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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   12.12.2017 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    10.15-15.00 

Protokoll       

 

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Sigrid Eskeland Schütz,  
 Hans Fredrik Marthinussen, Knut Knapskog, Torhild Nordtveit, Ingrid Tøsdal, 
 Philip Johan Haenel, Sausan Mustafa Hussein, Susanne Malene Voll Saenger  

 Susanne Malene Voll Saenger forlot møtet i sak 90/17, og Johannes Ørn 
Thorsteinsson kom inn. Ingrid Tøsdal forlot møtet under sak 91/17, og Eli 
Tjerandsen kom inn. 

Andre 
 Halvard Haukeland Fredriksen, Knut Martin Tande (ga muntlig orientering under 
sak 89/17), Øystein L. Iversen, Gunhild Brubakken (sekretær), Lars Petter 
Holgersen, Johanne Spjelkavik, Christine Stoltz Olsvik, Bente Rosnes 

 

Styresak Saker til behandling       U. off. 

84/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak:  
  Innkalling og saksliste godkjennes. 

85/17  Orienterings- og referatsaker 

Vedtak:  
Fakultetsstyret tar sakene til orientering. 

86/17  Økonomirapport per oktober 
 Det har kommet en endring siden sakspapirene ble sendt ut: fakultetet får ikke 
500 000 kroner som i utgangspunktet ble forespeilet fra DigUiB til Dragefjellet 
lærings- og formidlingssenter.  

Vedtak: 
Økonomirapport pr. oktober tas til etterretning.  
 



87/17  Handlingsplan for forskning 
Innspill som kom i møtene i FU og styret handlet om at det er ønskelig med to nye 
innsatsområder; om rekruttering og forskningsinfrastruktur.  

Vedtak:  
Prodekan for forskning får fullmakt til omarbeide handlingsplanen i tråd med 
diskusjonen i møtet. Revidert Handlingsplan for forskning 2018-2019 legges frem 
som orienteringssak på styremøtet i februar.  

88/17  Handlingsplan for formidling   
Innspill som kom under møtet: Det er vanskelig å stille krav om formidling når det 
ikke er knyttet belønningssystemer til dette på samme måte som til forskning og 
undervisning. Savner en diskusjon om hvor vi ønsker å publisere. Det trengs en 
opprydning i hva som er mål og hva som er tiltak. Gjerne samle målene, slik at ett 
mål kan ha flere tiltak. Ikke nødvendigvis ett mål og ett tiltak. Referansegruppens 
rolle må fremkomme av planen. 

Vedtak: 
Handlingsplanen skal revideres med de innspill som kom i møtet. Nytt utkast 
sendes på sirkulasjon og legges frem på nytt som vedtakssak på styremøtet i 
februar.  

89/17  Rammer for virksomheten ved Dragefjellet lærings- og  
formidlingssenter 
 Knut Martin Tande innledet om senteret og svarte på spørsmål.  

 Vedtak:  
1. Styret ved Det juridiske fakultet slutter seg til de overordnede planene for 
driften av Dragefjellet lærings- og formidlingssenter.  
2. Førsteamanuensis Knut Martin Tande får årlig godskrevet 350 timer i 
undervisningsbanken for arbeid han utfører i tilknytning til Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter for perioden 1.8.2017-31.12.2019. 

90/17  Rammer for virksomheten ved Norwegian China Law Centre   

Vedtak:  
1. Styret ved Det juridiske fakultet godkjenner fremlegget til aktivitetsplan for 
2018. 
2. Førsteamanuensis Bjørnar Borvik får godskrevet 250 timer i 
undervisningsbanken for arbeid han utfører i tilknytning til Norsk senter for 
kinesisk rett hvert år i perioden 1.8.2017-31.12.2019. 
3. Styret ber om en egen sak om godskriving av undervisning foretatt i Kina og 
mulig bytteforholdet med kinesiske samarbeidspartnere. Saken legges frem på 
styremøte i februar.  

91/17  Budsjett 2018 



Vedtak:  
Fakultetets budsjettfordeling innenfor den grunnbevilgningsfinansierte 
virksomheten fordeles som foreslått i det fremlagte saksforelegget. 

92/17  Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis II   X 

Vedtak:  
Elin Sarai blir tilsatt uten utlysning i 4 % stilling som førsteamanuensis II ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Stillingen er midlertidig, fra 1.1.2018 til 
31.12.2019. 

93/17  Tilsetting uten utlysning – professor II    X 

Vedtak:  
Tilsettingen av professor Benn Folkvord som professor II i 20 % stilling forlenges 
uten utlysing. Stillingen er midlertidig, fra 1.1.2018 til 31.12.2019. 

94/17  Tilsetting uten utlysning – professor II    X 

Vedtak:  
Professor Volker Lipp tilsettes uten utlysning som professor II i 20 % stilling ved 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Stillingen er midlertidig, fra 1.1.2018 
til 31.12.2019. 

95/17  Forslag om terminering av to spesialemner, JUS270-2-B og 
  JUS282-2-A  

Vedtak:  
Spesialemnene JUS270-2-B Economic Analysis of Law (10) og JUS282-2-A 
International Business Contracts (10) legges ned med virkning fra våren 2018.  

96/17  Evaluering og videreføring av sekstimers eksamen.  
  Studieutvalgets kompetanse. 

Vedtak:  
Punkt 2b i fakultetsstyrets vedtak i sak 85/08 oppheves og erstattes med «SU 
fastsetter eksamenstidens lengde. Der ikke annet er bestemt om vurderingsform 
og/eller tid, gjelder en hovedregel om fire timers skoleeksamen».  

97/17  Eventuelt  
Ekstraordinært styremøte i januar: dersom det er én søker og innstillingen er 
enstemmig, tas saken på sirkulasjon.  

 
 
Karl Harald Søvig     Øystein L. Iversen 
dekan      fakultetsdirektør 
 

 
GB 19.12.2017

 


