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PROTOKOLL 
 
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 13. desember 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, Karl 
Harald Søvig, Håvard Ormberg, Knut Knapskog, Lena Grønningsæter, Emilie Melbø 
Kristoffersen, Aleksander Sofus Lie (kom under sak 98/16) 
 
Forfall: Katrine Rong Holter, og Philip Johan Haenel. 
 
Til stede fra vitenskapelig stab:   
Knut Martin Tande, Bjørnar Borvik og Knut Einar Skodvin. 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Lars Petter Holgersen, Christine Stoltz Olsvik, 
Gunhild Brubakken, Birgit Falch, Mathias L. Hauge og Henning Simonsen. 
 
Styresak Saker til behandling 
   
S 89/16     Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 90/16   Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. november 2016  
  Protokollen ble godkjent. 
 
S 91/16   Orienterings- og referatsaker  
   

a) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra møte 29.11.2016 fulgte vedlagt. 

 
b) Protokoll fra Forskningsutvalget 

Protokoll fra møte 29.11.2016 fulgte vedlagt. 
 

c) protokoll fra HMS-utvalget 
Protokoll fra møte 20.10.2016 fulgte vedlagt. 

 
d) valgprotokoll verneombud og hovedverneombud med varaer 2017-2018 

Kopi av protokoll til HR-avdelingen fulgte vedlagt. 
 

e) Personalia 
Eivind Ramsøy Jerve er tilsatt i den faste stillingen som førstekonsulent 
tilknyttet Studieseksjonen (2016/1540) fra og med 14.10.2016. 

 
Øyvind Røed er tilsatt som stipendiat (statsstøtterett) ved Det juridiske 
fakultet for perioden fra og med 15.11.2016 til og med 14.11.2020. 
Stillingen er en del av forskingsprosjektet Towards more stability, 
competitiveness and predictability in the financial sector. 
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Marielle Solheim og Hanna Leinebø Slaatta er med virkning fra 
henholdsvis 1.12.2016 og 16.12.2016 tilsatt som førstekonsulenter i 
ettårige vikariater i Studieseksjonen. Vikariatene ble lyst ut internt ved UiB 
(2016/9454). 

 
Brage Thunestvedt Hatløy er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske 
fakultet for perioden fra og med 1.12.2016 til og med 30.11.2019, jf. 2 
utlyste stillinger 2016/6478. 

 
Mari Knapskog Nilssen er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet 
for perioden fra og med 1.1.2017 til og med 31.12.2020, jf. 2 utlyste 
stillinger 2016/6478. 

 
Yngvil Marie Erichsen er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet for 
perioden fra og med 1.1.2017 til og med 31.12.2020, jf. 4 utlyste stillinger 
2015/6950. Erichsen ble ansatt i 2015, men har vært i permisjon fram til 
1.1.2017. 

 
Malin Johansen er frikjøpt fra sin 100 % stilling som stipendiat for å utføre 
et oppdrag for Riksadvokatembetet i til sammen 6 månedsverk i perioden 
1. juni 2016 til og med 28. februar 2017.  

 
Irina Amiand er tilsatt som daglig leder i Jussformidlingen fra 17.november 
2016. 

 
Bent Liisberg har sagt opp sin stilling som professor med virkning fra 
1.februar 2017. 

 
f) Oppnevnte komitéer 

 
g) Utlysninger 

 
Det er lyst ut en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap 
(prosjektleder) – Politi- og påtalerett. Søknadsfrist er 29. desember 2016. 
Utlysningsteksten følger vedlagt (16/9718). 

 
S 92/16 Økonomirapport oktober 2016 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 

Vedtak:  
Økonomirapport pr. oktober ble tatt til etterretning. 

 
S 93/16 Orientering om tendensene i europeisk finansiering av høyere utdannelse 
  Saksforelegg fulgte vedlagt. 
 

Vedtak:  
Fakultetsstyret tok oversikten til etterretning.  

 
S 94/16 Oversikt over vedtak i den sentrale klagenemd våren 2016 
  Saksforelegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak:  

Fakultetsstyret tok oversikten til etterretning. 
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S 95/16 Statistikk over tekstsammenfall 2015/2016 
  Saksforelegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak:  

Fakultetsstyret tok oversikten til etterretning.  
 
S 96/16 Universitets- og høyskolerådets karakterrapport fra 2015 
  Saksforelegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak:  

Fakultetsstyret tok rapporten til etterretning. 
 
S 97/16 Løypemelding - årsplan for utdanning 2016 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 

Vedtak:  
Fakultetsstyret sa seg tilfreds med aktiviteten så langt, og anser at 
løypemeldingen gir en dekkende framstilling.  

 
S 98/16 Løypemelding - årsplan for forskning 2016 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak:  

1. Fakultetsstyret tar løypemeldingen til forskningsplanen for 2016 til 
orientering. 

2. Forskningsutvalgets uttalelse til pkt. 2.1 i løypemeldingen om rekruttering, 
tas med i styrets behandling av sak 101/16. 

 
S 99/16 Forslag om nedleggelse av JUS274-2-A Comparative Company Law & 

Economics 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 

Vedtak:  
Spesialemnet JUS274-2-A Comparative Law & Economics legges ned med 
virkning fra vårsemesteret 2017. 

 
S 100/16 Tilsetting som professor II uten utlysning – unntatt offentlighet  
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 

Vedtak:  
Advokat Filip Truyen tilsettes uten utlysning i 20 % stiling som professor II ved 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen for perioden 1.1.2017-31.12.2020. 

 
S 101/16 Forslag til prosess for utlysning av ledig, fast vitenskapelig stilling   
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 
  Vedtak: 

1. Fakultetsstyret tar professor Bent Liisbergs oppsigelse til etterretning.  
2. Saken tas opp igjen på ekstraordinært styremøte medio januar. Før dette 

blir de de emneansvarlige og forskergruppelederne gitt anledning til å 
kanalisere sine innspill via Studieutvalget og Forskningsutvalget.  

 
S 102/16 Sidegjøremål ved Det juridiske fakultet   
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 



S 103/16 

S 104/16 

S -/16 

13.12.2016 

Vedtak: 

Fakultetsstyret ber ledelsen sette i gang en prosess for å vedta retningslinjer 
for sidegjøremål tilsvarende de som finnes ved UiO. Retningslinjene legges 
fram for styret innen sommeren 2017. 
Vedtaket ble truffet med åtte mot to stemmer. 

Orientering om fakultetets arbeid med Kina 
Bjørnar Borvik orienterte styret om fakultetets pågående og fremtidig arbeid. 

Vedtak: 

Fakultetsstyret sa seg tilfreds med planene for fakultetets Kinasatsning. Styret 
ønsker et skriftlig styrefremlegg til ekstraordinært styremøte i januar, der de 
økonomiske sidene av satsningene synliggjøres. 

Tillegg i lokalt reglement for midtveisevaluering for ph.d.-kandidater 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

Vedtak: 

Reglementet for midtveisevaluering for ph.d.-kandidater ved fakultetet endres i 
tråd med retningslinjene slik de var framsatt i notatet. 

Eventuelt 

Christine Stoltz Olsvik informerte om at Knut Martin Tande ble tildelt 
Læringsmiljøprisen for 2016. Brev fra Studieadministrativ avdeling ble forelagt 
fakultetsstyret under møtet. 

Knut Knapskog tok opp problematikk rundt kontorlokaler, spesielt for nye 
stipendiater. Saken ble drøftet og skal tas opp på møte mellom ledelse og 
gruppe B på møte i januar. 
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Fakultetsdirektør 
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