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PROTOKOLL 

 

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 15. mars 2016.  

Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 10:15 – 11.10 

 

Til stede fra fakultetsstyret: 

Asbjørn Strandbakken, Hans Fredrik Marthinussen, Linda Grôning, Hilde Hauge, Katrine 

Rong Holter, Lars Kvestad, Ingrid E. Tøsdal, Axel Knudtzon, Erling Ravnanger og Vilde 

Marie Gjethammer. 

Forfall: Berte-Elen R. Konow, Ragna Aarli og Karl Harald Søvig 

Til stede fra administrasjonen: 

Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Christine S. Olsvik, Johanne Spjelkavik og Kristin Mathiesen. 

 

Styresak Saker til behandling 

   

S 12/16  Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

S 13/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.02.2016 

  Protokollen ble godkjent. 

                   

S 14/16 Orienterings- og referatsaker  

   

a) Protokoll fra Studieutvalget 

Ingen protokoll 

 

b) Protokoll fra Forskningsutvalget 

Protokoll fra møte 25.01.2016 fulgte vedlagt. 

 

c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 

Protokoll fra møte 28.01.2016 og 03.03.2016  fulgte vedlagt 

           

d) Personalia 
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Tim Christian Wassmo er tilsatt i et engasjement som førstekonsulent/digital 

produksjonsmedarbeider tilknyttet Dragefjellet lærings- og formidlingssenter i 

perioden 1.3.2016-31.8.2016. 

Elin Inderjit Sarai har fått endret sin stilling fra 20 prosent til 4 prosent med 

virkning fra 01.03.2016 og ut tilsettingsperioden til 31.12.2017. 

Kalinka Irina Martin Iglesias har fått forlenget sin stilling med 6 mnd fra 

01.01.2017 til 30.06.2017.  

e) Oppnevning av komiteer 

Oppnevning av bedømmelseskomite (2009/14296) for vurdering av søknad fra 

Maria Vea Lund om vurdering av ph.d.-avhandlingen «PASSIVITET – Binding 

og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader».  

Komiteen består av professor Hilde Hauge, Universitetet i Bergen, professor 

Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo og Professor Mads Bryde Andersen, 

Københavns Universitet). 

 

f)        Utlysninger 

Det er lyst ut to førstekonsulent/studiekonsulentstillinger i Studieseksjonen. 

Utlysningstekstene fulgte vedlagt (2016/1539 og 2016/1540). 

 

Utlysning av 60 stillinger som arbeidsgruppeledere for studieåret 2016/2017. 

Utlysningstekst fulgte vedlagt (2016/2413). 

 

Det ble utlyst en stipendiatstilling som en del av forskingsprosjektet «Legal 
governance in land use planning [GOVLAND]» om kommunalt sjølvstyre og 
statleg styring i saker som gjeld miljø- og arealforvaltning. Utlysningsteksten 
følger vedlagt (2016/1028). Ingen søkte stillingen, og den vil bli lyst ut på nytt 
på et senere tidspunkt. 

 

Etter utvidet søknadsfrist til stipendiatstillingen innen statsstøtterett 

(2015/12887), var det til slutt ingen kvalifiserte søkere. Stillingen vil bli utlyst 

på nytt på et senere tidspunkt. 

 

 

 

S 15/16 Dr. philosgraden - Unntatt offentlighet       

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 

Vedtak: 

 

Dag Jørgen Hveems avhandling finnes ikke verdig til å forsvares for graden 
dr. philos. 
 

 

S 16/16 Frister for endring av emnebeskrivelse  

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt      
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  Vedtak: 

 

Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen § 
1-2 nr. 4 gis følgende tilføyelse: «Unntak fra denne fristen gjøres bare der 
endringen er nødvendig for at kurset skal kunne gjennomføres på en faglig 
forsvarlig måte.» 

 

   

 

S 17/16 HMS-rapport 2015 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 

  Vedtak: 

 

  Fakultetsstyret tar HMS-rapporten for 2015 til orientering. 

 

 

S 18/16 HMS-plan 2016 

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 

Vedtak: 

 

Fakultetsstyret vedtar HMS-handlingsplan for 2016 med de tiltakene som 
fremkommer i planen.  

 

 

 

S 19/16 Årsrapport forskning 2015 - orienteringssak 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 

Årsrapport for forskning 2015 ble lagt frem for Fakultetsstyret til orientering 
med de merknader som fremkom i møtet 2. februar. 

 

 

 

S 20/16 Årsplan forskning 2016  

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 

Vedtak: 

 

Styret for Det juridiske fakultet godkjenner Årsplan for forskning 2016, i 
samsvar med det fremlagte utkastet og merknader som fremkom i styremøtet. 
Fakultetsstyret gir forskningsdekanen og Forsknings- og stabsseksjonen 
fullmakt til å utforme Forskningsmeldingen 2015 på bakgrunn av Årsplan 
forskning 2016 og Årsrapport forskning 2015. 
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S 21/16 Tilsetting uten utlysning- Unntatt offentlighet    

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 

Vedtak: 

 

Professor Benn Folkvord blir tilsatt uten utlysning i 20% stilling som professor  

II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Stillingen er midlertidig, fra  

01.04.2016 til 31.12.2017. 

 

 

S 22/16 Årsrapport utdanning 2015 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar årsrapporten for utdanning 2015 til orientering. 

Fakultetsstyret gir studiedekanen og studieseksjonen fullmakt til å utforme 

utdanningsmeldingen 2015 på bakgrunn av årsrapporten for utdanning 2015, 

årsrapport for digitalisering 2015 og årsplanen for utdanning 2016. 

 

 
 

S 23/16 Årsplan utdanning 2016 

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

                        

Vedtak: 

 

Styret for Det juridiske fakultet godkjenner årsplan for utdanning 2016, i 

samsvar med det fremlagte utkastet og merknader som kom fram i møtet. 

Fakultetsstyret gir studiedekanen og studieseksjonen fullmakt til å utforme 

utdanningsmeldingen 2015 på bakgrunn av årsrapporten for utdanning 2015, 

årsrapporten for digitalisering 2015 og årsplanen for utdanning 2016. 

 

 

 

S 24/16 Strategiprosessen – status 

 Saksforelegg fulgte vedlagt 

 

Vedtak: 

 

Fakultetsstyret tar status om den videre prosessen til orientering.  

 

 

S 25/16 Årsrapport digitalisering 2015 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 




