at andre i seniorgruppen kan være aktuelle. 

Thomas Eeg 

Forskergruppeleder familie-, arve-, barne- og personrett. 
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5) Fra Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen 

Mottatt 19.2.2019 
Utlysing av fast vitskapleg stilling –fråsegn frå emneansvarlege i strafferett 

Vi viser til e-post 13.02.19 frå administrasjonen ved Anita Garden. Som enmeansvarlege for JUS241 vil vi 
melda frå at det no er eit sterkt behov for å prioritera strafferettsfaget i vid tyding ved komande 
utlysing(ar) av faste stillingar. 

Behovet for tilsette med primærkompetanse i strafferett heng for det første saman med den store 
undervisingsportefølgjen. Strafferett (JUS 241) er eit stort fag i den obligatoriske undervisinga (20 
studiepoeng). Dette omhandlar den såkalla materielle strafferetten. I tillegg inngår straffeprosess i faget 
Rettargang (om lag halvdelen av 20 studiepoeng). Vidare trengst fagpersonar med undervising i strafferett 
til valemna i internasjonal strafferett, politirett og påtalerett. Det høyrer med at deltakarane i 
strafferettsmiljøet også er involverte i undervisinga i andre fag, mellom anna Rettsstat og 
menneskerettar, EXFAC / Juridisk forprøve pg ÅhD-programmet. Endeleg må nemnast at det kvart 
semester er svært mange studentar som skriv masteroppgåve innafor dette fagfeltet (våren 2019 er talet 
37). Samla er det såleis svært omfattande undervisingsoppgåver som skal fordelast innafor dette 
fagmiljøet. 

Når det særskilt gjeld JUS 241, har vi i fleire år hatt utfordringar med å oppretthalde undervisinga med 
interne fagpersonar. Undervisinga på kurset er hovudsakleg førelesingar og seminarundervising, i tillegg 
til eksamenssensur. Førelesingane har vore halde av dei/den kursansvarlege, i tillegg til at andre ved 
fakultetet har teke utvalde førelesingar. Seminarundervisinga, som normalt krev fem fagpersonar med to 
grupper kvar, har vi dei seinare åra klart å gjennomføre med interne krefter (begge kursansvarlege i tillegg 
til andre), men då berre gjennom omfattande prosessar, og ekstrainnsats frå fagpersonar som ikkje treng 
ta det på seg. Eksamenssensur har berre unntaksvis hatt interne fagpersonar som sensorar, og har 
hovudsakleg basert seg på samarbeid med ei gruppe praktikarar. 

Strafferettsmiljøet har over ei tid vore eit av dei fagleg tyngste og største fagmiljøa ved fakultetet. Dette 
heng dels, men ikkje berre saman med det store innslaget av eksternfinansiering (BFS, NFR). Personar 
knytte til slike prosjekt har likevel gjennomgåande lite undervisingsplikter. Skal den faglege satsinga halda 
fram, må det også spegla seg i eit tilstrekkeleg tal faste stillingar. 

Det siste året har det vore eit markert fråfall av fast tilsette fagpersonar innanfor strafferett. Professor Jon 
Petter Rui og førsteamanuensis Annika Suominen har sagt opp sine stillingar, og professor Henry Mæland 
har gått av for aldersgrensa. 

I denne situasjonen er det vanskeleg for strafferettsmiljøet å halda oppe ei solid, forskingsbasert 
undervising med ein erfaren stab av undervisarar. Som kursansvarlege ser vi med uro på denne utviklinga. 
I tillegg kjem behovet for vidare satsing på dette viktige forskingsfeltet ved fakultetet. Vi ber 
fakultetsleiinga notera seg dette, og tilføra fagmiljøet nye stillingar no. 

Bergen 19.02.19, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen 

 

6) Fra Bjørn Henning Østenstad 

Mottatt 20.2.2019 

Eg er emneansvarleg i Jus 123 (forvaltningsrett II) og vurderer at den allmenne forvaltningsretten kan 
trenge styrking. Vi er for så vidt mange i forvaltningsrettsmiljøet, men langt  færre som kan gå inn og ta 
tungt undervisningsansvar i allmenn forvaltningsrett. Det er inga akutt  krise, men vi er sårbare ved 
uføresette hendingar og forvaltningsretten er eit stort emneområde.  
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Helsing Bjørn Henning 

 

7) Fra Jørgen Aall 

Mottatt 20.2.2019 

Øremerking av stillinger – Rettsstat, menneskerettigheter 

Førstestillingen 

For rundt fem år siden ble Jon P Rui ansatt som professor ved fakultetet for styrke menneskerettslig 
forskning og undervisning ved Fakultet. Som kjent har Rui returnert til Tromsø. Dette bortfallet bør 
kompenseres ved en ny ansettelse innen fagområdet Rettsstat, Menneskerettigheter (eller hva det nå vil 
bli hetende i fremtiden).  

Selv om Fakultetet allerede har flere rettsstat- og menneskerettskompetente på førstestillings- og 
professornivå, er det behov for å gjenvinne og helst styrke forskningskapasiteten på dette feltet. Jeg 
nøyer meg her med å peke på utfordringer knyttet til den rettslige utviklingen i Norge (grunnlovsreformen 
i 2014) og forholdet mellom denne og det europeiske beskyttelsessystemet (særlig EMK, men også 
EU/EØS). Blant stikkordene her er de internasjonale kontrollorganers prøvingsintensitet, 
subsidiaritetsprinsipp og nasjonal skjønnsmargin.  

Disse (spennende!) forskningsutfordringene gå hånd i hånd med (tilsvarende!) undervisningsoppgaver. Vi 
har jevnlig problemer med å få undervisningskabalen til å gå opp innenfor disse fagområdene. Det gjelder 
i dag særlig storgruppeundervisning, men i noen grad også forelesninger. Den sannsynlige 
omstrukturering (og slik jeg oppfatter det: prinsipielle styrking) av de fag som særlig omhandler forholdet 
mellom norsk og internasjonal rett aksentuerer både forsknings- og undervisningsbehovet.  

Når det gjelder muligheten til å rekruttere kvalifiserte nevner jeg at jeg nylig har avsluttet et 
bedømmelsesarbeid for UiO som gjald en førstestilling i EMK-rett ved Norsk senter for 
menneskerettigheter. Det meldte seg tolv søkere, flere av dem særdeles vel kvalifiserte, både 
vitenskapelig og med hensyn til å kunne undervise i fag på jusstudiet. Bare én av dem vil bli tilsatt. Uten å 
vite det vil jeg tro at flere av de øvrige eventuelt vil kunne være aktuell for oss (og at disse i så fall bør 
oppfordres til å søke). Dette er selvsagt bare ett rekruteringsreservoar, det finnes saktens flere og 
nærmere.  

Stipendiatstillingene 

Jeg viser til redegjørelsen ovenfor og gjør den gjeldene også i denne sammenheng (med de nødvendige 
tilpasninger). Med de nevnte forsknings-  og undervisningsutfordringer bør fakultetet satse langsiktig. Det 
vil blant annet si ved å utdanne egne doktorander, det vil igjen si ved å ansette stipendiater. Jeg tillater 
meg å foreslå øremerking av to stipendiatstillinger innen fagområdet Rettsstat, Menneskerettigheter. 

Bergen, den 20. februar 2019 

Jørgen Aall              
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Tilbake til sakslisten  
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Sak 20/19 

JUS271-2-B Comparative Energy Law 

Vi har mottatt forslag fra emneansvarlig for JUS271-2-B Comparative Energy Law, Ernst Nordtveit, om 
endring i emnebeskrivelsen med hensyn til obligatoriske aktiviteter og prøvingsforrm. Endringen uttrykkes 
slik: (Grønn tekst er ny, gjennomstreket tekst går ut.) 

Han skriver: 

På faget Comparative Energy Law (JUS271-2-B) har vi ei ordning med at studentane skriv ei 
heimeoppgåve som tel 50 prosent i karakteren, saman med skuleeksamen på som tel 50 prosent. 
Faget kjem også til å gå til hausten (eg arbeider som kjent med eit nytt fag som skal samle dei to 
faga frå 2020).  Denne ordninga har litt uheldige sider for ein del utanlandsstudentar som slit med 
engelsken, særleg i starten av kurset.  Det er på den andre sida bra for dei å ha ei skriftleg 
oppgåve som ein del av læringsprosessen. Eg vil difor gjerne ha endra dette slik at dei får ei 
obligatorisk oppgåve med same omfang som nå, som må vera bestått for å gå opp til eksamen, 
men slik at den ikkje skal telja i karakteren. 

På det grunnlaget utarbeidet studieadministrasjonen et konkret forslag til endring, som emneansvarlig 
deretter har endret litt mer på: 

Eg har også endra dette om at det er eit emne studentane vel sjølv. Det går ikkje når vi har 
mellom 40 og 50 studentar, så i praksis har det blitt eit emne dei får oppgjeve. Vi bør ha det i 
reglementet også.  

JUS271-2-B Comparative Energy Law 
 
Compulsory Assignments and Attendance 
During the course the students shall write a final paper of maximum 2000 words on 
a subject chosen by the student given by the course leader. The paper counts for 
50% of the final mark while the four hours exam count for 50%. 
The paper must be approved before the student can take the exam. 
 
Forms of Assessment 
Exam each semester. 
Paper (50%), fFour hour digital school exam (50%). 
Information about digital examination can be found here: 
http://www.uib.no/en/education/87471/digital-examination. 
A - E for passed, F for failed. 

Exam language 
Question paper: English 
Answer paper: English 

Type of examination 
• semester with teaching: Digital school exam (50 %), paper 50 % 
• semester without teaching: Digital school exam (50 %), paper 50 % 

 
Tilbake til sakslisten 

  

http://www.uib.no/en/education/87471/digital-examination
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Sak 21/19 

Sensorveiledninger fra og med studieåret 2019/2020 
I sitt møte den 17. oktober 2018 fattet SU vedtak (sak 79/18) om utforming av sensorveiledninger for 
spesialemner gjeldende for H18. Vedtaket ble bekreftet av fakultetsstyret i deres møte den 30 oktober 
(sak 69/18). 

SU vil med dette legge mer permanente rammer rundt kravene til sensorveiledninger for alle typer 
eksamener. 

1. Ordningen for sensorveiledninger for spesialemner som ble vedtatt i fakultetsstyret 30. oktober 
2018, gjeldende for høsten 2018, forlenges til og med våren 2019. Herunder også den malen for 
sensorveiledninger til spesialemner som ble sendt ut til de emneansvarlige den 5. november 2018 
(satt inn i saken her). 

2. Sensorveiledninger for spesialemner fra og med V19, følger samme mal som sensorveiledninger 
for kontinuasjonseksamener fra samme tidspunkt. Se pkt. 4 under her. 

3. Sensorveiledninger for masteroppgaver: Det vises til Fellesprosjektets Instruks for veiledning og 
sensur på JUS399 masteroppgave. Det er et selvstendig poeng at sensorer og veiledere skal gjøre 
seg kjent med hverandres instrukser, med sikte på harmonisering av veiledning og sensur. 

4. Sensorveiledninger for kontinuasjonseksamener og spesialemner, gjeldende fra og med H19, 
inkludert kontinuasjonseksamen i august 2019.  

a. Fra og med lovendring i kraft 1. juli 2018, er det krav om skriftlig sensorveiledning til alle 
eksamener, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr. 2 siste punktum. 

b. For eksamener med bare én kommisjon, utarbeides en forenklet sensorveiledning, etter 
samme mal som den som ble utarbeidet som mal for spesialemner for H18. 
Utarbeidelse av disse sensorveiledningene honoreres med to timer. 

c. For eksamener med mer enn én kommisjon, utarbeides en mer utførlig sensorveiledning, 
dvs. etter samme mal som den som gjelder for ordinære, obligatoriske emner. 
Utarbeidelse av en slik sensorveiledning honoreres med 8 timer (som nå). 

d. «Stor sensorveiledning» skal følge samme mal som den forenklete, til og med første 
avsnitt under overskriften «Vurderingen av eksamensprestasjonene skal ta utgangspunkt i 
læringsutbyttebeskrivelsen». Videre kan den følge samme oppsett med hensyn til 
overskrifter/disposisjon, men den kan være betydelig mer detaljert og inngående i 
drøftelsen av de enkelte punktene under, og er fristilt med hensyn til hvilke punkter det 
er formålstjenlig å ha med – det kan være færre eller flere enn de som inngår i den 
forenklete veiledningen. Malen kan tjene som en huskeliste. 

e. I tvilstilfeller må emneansvarlig selv undersøke med studieadministrasjonen hvor mange 
studenter som er meldt til eksamen for å planlegge hvilken veiledning som skal skrives. 

  

https://www.uib.no/jur/89557/instruks-veiledning-og-sensur-p%C3%A5-jus399-masteroppgave
https://www.uib.no/jur/89557/instruks-veiledning-og-sensur-p%C3%A5-jus399-masteroppgave
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Sensorveiledning til spesialemner og kontinuasjonseksamener 

  Til sensorene: 

Karakterfastsettelsen skal skje på grunnlag av «Utfyllende retningslinjer for karakterfastsettelse 
i juridiske fag», fastsatt av Det nasjonale fakultetsmøtet, som er gjengitt senere i denne 
sensorveileningen. Studentenes prestasjon skal vurderes som et hele, basert på kriteriene for 
karakterfastsettelse. Det skal ikke normalfordeles i den enkelte kommisjon. For bedømmelser 
av praktikumsoppgaver vil imidlertid fakultetet gjøre særskilt oppmerksom på at det i de 
senere år har vært observert en tendens til at en del studenter bruker mye plass innledningsvis 
på standardiserte fraser som ikke knyttes opp til den konkrete eksamensoppgaven. Formålet 
med praktikumsoppgaver er å teste studentenes evne til å løse praktiske oppgaver, herunder å 
koble sammen juss og faktum på en skjønnsom måte. Metodiske ferdigheter skal stå sentralt i 
bedømmelsen. Slike demonstreres først og fremst gjennom den konkrete rettsbruken, ikke 
gjennom generelle og standardiserte innledninger. Det er først og fremst studentens evne til å 
anvende rettsreglene på det konkrete faktum som skal belønnes i sensuren. Studenter som 
bruker mye tid og plass på selvfølgeligheter og standardiserte fraser, og som ikke kommer nok i 
dybden på drøftelsene av oppgavens sentrale spørsmål, bør trekkes for dette. 

Fakultetet finner også grunn til å understreke at det ikke er slik at det finnes ett og bare ett 
«riktig» oppsett for enhver praktikumsbesvarelse. Avvik fra sensorenes foretrukne oppsett skal 
ikke i seg selv gi utslag i sensuren.  

Å formidle gode juridiske resonnementer krever et enkelt, klart og effektivt språk. Studenter 
som skriver lettfattelig, presist og poengtert skal få uttelling for dette. Upresise og 
omstendelige drøftelser skal gi trekk. Særlig for de mest omfangsrike besvarelsene må 
sensorene være oppmerksomme på dette – dersom alle de ekstra ordene ikke tilfører noe 
særlig til drøftelsene, skal dette gi trekk. Overdreven bruk av avsnitt bør gi trekk dersom det 
stykker opp drøftelsene på et vis som gjør det vanskelig for leseren å få grep om helheten i 
studentens resonnement. 

Til studenter som leser sensorveiledningen i et læringsperspektiv: 

Denne sensorveiledningen er utformet for å gi retningslinjer for sensorenes vurdering av 
eksamensbesvarelser i lys av læringsutbyttebeskrivelsen for emnet. Sensorene er høyt 
kvalifiserte jurister, med materielle og metodiske forkunnskaper på et høyere nivå enn 
studenter som har eller skal avlegge eksamen i dette emnet. Sensorene forutsettes dessuten å 
ha særlig kjennskap til de rettsområdene som de sensurer innenfor. Av denne grunn er det ikke 
gitt at alle forhold for sensuren av eksamensbesvarelsene er omtalt i denne veiledningen. 
Særlig gjelder dette «juridisk allmennkunnskap» som sensorene forutsettes å kjenne til, 
herunder den betydning som metodiske ferdigheter, skjønnsmessig disponering av den 
tilgjengelige tiden og plassen, hensiktsmessig struktur, presis begrepsbruk, godt språk mv. alltid 
vil ha for vurderingen av en eksamensbesvarelse. En sensorveiledning kan ikke leses som en 
oppskrift på hvordan en god eksamensbesvarelse bør se ut. 

Å arbeide med tidligere eksamensoppgaver kan være et nyttig innslag i læringsprosessen i et 
emne. Læringsutbyttet begrenses imidlertid betydelig dersom man ser på sensorveiledningen 
for tidlig i prosessen, fordi man da undergraver den problembaserte tilnærmingen som er en 
forutsetning for å løse nye juridiske problemstillinger. Det er først etter at man har gjort et 
reelt forsøk på å løse oppgaven selv at det kan være nyttig å se på sensorveiledningen, som et 
hjelpemiddel til å vurdere styrker og svakheter med egen besvarelse. 



side 24 

Sensorveiledning for eksamen i [EMNE] – [SEMESTER] 
 

Eksamensbesvarelsene skal vurderes ut fra karakterskalaen A-F. [EVT. BESTÅTT/IKKE BESTÅTT] 

Generell, kvalitativ, beskrivelse av de ulike bokstavkarakterene  

A      Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.   

B      Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.   

C      God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god 
vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.   

D      Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av 
vurderingsevne og selvstendighet.   

E       Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser 
liten vurderingsevne og selvstendighet.   

F       Ikke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både 
manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

 

Karakterfastsettelsen skal skje på grunnlag av følgende formulering i "Utfyllende retningslinjer for 
karakterfastsettelse i juridiske fag", fastsatt av Det nasjonale fakultetsmøtet: 

Måling av juridiske egenskaper og ferdigheter skjer etter en sammensatt vurdering av ulike 
kvaliteter. Det avgjørende for karakterfastsettelsen skal være totalinntrykket av kandidatens 
prestasjoner, sett i forhold til oppgaven som er gitt. Ulike besvarelser av samme oppgave kan 
således ha hver sine sterke og svake sider, og likevel bli ansett som likeverdige ved 
totalvurderingen. På bakgrunn av dette angis det ikke fagspesifikke beskrivelser i form av faste 
regler om hva som kjennetegner det enkelte karaktertrinn eller hvilke egenskaper som teller mest. 

Ved vurderingen av hvilke karaktertrinn som skal gis, ut fra de ovennevnte generelle beskrivelsene, 
vil det legges vekt på følgende ferdigheter i den totalvurderingen som skal foretas: 

• Kunnskaper om og oversikt over oppgavens tema og relevant bakgrunnsstoff; 
• Evne til å finne frem til og formulere rettslige problemstillinger, herunder skille mellom 

ulike problemer, prinsipale og subsidiære spørsmål, samt evne til å sette spørsmålene inn i 
sin rette sammenheng; 

• Evne til å drøfte spørsmål på en faglig forsvarlig og skjønnsom måte, og utnytte det 
foreliggende rettsstoff og faktum i samsvar med fagets metodiske prinsipper. Til dette 
hører også blikk for hva som er vesentlig i forhold til det som er uvesentlig eller irrelevant, 
til å skille mellom det sikre og det tvilsomme, samt til å dimensjonere stoffvalg og 
proporsjoner i besvarelsen fornuftig; 

• Blikk for rettspolitiske dimensjoner innenfor oppgavens tema, dog uten å tape av syne 
grensen mellom vurderingers betydning de lege lata og de lege ferenda; 

• Selvstendighet ved evne til å resonnere kritisk og uavhengig i forhold til foreliggende 
læremidler og undervisning; 

• Språkbeherskelse, fremstillingsevne, presisjonsnivå og systematisk ryddighet ved skriftlig 
og muntlig redegjørelse for fagjuridiske emner. 

Ferdighetene vil i varierende grad inngå ved den faglige totalvurderingen, og er ikke uttømmende 
angitt eller prioritert.  
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Vurderingen av eksamensprestasjonene skal ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen. 

[SETT INN LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSEN FOR DET AKTUELLE EMNET HER] 

[FØLG OPP MED EN (KORT) OMTALE AV HVILKE DELER AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSEN SOM ANSES 
SÆRLIG RELEVANT FOR DEN AKTUELLE SENSUREN] 

 

Kort om prøvingsformen 

[SKOLEEKSAMEN, HJEMMEEKSAMEN, VARIGHET, TILGANG PÅ KILDER/HJELPEMIDLER] 

[FOR KONTINUASJONSEKSAMENER: PÅPEK FORSKJELLENE I STUDENTPOPULASJONEN SAMMENLIGNET 
MED ORDINÆR EKSAMEN] 

 

Kort om den aktuelle eksamensoppgaven 

[FORHOLDET TIL HOVEDLITTERTAUR, TILLEGGSLITTERATUR, LÆRINGSAKTIVITETER MV.] 

[SETT INN LITTERATURLISTEN FOR EMNET HER] 

[STIKKORDSMESSIG OMTALE AV MATERIELLE ELLER METODISKE POENG SOM ANTAS Å VÆRE SÆRLIG 
RELEVANTE FOR SENSUREN. FOR OPPGAVER MED FLERE DELER/DELSPØRSMÅL BØR DET SIES LITT OM 
HVER AV DELENE/SPØRSMÅLENE. DERSOM DET HENVISES TIL LITTERATUR SOM IKKE ER 
HOVEDLITTERATUR, SKAL DETTE FRAMGÅ.] 

[SÆRLIG OMTALE AV FORHOLD AV BETYDNING VED TVILSTILFELLER, ISÆR I FORHOLD TIL STRYKGRENSEN.] 

[SÆRSKILT FOR HJEMMEEKSAMENER: OMTALE AV HVILKEN VEKT SOM SKAL LEGGES PÅ HENVISNINGER, 
KILDETILFANG, LITTERATURLISTE MV.] 

[SÆRSKILT FOR ENGELSKSPRÅKLIGE EKSAMENER: MINDRE VEKT PÅ SPRÅK ENN FOR 
EKSAMENSBESVARELSER I NORSKSPRÅKLIGE EMNER] 

 
Tilbake til sakslisten 
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Sak 22/19 

Digitale hjelpemidler til eksamen. 

Fakultetet har i lengre tid arbeidet med å få på plass en avtale med ekstern leverandør av digitale 
hjelpemidler til eksamen. 

En avtale er nå inngått med Lovdata – i all hovedsak etter samme mal som den JUS i Oslo allerede har i 
drift. 

Vi håper å få løsningen klar til å drifte en pilot i JUS133 Rettskilde- og metodelære i vår. Studentene vil få 
ha sine vanlige analoge hjelpemidler med til samme eksamen. 

Fordi vi har valgt å kopiere Oslo sin løsning for standardoppsett av lovlige innarbeidelser, og fordi 
emneansvarlig er ment å ha vide fullmakter med hensyn til hva som er lovlige digitale hjelpemidler til 
eksamen, er det nødvendig å fristille pilotemnet/-emnene fra de ordinære bestemmelsene om 
hjelpemidler til eksamen. 

Derfor framsettes følgende 

forslag til vedtak: 

Emner som har digitale hjelpemidler til eksamen i pilot, unntas fra bestemmelsene om hjelpemidler til 
eksamen. I stedet gjelder elektronisk hjelpemiddelliste som emneansvarlig gjør kjent i kurset. Dette 
innebærer ingen endring i tillatte analoge hjelpemidler. Innarbeidelser i digitale hjelpemidler er lovlige 
innenfor de rammene som er teknisk mulig i Lovdatas eksamensløsning. For eventuelle hjelpemidler i 
papir som medbringes til samme eksamen, gjelder bestemmelsene i § 3-5, § 3-6 og § 3-7 i Utfyllende 
regler for studier ved Det juridiske fakultet fullt ut. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 23/19 

Forslag om nytt spesialemne. JUS271-2-C International and comparative Energy 
and Climate Law. 

Saken må sees i sammenheng med sak 24/19 og sak 25/19. 

Vi har mottatt forslag fra emneansvarlig for energilovemnene om en terminering av någjeldende to 
spesialemner på 10 + 10 studiepoeng, og opprettelse av et nytt klima- og energi-emne på 20 studiepoeng. 
Det vises til notat og emnemal under. 

På grunnlag av notatet og emnemalen framsettes følgende 

forslag til vedtak: 

SU anbefaler for fakultetsstyret at spesialemnet JUS271-2-C International and comparative Energy and 
Climate Law opprettes med virkning fra studieåret 2019/2020. 

 

  



side 28 

Professor Ernst Nordtveit 
Det juridiske fakultet 

 
 
 

Studieutvalet 
 

Her 
 

Framlegg om eit nytt fag i „International and Comparative Energy and Climate law“ til erstatning for 
JUS271-2-A Energy law og JUS271-2-B Comparative Energy law. 

 
 
Bakgrunn 
 
Det har sidan tidleg på 1980-talet vore undervist i energirett ved Det juridiske fakultetet i Bergen. Først ved 
Arvid Frihagen sitt kurs i olje- og gassrett, som eg overtok då Frihagen døydde i 1995. Eg utvikla faget til å 
omfatta energirett meir generelt som eit svar på den raske og omfattande endringa i energiretten som skjedde 
frå midt på 1990-talet til i dag. Faget har seinare vore oppdatert med større vekt på fornybar energi og 
klimaperspektiv. Undervisinga i faget har skjedd i samarbeid med Tina Hunter som nå er professor i Aberdeen 
og die siste semestra med Ignacio Herrera-Anchustegui. 
 
Av ulike grunnar har faget dei siste åra vore delte i to, med A-faget om våren som omfattar i første rekke 
petroleumsrett og B-faget som omfattar fornybar energi og enerigmarknad om hausten. Faget har vore 
populært med 40-50 studentar kvart semester. Det er mest utanlandske studentar som tek faget, men normalt 
også nokre norske studentar. 
 
Eg ynskjer nå å samla dette til eit fag og endra namnet på faget slik at klimaperspektivet, som alt er i faget kjem 
sterkare fram. Ved å slå saman faga vil ein nok også unngå at det går med tid til introduksjon i begge faga og 
dermed frigjera plass til meir fokus på klimakomponenten i faget. Dette er viktig fordi klimaretten påverkar 
energiretten sterkt, men også fordi klimarett er eit viktig fag som studentane bør få meir kunnskap om. Det vil 
også vera viktig for fakultetet sin profil at det er eit fag som i alle fall har noko om klimarett. 
 
Energy law-kursa er særprega ved at faga gjeld reglar i kryssingspunktet mellom offentleg styring og sterke 
offentlege interesser og privatrettslege og forretningsprega tilhøve. Det er få om nokon rettsområde som dei 
siste 20 åra har gjennomgått ei slik utvikling som energiretten, først på grunn av omlegging av energiforsyninga 
frå ei offentleg teneste, til eit marknadsbasert system med privatisering og deregulering og seinare ved utvikling 
av ein europeisk energimarknad og ved klimaomsynet. Studentane møter her eit rettsområde i stadig endring, 
der nye rettslege instrument blir utvikla for å løysa omfattande samfunnsmessige spørsmål i samspel mellom 
offentleg regulering og marknad. 
 
Ved å slå saman faga att til eit større fag vil det vera rom for å gå djupare inn i dei metodiske spørsmåla faget 
reiser og å få fram samanhengane i faget. 
 
Det vert lagt opp til at faget skal vera på masternivå, både fordi det i seg sjølv er tale om eit omfattande og 
komplekst fag, og fordi det vil vera ein fordel at studentane har bakgrunn i andre fagområde som inngår som 
element i energiretten. Auka vekt på klimaretten vil gjera faget enda noko meir komplekst. 
 
Det er meininga at faget skal gå i vårsemesteret. B-faget som går om hausten er tenkt å gå som vanleg i år, og så 
startar dette faget opp våren 2020. 
 
 
Bergen 13. mars 2019 
 
Ernst Nordtveit 
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Mal for vedtak om opprettelse av JUS271-2-C International and comparative 
Energy and Climate Law 
 
Emnet er opprettet ved vedtak i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet den **, sak **. 
 
* Skal inngå i emnebeskrivelsen på nett.  
Mal for vedtak om opprettelse av JUS271-2-C International and comparative 
Energy and Climate Law 
 
Emnet er opprettet ved vedtak i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet den **, sak **. 
 
* Skal inngå i emnebeskrivelsen på nett.  

Tema Innhold 
Emnets navn  
Kode* JUS271-2-C 
Emnenavn*  Bokmål : International and comparative Energy and Climate Law 

Kortversjon: Climate and Energy 
Nynorsk :  International and comparative Energy and Climate Law 
Engelsk: International and comparative Energy and Climate Law 

Antall studiepoeng* 
[EB_POENG] 

20 

Studienivå* [EB_NIVA] 
Bachelornivå (BA) 

Masternivå (MA) 
Heltid/deltid* [EB_FULLDEL] Fulltid 
Emneansvarlig* Ernst Nordtveit 
Faglærer(e) Ernst Nordtveit, Ignacio Herrera Anchustegui, Tina Hunter,  
Mål og innhold* [EB_INNHOLD] The aim of the course is to give the student knowledge and understanding 

of the regulation of the production, distribution and marketing of energy 
and of the design and implementation of climate regulation and its 
implications for the energy sector, in international law, European law and 
some important national jurisdictions. 
 
The course provides insight into basic principles for resource governance 
and the relationship between public interests and business interests and 
the use of modern market instruments in governance. Energy law is at the 
very centre of climate and environmental law and the question of 
sustainable development. The World is facing a great challenge in 
producing enough energy in a manner that does not lead to global 
warming and climate change. 
Energy is essential for all aspects of life in a modern society and the need 
for energy is growing. Energy production from fossil sources (like coal, oil 
and gas) is also one of the main drivers of climate change, and great 
efforts are made to bring about a shift from energy production based on 
fossil fuels to renewable energy sources, in order to stop or at least limit 
climate change. 
 
The general question will be how legal regulation can contribute to an 
effective and sufficient energy production and marketing within 
sustainable limits. The course will present the main legal principles, 
systems and instruments used to influence energy production and 
consumption. 
 
The course will cover governance and regulation of production and 
distribution of petroleum and renewable energy (like hydro, wind, solar, 
thermal and other forms of energy) in international and European law. 
International and European climate regulation is an important part of the 
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legal framework for energy production and the energy market and will 
therefore be an important part of the course. 
 
A central part of the system for governance of the energy sector is the 
regulation of access to energy resources on land as well as offshore. As 
offshore energy production is becoming more important for petroleum as 
well as renewable ocean and wind energy, the regulation of continental 
shelf and exclusive economic zone will be important, as well as 
environmental regulation of the oceans (OSPAR-treaty etc.). The question 
of jurisdiction over and ownership of energy resources especially on the 
continental shelf is thus an important part of the course. 
 
The system for granting access to the petroleum and other energy 
resources for national and international companies, through different 
concession, licensing and contracting systems, and for organizing the 
State participation in the activity, is an important part of the course. This 
involves national as well as EU-regulation and will give the students 
understanding of the relation between EU/EEA law and national law. The 
License system and the use of Joint venture agreements to secure state 
control as well as effective and secure activity, constitute examples of 
different techniques for governance of an important industry. 
  
The Joint Operating Agreement as business agreements is also covered. 
The Joint Operating Agreement is a specialized form of agreement used in 
international petroleum and mineral industry, in order to organize the 
activity and share the risk. 
 
The course concentrates on alternatives to fossil fuel and on the systems 
for effective distribution and use of energy. 
 
Transport of energy, especially through infrastructure as pipelines for 
natural gas and grids for electricity, and the systems for marketing will be 
important. The EU-directives for Natural gas market and Electricity market 
will be analyzed and compared with parallel regulation in other countries, 
like USA and Australia. The legal instruments for opening of the energy 
market for competition through access to transport systems and 
competition regulation will be included in this. 
 
The dominating legal models for organization of energy markets for oil, 
natural gas and electricity, and the impact on this has on the use of 
renewable energy, is also a part of the course. 
 
Environmental aspects of energy production and distribution and 
especially the impact of climate regulation and establishment of a carbon 
market on energy production and marketing will be another central part 
of the course. 
 
The course will cover the main aspects on climate regulation on basis of 
the Paris-agreement, with focus on its impact on the energy sector. A 
strong emphasis will also be made on market based instruments for 
enhancing renewable energy like the EU Emission trading system (EU-
ETS), green certificate (Norway and Sweden), certificate of origin, feed-in-
tariffs etc.  

Læringsutbytte* [EB_UTBYTTE] Kunnskaper: 
The course will give the students a fundamental understanding of the 
system for governance of the energy sector, climate regulation and the 
interplay between climate regulation and energy regulation and 
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knowledge of terms, problems and basic principles and legal concepts 
used in energy and climate law. 
The students shall have a sound knowledge of: 

• The international rules on jurisdiction and ownership of energy 
resources 

• EU-regulation of climate and the energy sector 
• National and international regulation of access to energy 

resources 
• The regulatory system for and organization of petroleum 

production and marketing  
• The regulatory systems for energy production from renewable 

resources, such as concession regulation, access to energy 
resources, safety regulation and environmental regulation. 

• Regulation of transport and of market access for energy, such as 
third party access to transportation systems, unbundling, system 
operator's role etc. 

• The organization and regulation of markets for oil, natural gas 
and electricity 

• The relation between energy regulation and climate regulation 
• A general understanding of the main principles in taxation and 

government involvement in Petroleum activity 
Ferdigheter: 
 
Upon completion of the course, the student should be able to: 

• Explain the objectives, principles and development of climate 
and energy law and policy from an international and European 
perspective 

• Describe the organizational and regulatory framework of the 
energy sector 

• Apply legal principles and regulations in problem-solving in 
energy and climate law on international and national level 

• Understand and apply specific rules in national jurisdictions on 
the basis of general principles and international rules 

• Explain the regulatory issues in the energy sector in an 
international and European perspective 

• Clarify the system for emissions trading in various jurisdictions, 
including the EU, in particular for the energy sector 

• Discuss the regulation of carbon capture and storage (CCS) 
• Explain the purpose and design of renewable energy and 

energy-efficiency regulation 
• Have established a foundation of an international career in the 

field of climate and energy law 
Generell kompetanse: 
 
The course will strengthen the student’s understanding of different 
systems for governance and especially the use of market systems for 
influencing behavior  

Sammenhengen læringsmål – 
undervisning - prøving 

 

Litteratur* [EB_LÆREM] Innføringslitteratur: 
 
Heiko Krüger; European Energy Law and Policy. An introduction, 2016 
(229 sider) 
 
Bert Bolin, “A History of the Science and Politics of Climate Change: The 
Role of the Intergovernmental Panel on Climate Change,” Cambridge 
University Press (2007), pages 1-15 
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Hovedlitteratur: 
 
Catherine Redgewell, International regulation of Energy activities, in M 
Roggenkamp, C Redgewell, A Rønne, and I del Guayo (Ed.), Energy Law in 
Europe; National and International Regulation, Third edition 2016, 
Chapter 2 
 
Hans Vedder, Anita Rønne, Martha Roggenkamp and Ingio del Guayo, EU 
Energy Law, in M Roggenkamp, C Redgewell, A Rønne, and I del Guayo 
(Ed.), Energy Law in Europe; National and International Regulation, Third 
edition 2016, Chapter 4 
 
Rafael Leal-Arcas* and Andrew Filis, The Fragmented Governance of the 
Global Energy Economy: a legal-institutional analysis, in Journal of World 
Energy Law and Business, 2013, Vol. 6, No. 4 
 
E. Woerdman, M. Roggenkamp and M. Holwerda (eds.), Essential EU 
Climate Law, chapt.2: EU climate policy (Edward Elgar, 2015) pp.10-40 
 
A. Rønne: The allocation of Emission Rights in P. Adriaanse et al, Scarcity 
and the State I, Intersentia, 2016, p. 341-352  
 
Alex G.O. Elferink, Article 76 of the LOSC on the Definition of the 
Continental Shelf:   Questions   concerning its Interpretation from a Legal 
Perspective, 21 Int'l J. Marine & Coastal L. 269 2006  Available at 
HeinOnline  
 
Tina Hunter (ed), Regulation of the Upstream Petroleum Sector. A 
Comparative Study of Licensing and Concession Systems, 2015, Part I (p. 
3-58), Part II 3. – 6. (p. 61-201) and Part III 8.-10. (p. 243-339) and Part IV 
(p. 359-373). 
 
Lothar Van Driessche, A New Legal Framework for EU Energy 
Infrastructure Development and Finance Part 11: Financial Framework, 
2013 Renewable Energy L. & Pol'y Rev. 63 2013 
 
Scott Styles, Joint Operating Agreements, in Greg Gordon, John Paterson 
and Emre Üsenmez (eds), Oil and Gas Law: Current Practices & Emerging 
Trends, Dundee University Press 2010, p. 265-301. Available in the 
Literature Kiosk  
  
Nutavoot Pongsiri, Partnership in oil and gas production-sharing 
contracts, Oil, Gas & Energy Law 1 (2005) Available in the Literature Kiosk  
  
Greg Gordon, Offshore Safety: The European Commissions´s legislative 
inititatives 
 
 
Tilleggslitteratur 

Særlig egnet i kombinasjon 
med* 

 

Undervisning  
- undervisningssted* 
[EB_UNDSTED] UiB 

Nettbasert 

Annet 
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- undervisningssemester* 
[EB_UNDSEM] Høst 

 Eksamen hvert semester 

Vår 

 Eksamen hvert semester 
- arbeids- og 
undervisningsform og 
pedagogikk* [EB_ARBUND] 

Forelesingar.  

- digitalisering i 
undervisningen 

Opptak av forelesinga 

- undervisningsspråk* 
[EB_SPRAK] 

Undervisningen: Engelsk 
Hovedlitteraturen: Engelsk 

- obligatoriske elementer* 
[EB_OBLIGAT] Obligatorisk oppgave 

An independent thesis between 2500 and 3000 words. The thesis theme 
will be announced during the course. 

Muntlig presentasjon 

Oppmøte. 
Attendance list during the lectures. 

Annet: 
Opptak/adgangsregulering  
- markedsføring  
- studierettskrav* [EB_STUDRET]  
- undervisningsopptak*  
- deltakerkapasitet Ubegrenset 
Vurdering  
- 
vurderingssemester(høst/vår) 
* [EB_EKSSEM] 

Høst 

Vår 

Høst og vår 
- vurderingsform* [EB_VURDERI] 
 

Semester med undervisning 

Skoleeksamen 

Hjemmeeksamen 

Muntlig eksamen 

Annet: Kontnuasjonseksamen 
Semester uten undervisning 

Skoleeksamen 

Hjemmeeksamen 

Muntlig eksamen 

Annet 
- tid (varighet)* 4 timer 
- språk* Oppgaven: Engelsk 

Besvarelsen: Engelsk. 
- karakterskala* [EB_K-SKALA] 

A – E for bestått, F for ikke bestått 

Bestått/Ikke bestått 
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Hjelpemidler til eksamen, 
avvik fra § 3-5 flg.* 
[EB_HJELPEM] 

 

  
Forkunnskaper (inkludert 
språkkunnskaper)*  

Obligatoriske [EB_KRAV] 

Tre år høyere utdanning (u/h) 

Tre år jusutdanning  

I tillegg:  

Tidligere emner i rettsstudiet 

Anbefalte [EB_ANBKRAV]  Tre år jusutdanning. 
Faglig overlapping med andre 
emner* [EB_SPREDUK] < 1/3 – ingen avkorting 

1/3 – 2/3 – 50 % avkorting 
- mot JUS271-2-A Energy Law 
- mot JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and 

energy market 

> 2/3 – 100 % avkorting 
Evaluering* [EB_EVALUER] I henhold til fakultetets vedtatte retningslinjer for program- og 

emneevaluering. 
Programansvarlig 
[EB_PROGANS] 

Studieutvalget ved Det juridiske fakultet, UiB 

Kontaktinformasjon* Administrativ 
kontakt: 
[EB_KONTAKT] 

spesialemner@jurfa.uib.no 

Enhetens navn:  Det juridiske fakultet 
Besøksadresse:  Magnus Lagabøtes plass 1 
Ekspedisjonstid:  09.00 – 14.00.  
Postadresse:  Postboks 7806 
Postnummer og -
sted:   N-5020  BERGEN 

Telefon:  55 58 95 00 
E-post:  info@jurfa.uib.no  
Web:  http://www.uib.no/jur  

 

Målgruppe(r)  
Behovet for tilrettelegging i 
forhold til målgruppene 

 

Finansiering av emnet  
Ressurser Emneansvarlig [EB_EMNANSV]: Intern 

Undervisere: 
Sensorer: 
Administrasjon [EB_ADMANSV]: Studieadministrasjonen ved Det juridiske 
fakultet, UiB 

Kursets relevans  
 
 

Tilbake til sakslisten 
  

mailto:info@jurfa.uib.no
http://www.uib.no/jur
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Sak 24/19 
Forslag om terminering av spesialemne JUS271-2-A Energy Law. 

Må sees i sammenheng med sak 23/19. 

Det vises til notat fra Ernst Nordtveit i sak 23/19. Hans anliggende er å sammenfatte någjeldende JUS271-
2-A Energy Law og JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market i et nytt 
og omarbeidet klima- og energi-emne. 

Under forutsetning av at styret vedtar å opprette JUS271-2-C International and comparative Energy and 
Climate Law, foreslås det at de to eksisterende emnene termineres med virkning fra studieåret 
2019/2020. Det vil si at emnet her går for siste gang i vår. Siden vi er forpliktet til å tilby eksamen ett eller 
to semestre etter at siste undervisning er tilbud, må vi være forberedt på å tilby eksamen dersom det 
etterspørres av studenter som har vært meldt til emnet senest i vår. 

På denne bakgrunnen framsettes følgende 

forslag til vedtak: 

Studieutvalget tilrår overfor fakultetsstyret at spesialemnet JUS271-2-A Energy Law termineres med 
virkning fra studieåret 2019/2020, under forutsetning av at spesialemnet JUS271-2-C International and 
comparative Energy and Climate Law opprettes fra samme tidspunkt. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 25/19 
Forslag om terminering av spesialemne JUS271-2-B Comparative Energy law - 
Renewable energy and energy market.  

Må sees i sammenheng med sak 23/19. 

Det vises til notat fra Ernst Nordtveit i sak 23/19. Hans anliggende er å sammenfatte någjeldende JUS271-
2-A Energy Law og JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market i et nytt 
og omarbeidet klima- og energi-emne. 

Under forutsetning av at styret vedtar å opprette JUS271-2-C International and comparative Energy and 
Climate Law, foreslås det at de to eksisterende emnene termineres med virkning fra studieåret 
2020/2021. Det vil si at emnet her går for siste gang H19. Siden vi er forpliktet til å tilby eksamen ett eller 
to semestre etter at siste undervisning er tilbudt, må vi være forberedt på å tilby eksamen dersom det 
etterspørres av studenter som har vært meldt til emnet senest i H19. 

På denne bakgrunnen framsettes følgende 

forslag til vedtak: 

Studieutvalget tilrår overfor fakultetsstyret at spesialemnet JUS271-2-B Comparative Energy law - 
Renewable energy and energy market termineres med virkning fra studieåret 2020/2021, under 
forutsetning av at spesialemnet JUS271-2-C International and comparative Energy and Climate Law 
opprettes fra studieåret 2019/2020. 

Tilbake til sakslisten 
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