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 PROTOKOLL  

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Hans Fredrik Marthinussen, Sausan 
Hussein, Andreas Myrseth Kolstad, Johannes Ørn Thorsteinsson, Ingrid 
Elisabeth Tøsdal, Ragna Aarli, Sigrid Eskeland Schütz, Eivind Marienborg, 
Selma Taslaman  

 Forfall: Yngvil Marie Erichsen, Emilie Rytter, Brage Thunestvedt Hatløy  
Andre Magne Strandberg, Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Lars Petter 

Holgersen, Nina Østensen, Christine Stoltz Olsvik, Idunn Bjørlo Tandstad 
(sekretær).  

 
S 83 /19     Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Innkalling og saksliste fulgte vedlagt 
 
  Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 84 /19   Orienterings- og referatsaker  
  Orienterings- og referatsaker fulgte vedlagt 
 
  Ingen merknader til orienterings- og referatsaker. 
 

S 85 /19 Økonomirapport  
  Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
  Styret tar økonomirapporten til orientering.  
 
 
S 86 /19 Budsjett 
  Saksforelegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak: 
  «Fakultetets budsjettfordeling innenfor den grunnbevilgningsfinansierte  
  virksomheten fordeles som foreslått i det fremlagte saksforelegget.» 

 

S 87 /19 Revisjon av handlingsplan for utdanning  

  Saksforelegg fulgte vedlagt 



  Vedtak: 
  «Handlingsplanen for utdanning 2018-2019 videreføres til å gjelde for  
  perioden 2019-2020 med de foreslåtte modifikasjonene.» 

 

S 88 /19  Forlengelse av handlingsplan for forskning  
 Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
 Vedtak: 

«Handlingsplanen for forskning 2018-2019 videreføres til å gjelde ut 2020.» 
 
S 89 /19 Revisjon av handlingsplan for formidling  
 Saksforelegg fulgte vedlagt 
   

  Vedtak: 
  «Handlingsplanen for formidling 2018-2019 videreføres til å gjelde for perioden 
  2019-2020 med de foreslåtte modifikasjonene.» 

 

S 90 /19 Avlønning av sensorer (orienteringssak) 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

 
  De innkomne synspunktene fra diskusjonen i fakultetsstyret tas med i det 
  videre utredningsarbeidet. 

 

S 91 /19 Implementering av ny studieordning  
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  

Vedtak:  
«Det videre arbeidet med utvikling av ny studieordning organiseres slik at 
implementering kan skje i henhold til følgende plan: 

• Oppstart av første studieår på ny studieordning på 5-årig masterprogram i 
rettsvitenskap vil skje fra og med høstsemesteret 2021. 

• Oppstart av andre studieår på ny studieordning på 5-årig masterprogram i 
rettsvitenskap vil skje fra og med høstsemesteret 2022. 

• Oppstart av tredje studieår på ny studieordning på 5-årig masterprogram i 
rettsvitenskap vil skje fra og med høstsemesteret 2023. 

• Oppstart av fjerde og femte studieår på ny studieordning på 5-årig 
masterprogram i rettsvitenskap og oppstart av første studieår på ny 
studieordning på 2-årig masterprogram i rettsvitenskap vil skje fra og med 
høstsemesteret 2024. 

 



Fakultetsstyret må få seg forelagt følgende saker til vedtak senest innen 
oktober 2020: 

• Endelige emnebeskrivelser, sammenholdt med 
semester/studieårsbeskrivelser som sier noe om ressursdisponering og faglig 
og metodisk sammenheng og progresjon mellom emner og studieår. 

• Forslag til overgangsordninger for studenter på studieordningen av 2003 
som ikke følger normert progresjon. 

Oppdatert studieprograminformasjon og oppdaterte rekrutteringstekster må 
senest publiseres i desember 2020.» 

 

 

S 92 /19 Tilsettingssak – førsteamanuensis i rettsvitenskap (skatterett) (Unntatt  
  offentlighet)    
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

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

 

S 93 /19 Utvidelse og forlengelse av tilsetting av ph.d. Elin Sarai som førsteamanuensis 
II i skatterett 

 Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
  
 Vedtak: 

«Tilsettingen av ph.d. Elin Sarai som førsteamanuensis II utvides til 20% 
stilling og forlenges uten utlysing. Stillingen er midlertidig, fra 01.01.2020 til 
31.12.2021.» 

 
S 94 /19 Forlengelse av tilsetting uten utlysning i stilling som professor II – Volker Lipp  
 Saksforelegg fulgte vedlagt. 
  
 Vedtak: 

«Professor Volker Lipp engasjement som professor II i 20 % stilling, forlenges 
uten utlysning. Stillingen er midlertidig fra 01.01.2020-31.12.2021.» 

 
S 95 /19  Forlengelse av professor II Benn Folkvord 
 Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak: 
 «Tilsettingen av professor Benn Folkvord som professor II i 20% stilling, 

forlenges uten utlysing. Stillingen er midlertidig, fra 01.01.2020 til 31.12.2020.» 
 



S 96 /19 Terminere EVU-emne JUR640 Planrett F.O.M. våren 2020 
 Saksforelegg fulgte vedlagt.  
 
 Vedtak: 
 «EVU-emnet JUR640 Planrett termineres med virkning fra V20.» 
 
S 97 /19 Godkjenning av tredje vara i FU 
 Saksforelegg fulgte vedlagt. 
  

  Vedtak: 
  «Ny rekkefølge for vararepresentanter til Gruppe C i Forskningsutvalget blir 
  som følger fra og med dagens dato: 

1. Rådgiver Gunhild Brubakken 

2. Rådgiver Monica Roos 

3. Rådgiver Ola Roth Johnsen 

Fra august 2020 trer rådgiver Ingrid Birce Müftüoglu inn som 3. vara ut 
valgperioden, d.v.s. til og med 31. juli 2021.» 


