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PROTOKOLL
Oppmøte

Faste representanter
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ørnulf Øyen, Hans Fredrik
Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Brage Thunestvedt Hatløy, Torhild
Nordtveit (kom under sak 52/18), Ingrid Elisabeth Tøsdal, Vegard Fosso
Smievoll, Daniel Lyngseth Fenstad (vara for Lise Carlsen) og Johannes Ørn
Thorsteinsson.

Andre

Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Ida Bergstrøm, Nina
Østensen, Anita H. Garden, Gunhild Brubakken (sekretær).

Styresak

Saker til behandling

S 49/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

S 50/18

Orienterings- og referatsaker
Det ble opplyst om at alumnusarrangementet er avlyst på grunn av få
påmeldte. Det var ellers ingen merknader til orienterings- og referatsaker.

S 51/18

Økonomirapport juli 2018
Vedtak:
Økonomirapport pr. juli ble tatt til etterretning.

S 52/18

Budsjettforslag 2019
Vedtak:
Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide dokumentet på bakgrunn av
innspill i styremøtet.

S 53/18

Revisjon av studieordningen – rammevedtak og føringer for det videre
arbeidet
Vedtak:
1. Den fremlagte rammen for en revidert studieordning vedtas.
2. Følgende personer oppnevnes til en arbeidsgruppe som skal utarbeide et
forslag til fagsammensetningen på 1. til 3. studieår:
 Halvard Haukeland Fredriksen (leder)
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 Erling Johannes Husabø
 Hilde Hauge
 Johanne Spjelkavik
 Henrik Skar
 Sausan Mustafa Hussein
 Marianne Hauger (sekretær)
3. Arbeidsgruppen får følgende mandat:
 Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til hvordan studiepoengene avsatt til
rettsdogmatiske emner på 1. til 3. studieår i fakultetsstyrets rammevedtak i
sak S-53/2018 best kan utnyttes.
 Jusstudiet skal også i fremtiden være en profesjonsutdanning som
utdanner generalister som i ettertid kan spesialisere seg innen de
forskjelligste rettsområder. Dette fordrer at studentene i løpet av studiet
tilegner seg solide kunnskaper i juridiske basisemner som statsrett,
kontraktsrett, erstatningsrett, tingsrett, forvaltningsrett, strafferett,
prosessrett og formuerett. Det innebærer også at studentene må tilegne
seg solide kunnskaper om internasjonaliseringen av norsk rett.
 Arbeidsgruppen må forholde seg til de valg fakultetsstyret har truffet
knyttet til omfang, innhold og plassering av ulike perspektivemner,
valgfrihet, utvekslingsmuligheter mv. Arbeidsgruppen kan likevel, dersom
den mener det er klart fordelaktig av hensyn til den overordnede
sammensetningen av de tre første studieårene, foreslå alternative
plasseringer av Metode II og/eller EXPHIL-JUS (f.eks. slik at Metode II
først kommer på første semester på 2. studieår, eller at EXPHIL-JUS
flyttes dit).
 Arbeidsgruppen skal utarbeide to alternative forslag – ett hvor det ene
valgemnet på 2. semester på 3. studieår settes av til et begrenset antall
rettsdogmatiske emner som studentene må velge blant («semiobligatoriske emner») og ett hvor det ikke legges slike føringer på
studentenes valgfrihet på dette punkt. I begge tilfeller står for øvrig
arbeidsgruppen fritt til å foreslå innslag av valgfrihet (også) tidligere i
studieløpet, f.eks. slik at studentene får velge mellom et begrenset antall
rettsdogmatiske emner som undervises parallelt på høstsemesteret på 2.
eller 3. studieår.
 Det er ønskelig med færre og større emner, og dermed alt i alt et lavere
antall eksamener, enn på dagens studieordning, men likevel slik at det tas
hensyn til studentenes ønske om mindre (og dermed flere) moduler på 1.
studieår enn senere på studiet.
 Alle rettsdogmatiske emner på studieprogrammet skal bidra til at
studentene oppnår de overordnede læringsmålene for jusstudiet.
 Rettsdogmatiske emner med særskilt ansvar for ulike metodiske
utfordringer skal identifiseres og plasseres inn i studieprogrammet på en
måte som legger til rette for et helhetlig metodisk opplegg, i samspill både
med de andre rettsdogmatiske emnene og de ulike perspektivemnene som
følger av fakultetsstyrets rammevedtak for revidert studieordning. Det
følger av dette at arbeidsgruppen må kunne utarbeide forslag som
forutsetter at visse metodespørsmål dekkes av nærmere angitte
perspektivemner (med Metode II og Rettshistorie og komparativ rett som
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to nærliggende eksempler), eller av emnene på 4. studieår. Det er
imidlertid viktig at slike forutsetninger knyttet til andre deler av
studieordningen løftes frem av arbeidsgruppen, slik at både fakultetsstyret
og fakultetet som helhet er oppmerksomme på dem.
Arbeidsgruppen må ha en begrunnet oppfatning av hvilke emner som
passer tidlig på studiet, og hvilke som bør plasseres senere. For emner
som foreslås videreført omtrent som i dag, bør det likevel ikke foreslås
større endringer i plassering og størrelse med mindre dette leder til klare
forbedringer av studieprogrammet som helhet.
Selv om emnesammensetningen på 4. studieår ligger fast, kan
arbeidsgruppen utarbeide forslag som forutsetter at nærmere angitt
læringsmål som i dag dekkes av emner på 1. til 3. studieår, og som
arbeidsgruppen mener må dekkes også av en revidert studieordning,
overføres til emner på 4. studieår. Et nærliggende eksempel er
menneskerettighetenes føringer for nasjonal prosessrett, som i dag dekkes
av JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter, men som nok passer vel så
bra inn i rettergangsemnet på 4. studieår.
Arbeidsgruppen bes fremme forslag om hvordan rettslige spørsmål knyttet
til den teknologiske utviklingen kan trekkes inn i aktuelle emner.
Arbeidsgruppen må legge til rette for en prosess hvor alle berørte
vitenskapelig og administrativt ansatte får anledning til å komme til orde.
Det er særlig viktig at dagens emneansvarlige for de av emnene på 1. til 3.
studieår som vil bli berørt av arbeidsgruppens forslag, involveres tidlig i
prosessen og holdes informert om gruppens arbeid.
Arbeidsgruppen bes utrede hvordan etiske aspekter knyttet til juridisk
argumentasjon og juristers profesjonsutøvelse kan integreres på egnete
steder gjennom hele studieløpet. Arbeidsgruppen bes vurdere om
studentene bør få en innføring i profesjonsetikk for jurister allerede på
Metode I (ex.fac.). Styret vil senere se på etikkundervisningens plass på 5.
studieår.
Arbeidsgruppens mandat omfatter ikke 5. studieår. Styret vil senere se på
alternative varianter av Metode III (herunder eventuell
«blokkundervisning»), spørsmålet om obligatoriske elementer på 5.
studieår for å bidra til at studentene befinner seg på campus og spørsmål
knyttet til hvilke krav som skal stilles for rett til utveksling på 5. studieår.
Det er ønskelig at arbeidsgruppens forslag foreligger senest i medio
februar 2019.

Høring: revisjon av forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
Vedtak:
Fakultetsstyret gir prodekan fullmakt til å utarbeide et høringssvar basert på
diskusjonen i møtet.
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Valg av representanter fra gruppe B og D til forskningsutvalget, studieutvalget,
tilsettingsutvalget og valgstyret.
Suppleringsvalg av 3., 4. og 5.-vararepresentanter fra gruppe D og 3.

vararepresentant fra gruppe C til fakultetsstyret
Vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter for
gruppene B og D til forskningsutvalget, studieutvalget og valgstyret:
Forskningsutvalget
Representant gr. B:
Vararepresentanter gr. B:

Representanter gr. D:
Vararepresentanter gr. D:

Studieutvalget
Representant gr. B:
Vararepresentanter gr. B:

Representanter gr. D:
Vararepresentanter gr. D:

Valgstyret
Representant gr. B:
Vararepresentanter gr. B:

Representanter gr. D:
Vararepresentanter gr. D:

Fakultetsstyret
Vararepresentanter gr. C:
Vararepresentanter gr. D:

Tilsettingsutvalget
Representant gr. B:
Vararepresentant gr. B:

Andrea G. Grønningsæter
1. Johannes Mella
2. Yngvil Marie Erichsen
3. Kristian Strømsnes
Katrine Bjørndalen
Henrik Wilhelm Offstad Saxegaard
1. Emilie Mellbye Rytter
2. Morten Birkeland
3. Sandra Natland Skarstein
4. Nadja Kustova
1. Henrik Jorem
2. Siv-Élen Årskog Vedvik
3. Emilie Mellbye Rytter
Morten Birkeland
1. Nadja Kustova
2. Henrik Wilhelm Offstad Saxegaard
3. Katrine Bjørndalen
4. Sandra Natland Skarstein
Yngvil Marie Erichsen
1. Malgorzata A. Cyndecka
2. Ignacio H. Anchustegui
3. Kristine Fløystad Dahl
Morten Birkeland
1. Ingeborg Katrine Saatvedt
2. Henrik Wilhelm Offstad Saxegaard
3. –
3. Randi Sæbøe
3. Erlend Aarli
4. Benedicte Røvik
5. Kine Brunsel
Brage Thunestvedt Hatløy
Torhild Nordtveit

Representant gr. D:
Vararepresentant gr. D:

Johannes Ørn Thorsteinsson
Vegard Fosso Smievoll

Oppnevningene for gruppe B og D gjelder for perioden 12.9.18-31.7.19.
Oppnevningen for gruppe C gjelder for perioden 12.9.18-37.7.21.
Dekan får fullmakt til å supplere representanter.
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Rekrutteringsstillinger
Vedtak:
1. Styret fastsetter at for studieåret 2018-19 skal antallet
rekrutteringsstillinger over grunnbevilgningen være 25.
2. Styret fastsetter at for studieåret 2018-19 skal andelen postdoktorstillinger
være på inntil 20 prosent av rekrutteringsstillingene.

S 57/18

Eventuelt
Neste år er det jubileum, og det kom ønske om permanent utstilling som viser
historien til Dragefjellet.

Karl Harald Søvig
dekan

21.9.18 GUBRN

Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

