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PROTOKOLL 

 

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 1. november 2016.  

Møtet ble holdt i møterom 546 kl.12:15–14:00. 

 

Til stede fra fakultetsstyret: 

Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen R. Konow, Hans Fredrik Marthinussen, Ragna Aarli, Hilde 

Hauge (sak 80), Karl Harald Søvig, Håvard Ormberg, Knut Knapskog (fra sak 80), Lars 

Kvestad (t.o.m. sak 79), Anita Garden, Aleksander Sofus Lie, Philip Johan Haenel, Emilie 

Melbø Kristoffersen 

Forfall: Katrine Rong Holter, Lena Seim Grønningsæter 

Til stede fra administrasjonen: 

Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Lars Petter Holgersen, Christine Stoltz Olsvik, 

Gunhild Brubakken og Birgit Falch.  

Styresak Saker til behandling 

   

S 74/16  Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

S 75/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2016 

 Protokollen ble godkjent.  

 

S 76/16 Orienterings- og referatsaker  

   

a) Protokoll fra Studieutvalget 

Protokoll fra 19.09.2016 og 21.10.2016 fulgte vedlagt. 
 

b) Protokoll fra Forskningsutvalget 

Protokoll fra 17.10.2016 fulgte vedlagt. 

 

c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 

Ingen protokoll. 

 

d) Protokoll fra HMS-utvalget 

Protokoll fra 23.09.2016 fulgte vedlagt. 

 

         

e) Personalia 
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Nathalie Gaulier er tilsatt i vikariatet som rådgiver for internasjonalisering som 
ble lyst ut internt (2016/7237). 
 
Eivind Ramsøy Jerve har i påvente av ferdigstilt tilsettingsprosess (16/1540) 
fått forlenget sitt engasjement som førstekonsulent tilknyttet Studieseksjonen 
til og med 31.10.2016. 
 
Monica Roos er tilsatt i en fast stilling som rådgiver i Forsknings- og 
stabsseksjonen, med virkning fra medio januar 2017.  
 
Leder i Jussformidlingen, Joon-Petter Qvenild Rudberg har sagt opp sin 
stilling, med virkning fra 31.10.2016  
 
Julie Vassaas og Margrete Mork Müller er midlertidig tilsatt til 31.8.2017 som 
sekretærer i Juridisk Studentutvalg. 
 
Synne Slettebø, Hedda Emilie Brattvoll og Ingrid Weltzien er midlertidig tilsatt 
til 31.12.2016 som studentmedarbeidere i Infosenteret. 
 
Philip Netland Hulløen og Ingrid Marie Myklebust er midlertidig tilsatt som 
vitenskapelige assistenter til 31.12.2016. 
 
Matias Justvik er midlertidig tilsatt som vitenskapelig assistent til 30.06.2017 
 
 

f) Oppnevnte komiteer 

Oppnevning av bedømmelseskomité i forbindelse med 2 utlyste 
stipendiatstillinger (2016/6478). Den ene stillingen er særlig øremerket for 
prosjekt innenfor fagområdene skatterett/kontraktsrett/formuerett. Komitéen 
består av professor Anne Marie Frøseth, Universitetet i Bergen og 
førsteamanuensis Knut Einar Skodvin, Universitetet i Bergen. 
 
Oppnevning av bedømmelseskomité i forbindelse med utlyst stilling som 
stipendiat innen statsstøtterett (2015/12887). Komitéen består av professor 
Halvard Haukeland Fredriksen, Universitetet i Bergen og professor Christian 
Franklin, Universitetet i Bergen. 
 

 

g) Utlysninger 

Det er lyst ut en stilling som leder i Jussformidlingen. Søknadsfristen var 
10.10.2016. Utlysningsteksten ligger vedlagt (2016/9846). 
 
Vikariat som førstekonsulent/studiekonsulentstilling i Studieseksjonen ble lyst 
ut internt. Utlysningsteksten følger vedlagt (2016/9454). 
 
Etter andre gangs utlysning til stipendiatstillingen innen statsstøtterett 
ble ingen av søkerne funnet kvalifisert. Stillingen er nå lyst ut på nytt for tredje 
gang med søknadsfrist 20.10.2016. Utlysningsteksten følger vedlagt 
(2015/12887). 
 
 

S 77/16 Økonomirapport pr. september 2016      

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
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Vedtak: 

Økonomirapport for september tas til etterretning. 

 

 

S 78/16 Spesialemne: årlig rapport  
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.      

  

  Vedtak: 

Fakultetsstyret tar rapporten til orientering, og imøteser en gjennomgang av 
emnene når studiedekan er tilbake i sitt virke i 2017.  

  
S 79/16 Orientering om opptak og opptakstall 2016 

 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar notatet om opptak høsten 2016 til orientering. 
 

  
S 80/16 BFS – Politi- og påtalerett 

  Saksforelegg med justert prosjektplan fulgte vedlagt. 

 

Karl Harald Søvig erklærte seg inhabil i behandling av denne saken. Hilde 

Hauge tiltrådte styrets behandling av saken som første vara.  

Hans Fredrik Martinussen ba om at det ble foretatt en avstemming over  

dekan Asbjørn Strandbakkens habilitet i behandling av saken begrunnet i 

nære relasjoner til et av medlemmene i prosjektet. Videre ba Øystein L. 

Iversen styret foreta en vurdering av Martinussens habilitet med bakgrunn i 

relasjoner til en ansatt som kan bli berørt av utfallet av saken.  

Berte-Elen Konow tiltrådte styrets behandling av habilitetsspørsmålene som 

dekanens stedfortreder.   

 

Vedtak: 

Øystein L. Iversen trakk forslaget om at styret skulle vurdere Marthinussens 

habilitet. Styret vedtok med ni mot en stemme at dekanen skal anses som 

inhabil.  

 

Fakultetsstyret sluttet seg enstemmig til den justerte versjonen av de 

fremlagte planene for prosjektet. Med bakgrunn i vedtaket om dekanens 

habilitet, vedtok styret å gi prodekan Berte-Elen Konow fullmakt til å signere 

prosjektavtalen med Bergens forskningsstiftelse, samt fullmakt til å håndtere 

det videre samarbeidet med stiftelsen på vegne av fakultetet.  

 

Dekan Asbjørn Strandbakken orienterte om at han vil fremlegge en 

protokolltilførsel der han redegjør for sitt syn i spørsmålet om habilitet. 

Protokolltilførselen vedlegges protokollen.     

 

 

S 81/16 Modell for styring og ledelse ved Det juridiske fakultet 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
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Vedtak: 

Styret fremmer ikke forslag om å endre rekrutteringsmåte for dekan, og 
fortsetter ordningen med valgt dekan for neste periode.  

 

 

S 82/16 Engelsk tittel på Det juridiske fakultet 

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 

Dekanatet trakk saken.    

 

 

S 83/16 Reglement for Det juridiske fakultet – forslag om oppheving av tidligere 

styrevedtak 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 

Vedtak: 

1. Fakultetsstyrets vedtak i sak 45/09 oppheves.  

2. Det gjøres en tilføyelse i § 9 punkt 2 bokstav d i fakultetsreglementet: 

«Der vedtatte endringer har budsjettmessige konsekvenser, må disse 

være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før endringene iverksettes.»  

 

 

S 84/16 JUS290-2-A Tidsubestemt videreføring av spesialemne. 

Saksforelegg med vedlegge fulgte vedlagt. 

 
Vedtak: 
JUS290-2-A videreføres uten tidsbegrensning.  
Det overlates til Studieutvalget å fastsette den nærmere utformingen av 
emnebeskrivelsen.  
 

 

S 85/16 ph.d.-grad Erlend Baldersheim – unntatt offentlighet.      

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

Baldersheims merknad, datert 26.10.16, var ettersendt styret.  

Hans Fredrik Martinussen meldte seg inhabil i denne saken. 

 

Vedtak: 

Erlend Baldersheims avhandling finnes verdig til å forsvares for ph.d-graden. 

Som opponenter oppnevnes: 

 Claes Martinson som 1. opponent 

 Jens Evald som 2. opponent 

 

 

S 86/16 ph.d.grad Silje Karine Nordtveit – unntatt offentlighet.      

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  

Hans Fredrik Martinussen meldte seg inhabil i denne saken. 

 

Vedtak: 





Sak 80-16 Protokolltilførsel fra dekan Asbjørn Strandbakken  

Dekanen er uenig i styrets habilitetsvurdering. Nilsen er embetsmann utnevnt av Kongen i Statsråd. 
Nilsen har en avtale med Politidirektoratet datert 7. mars 2016 hvor han stilles til rådighet som 
forsker ved Det juridiske fakultet. Det er ingen forutsetning for denne avtalen at Nilsen skal inngå i 
satsingen på politi- og påtalerett. En eventuell avtale med BFS medfører ingen fordel for Nilsen ut 
over det han allerede er sikret i sin avtale med POD.  Jeg kan derfor ikke se at det er grunnlag for at 
dekanen er inhabil i forhold til BFS-saken.  
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