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Styre:   Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   04.06.2019 
Journalnummer:  2019/1541 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-15:30 

 PROTOKOLL  

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Sigrid Eskeland Schütz, Ingrid 
Elisabeth Tøsdal, Vegard Fosso Smievoll, Lise Carlsen, Johannes Ørn 
Thorsteinsson, Torhild Nordtveit, Ørnulf Øyen, Ingunn Myklebust, 
Henrik Skar 

Andre Halvard Haukeland Fredriksen, Magne Strandberg, Øystein L. Iversen, 
Anita H. Garden, Johanne Spjelkavik, Lars Petter Holgersen, Idunn 
Bjørlo Tandstad (sekretær).  

 
 
Styresak Saker til behandling 
   
 
S 43/19     Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  IET gjør oppmerksom på feil i sakslisten under sak 58/19 Opprettelse av nytt 
  spesialemne JUS297-2-C. Emnekoden skal være JUS276-2-C 
 
  Ellers ingen merknader til innkalling og saksliste 
 
 
S 44/19   Orienterings- og referatsaker  
  Ingen merknader til orienterings- og referatsaker. 
 
S 45/19 Økonomirapport 
  Saksforelegg fulgte vedlagt  
 
 

Vedtak: 
 Styret tar økonomirapporten til etterretning 

 
 
S 46/19 Studiereform. Arbeidsgruppe om læringsmål 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 



 

 

 
 
 
Vedtak: 
 

1. Læringsutbyttebeskrivelsen for masterprogrammet i rettsvitenskap vedtas med 
følgende endringer: 
a) Ordet «kan» sløyfes i syvende punkt under Kunnskaper: «hvordan ny teknologi 

kan brukes til å automatisere beslutningsprosesser og bidra til å løse rettslige 
problemer på nye måter, men også de rettslige og etiske utfordringer dette 
medfører» 

b) Punktet «planlegge og gjennomføre større arbeidsoppgaver innen en gitt 
tidsramme» under Generell kompetanse, endres til «planlegge og gjennomføre 
større prosjekter innen en gitt tidsramme». 

c) Punktet «fastlegge rettslig relevant faktum i et saksforhold, og på grunnlag av 
dette identifisere og formulere rettslige problemstillinger» under Ferdigheter 
endres til «fastsette rettslig relevant faktum i et saksforhold, og på grunnlag av 
dette identifisere og formulere rettslige problemstillinger» 

 
 
 
S 47/19  Retningslinjer for honorering av studentverv og studentrepresentasjon ved Det 

juridiske fakultet 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  
  
 
Vedtak: 
 
«Retningslinjer for honorering av studentverv og studentrepresentasjon ved 
Det juridiske fakultet» vedtas som foreslått. 
Endringene trer i kraft fra og med høstsemesteret 2019. 

 
S 48/19  Ordning for merittering av undervisere ved Det juridiske fakultet  

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 
Vedtak: 
 
1. Fakultetet innfører ei mellombels meritteringsordning for framifrå 
undervisarar for alle tilsette med førstekompetanse. 
2. Første søknadsrunde er hausten 2019, og deretter er søknadsfristen 15. 
september anna kvart år. 
3. Fakultetsleiinga lyser ut ordninga blant dei tilsette, og dekanen set ned ein 
komité for å vurdere søkarane. 
4. Fakultetsstyret tek avgjerda om kven som skal vere framifrå undervisarar for 
ein periode på seks år som kan fornyast for fire år. 
5. Den eller dei som er framifrå undervisarar ved fakultetet får ei ekstra 
lønsauke på kr. 50 000 per år og driftsmidlar på same måte som 
forskargruppeleiarar. 

 



 

 

S 49/19  Publiseringsmeldingen (orienteringssak) 
Saksforelegg følger vedlagt.   

 
 

Styret tar til saken til orientering.  
 
 
S 50/19  Dimensjonering av tilbudstall i opptaket 
 Saksforelegg fulgte vedlagt.   
 
 

Vedtak: 
 
Dimensjonering av tilbudstall til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap: Dette 
opptaket gjennomføres etter samme prinsipper som tidligere år. Det 
overbookes ikke. Dersom søkere takker nei til tilbud, skal det sendes ut nytt 
tilbud til neste kvalifiserte søker i den aktuelle kvoten. 
 
Dimensjonering av tilbudstall til 5-årig masterprogram i rettsvitenskap: 
Fakultetets tilbudstall til 5-årig masterprogram i rettsvitenskap reduseres med 
cirka 50 sammenholdt med det som har vært de fire siste årene. Det vil si at 
det gis tilbud til cirka 650 søkere. Fakultetsledelsen gis fullmakt til å finjustere 
tilbudstallene med bakgrunn i de erfaringene man gjør seg under 
prøveopptakene i juli 2019. 

 
   
S 51/19 Instruks for sensorer  
 Saksforelegg fulgte vedlagt.   
 

Vedtak: 
Instruks for sensorer og Retningslinjer for karakterfastsettelse for JUS397 
vedtas som foreslått. 

 
 
S 52/19 Undervisningsplikt for stipendiater 
 Saksforelegg fulgte vedlagt.   
 

Vedtak: 
1. For stipendiater som tiltrer stillingen etter 1. juli 2019, gjelder følgende 
normer for undervisningsplikten på 424 timer per år: 
a. Et bunnfradrag på 65 timer for hvert år hvor stipendiatene har undervisning. 
b. Et fradrag på inntil 20 timer per år for medgått tid til disputaser, lærermøter 
m.v. 
c. En faktor på 10 for hver undervisningstime. 
d. Veiledning av masteroppgaver (30 studiepoeng) godskrives med 15 timer. 
e. Annen undervisning godskrives på samme måte som for fast ansatte. 
2. Stipendiater som tiltrådte stillingen før 1. juli 2019 følger samme regler som 
tidligere, men godskriving av masteroppgaver (30 studiepoeng) godskrives 



 

 

med 15 timer for studenter som blir tatt opp på JUS 399 fra og med 
høstsemesteret 2019. 
3. Styret har en forventning om at stipendiater veileder fem oppgaver i løpet av 
stipendiatperioden (endring av styresak 66/18). 
 
Overgangsordninger: De nye reglene om bunnfradrag og omregningsnøkler 
trer i kraft for stipendiater som ennå ikke har tiltrådt stillingene sine. «Gamle 
stipendiater» fortsetter på dagens ordning, bortsett fra at reglene om 
masteroppgaver gjelder for alle stipendiatene og for veiledning av studenter 
som blir tatt opp på JUS 399 fra høstsemesteret 
2019. Hvis stipendiatene har veiledet studenter inneværende vår, og 
studenten velger å levere høsten 2019, godskrives denne veiledningen med ti 
timer. 

 
S 53/19 Fast vitenskaplig stilling – utlysning 
 Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 

Vedtak: 
Det utlyses en stilling som førsteamanuensis innenfor rettsområdet 
«rettsstat/menneskerettigheter». 

 
S 54/19 Forskningstermin søknader (Unntatt offentligheten)   
 Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 

 
Styret noterer seg at Ørnulf Øyen etter dialog med dekanatet ikke har søkt på 
grunn av at det ikke er andre som kan undervise i prosess.  

 
Merknad til protokollen: Styret ber om en oversikt over personer som oppfyller 
vilkårene men som ikke har søkt og fått innvilget forskningstermin.  

 
 

Vedtak: 
1. Søren Koch får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 
02.01.2020-31.12.2020. 
2. Sigrid Eskeland Schütz får innvilget forskningstermin for den omsøkte 
perioden 01.08.2020-30.07.2021. 
3. Halvard Haukeland Fredriksen får innvilget 50% forskningstermin for den 
omsøkte perioden 01.08.2019-31.07.2021. 
4. Maria Vea Lund får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 
26.01.2020-25.07.2020. 
5. Miriam Skag får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 
01.07.2019-31.12.2019. 

 
S 55/19 Endring av forskrift – mindre omarbeidinger av avhandling   
 Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 



 

 

Dekanen ber om at styret gir dekanen fullmakt til å godkjenne innstillinger som 
anbefaler mindre omarbeidinger, jf. §3 i Forskrift for graden philosophiae 
doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen:  
«Fakultetet selv fatter vedtak om opptak til ph.d.-program, oppnevning av 
veiledere, om godkjenning av opplæringsdelen, om tvungen avslutning, om 
innlevert avhandling er verdig til å forsvares for ph.d.-graden, oppnevning av 
bedømmelseskomité, retting av formelle feil i avhandlingen og om 
prøveforelesning og disputas kan godkjennes» 

 
Vedtak: 
 
1. Styret tar til orientering arbeidet med å innarbeide regelendringene i 
oversendelsesbrevene. 
2. Styret ber dekan og fakultetsdirektør om å ta et nasjonalt initiativ for å 
utvikle felles retningslinjer for mindre omarbeiding av avhandlinger ved de tre 
juridiske fakultetene. 
3. Kompetansen til å godkjenne innstilinger fra sakkyndige komiteer som 
anbefaler mindre omarbeidinger delegeres til dekanen i tråd med forskriften.  

 
S 56/19 Tilsetting i innstegsstilling (Unntatt offentligheten) 
 Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 

Vedtak: 
Ignacio Herrera-Anchustegui tilsettes i innstegsstilling som førsteamanuensis i 
rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

 
 
S 57/19 Godskriving av ekstern undervising  
 Saksforelegg fulgte vedlagt   
 
 

Vedtak: 
1. Forelesninger eller annen undervisning ved UiB utenfor Det juridiske 
fakultet kan etter søknad godskrives i timeregnskapet ved fakultetet. 
2. Bare undervisning med en påviselig side til den aktuelle underviserens 
aktuelle forskning kan godskrives. 
3. Slik undervisning godskrives eventuelt med faktor 3 for alle kategorier 
vitenskapelig ansatte. 

 
 
S 58/19 Opprettelse av nytt spesialemne JUS276-2-C 
  Saksforelegg følger vedlagt   
 

Vedtak:  
 
1. Spesialemnet JUS276-2-C Human Rights Policies opprettes med virkning 
fra H19. 



 

 

2. Det er et vilkår at JUS276-2-A legges «på is» i den perioden JUS276-2-C 
tilbys. 

 
S 59/19 Spesialemne JUS276-2-A legges på is 
 Saksforelegg følger vedlagt   
 

Vedtak:  
1. Spesialemnet JUS276-2-A Human Rights Law: Special Focus on Economic, 
Social and Cultural Rights (20 studiepoeng) legges på is inntil videre. 
2. Det kan ikke reaktiveres samtidig med at spesialemnet JUS276-2-C Human 
Rights Policies er aktivt. 

 
S 60/19 Godkjenning av valg til gruppe B og D  
 Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt   
 
 

Vedtak: 
Nedenstående velges/godkjennes som representanter og vararepresentanter 
til fakultetsstyret fra gruppe B og D for perioden 1.8.2019 - 31.7.2020. 

 
For gruppe B: 
Representanter 
• Brage Thunestvedt Hatløy 
• Yngvil Marie Erichsen 
 
Vararepresentanter 
1. Eivind Marienborg 
2. Selma Taslaman 
3. Ingrid Barlund 
4. Mari Knapstad Nilssen 
 
For gruppe D: 
Representanter 
• Sausan Hussain 
• Emilie Mellbye Rytter 
• Andreas Myrseth Kolstad 
 
Vararepresentanter 
1. Johannes Ørn Thorsteinsson 
2. Astrid Rosander Hagen 
3. Aleksander Bø Rognan 
4. Anette Kristine Nyhus 
5. Steve Contreras 

 
S 61/19 Møteplan for høsten 2019 og våren 2020 
 Saksforelegg fulgte vedlagt.   
 

KHS foreslår at møtet 9. juni 2020 flyttes til 16. juni 2020.  



 

 

 
Vedtak: 
Møteplan for styremøter høsten 2019 og våren 2020 vedtas i tråd med 
fremlagte forslag:  
 
Møteplan for styremøter høsten 2019 og våren 2020 
• Tirsdag 17. september 
• Tirsdag 5. november 
• Tirsdag 10. desember 
• Tirsdag 4. februar 
• Tirsdag 17. mars 
• Tirsdag 28. april 
• Tirsdag 16. juni 

 
S 62/19 Avtale mellom Universitetet i Bergen og Skatteetaten 
 Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt   
  
 

Vedtak:  
Styret godkjenner det fremlagte utkastet til samarbeidsavtale mellom Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Skatteetaten. 

  
 
 
S -/19  Eventuelt  
 

- Dekanen orienterte om tilsetting i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent for 
enkelte av søkerne til stipendiatstilling.  

- Fakultetet takker styrerepresentantene som er ferdige med sin periode for innsatsen.  
 
  
 
  


