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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   19.6.2018 
Journalnummer:  2018/1471 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-15.15 

PROTOKOLL 

Oppmøte Faste representanter 

Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Sigrid Eskeland Schütz, Hans Fredrik 

Marthinussen, Eirik Holmøyvik (vara for Ragna Aarli), Knut Knapskog, Torhild 

Elin Nordtveit, Vegard Fosso Smievoll (settevara for Philip Johan Haenel), 

Sausan Mustafa Hussein. 

 Eirik Holmøyvik forlot rommet og Ørnulf Øyen kom inn som vara under 

behandling av sak 40/18. 

 Vegard Fosso Smievoll forlot rommet under behandling av sak 47/18. 

Andre 

Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Henning Simonsen, Ida 

Bergstrøm, Johanne Spjelkavik, Lars Petter Holgersen (fram til ca. kl. 13), 

Gunhild Brubakken (sekretær).  

Styresak Saker til behandling       

S 35/18     Utlysning nye stipendiater på grunnbevilgningen  

   

Vedtak: 

Fakultetet lyser ut tre stipendiatstillinger med søknadsfrist før sommeren. Én 

av stillingene er øremerket trygderett eller skatterett. 

 

I møtet ble styret orientert om mulig samarbeid med Helse Vest om en 

postdoktorstilling, og styret stiller seg positiv til dette. 

 

S 36/18     Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader til innkallingen og sakslisten.  

Dekanen informerte om at Vegard Fosso Smievoll er oppnevnt som settevara 

for Philip Johan Haenel.  

 

S 37/18 Orienterings- og referatsaker  

  Ingen merknader til orienterings- og referatsakene.  

 

S 38/18 Økonomirapport  

 



  Vedtak: 

Økonomirapport pr. mai ble tatt til etterretning. 

 

S 39/18 Studiereform 

 

 Vedtak: 

1. Fakultetsstyret ber dekan og fakultetsdirektør fremmer et forslag til et 

rammevedtak for revisjon av studieprogrammet på styremøtet i september.  

2. Fakultetsstyret oppfordrer de av fakultetets vitenskapelig ansatte med 

interesse for utviklingen av et Metode III-emne på 10 studiepoeng om å 

utarbeide konkrete forslag til innretning og innhold til et kurs på 

masternivå.  

3. Fakultetsstyret ønsker utredning av økt valgfrihet som del av 

rammevedtaket i september. 

 

S 40/18 Forskningstermin     Unntatt offentligheten 

 

  Vedtak: 

1. Anneken Kari Sperr får innvilget forskningstermin for den omsøkte 

perioden 1.7.2019-30.6.2020. 

2. Arnt Skjefstad får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 

1.1.2019-30.6.2019. 

3. Camilla Bernt får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 

15.3.2019-14.9.2019. 

4. Eirik Holmøyvik får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 

1.8.2018-31.7.2019. 

5. Erik Monsen får innvilget forskningstermin for de første seks måneder av 

den omsøkte perioden. 

6. Jan-Ove Færstad får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 

15.04.2019-14.10.2019. 

7. Jørn Øyrehagen Sunde får innvilget forskningstermin for den omsøkte 

perioden 13.8.2018-9.8.2019. 

8. Miriam Skag får innvilget forskningstermin for første del av den omsøkte 

perioden 1.1.2019-30.06.2019. 

9. Synne Sæther Mæhle får innvilget forskningstermin for første del av den 

omsøkte perioden 16.1.2019-15.7.2019. 

10. Thomas Eeg får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden med 

tentative datoer 1.5.2019-30.4.2020. 

11. Tine Eidsvaag får innvilget forskningstermin for de omsøkte periodene 

1.1.2019-30.6.2019 og 1.1.2020-30.6.2020 

12. Tore Lunde får innvilget forskningstermin for den omsøkte perioden 

1.1.2019-30.6.2019. 

 

S 41/18 Handlingsplan utdanning 

   

Vedtak: 

Det fremlagte forslag til Handlingsplan for utdanning 2018-2019 vedtas med 

de merknader som kom i møtet. 



 

S 42/18 Dimensjonering av opptak 

 

Vedtak: 

Opptak til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap gjennomføres etter samme 

prinsipper som tidligere år. Fakultetets tilbudstall til 5-årig masterprogram i 

rettsvitenskap følger samme mal som de tre siste årene.  

Fakultetsledelsen gis fullmakt til å dimensjonere tilbudstall, ut fra tidligere års 

erfaringer, med bakgrunn i de erfaringene man gjør seg under 

prøveopptakene i juli 2018. 

 

S 43/18 Plikt til å veilede masteroppgaver  

 

Vedtak:  

1. Fast vitenskapelige ansatte [ref. fakultetsstyrevedtak i sak 36/06 den 

20.6.06]  

a. Styret understreker de vitenskapelig tilsatte sitt ansvar for å ta på seg 

veiledning av masteroppgaveskriving, og gir uttrykk for en forventning 

om at vitenskapelig tilsatte i fast stilling i gjennomsnitt veileder minst 4 

masterstudenter i året.  

b. Dette bortfaller i semestre med forskningstermin.  

c. Styret ber seg forelagt ny sak til høsten hvor man vurderer om 

formuleringen «plikt» eller «forventning» skal benyttes. 

2. Behandling av stipendiaters veiledningsplikt utsettes.  

 

S 44/18 Digitale hjelpemidler på eksamen 

 

Følgende uttalelse ble vedtatt:  

Fakultetsstyret slutter seg til en målsetting om digital tilgang til og bruk av 

rettskilder i undervisning og eksamen.  

Styret ønsker implementering av digitale hjelpemidler på eksamen og i studiet 

så snart som mulig.  

Det er viktig at prosessen og alle deler av løsningen som velges, er godt 

forankret både i lærerstaben, blant studentene og i studieadministrasjonen.  

Styret understreker at det vil være opp til den enkelte emneansvarlige hvilke 

digitale rettskilder som skal være tilgjengelig under eksamen. 

 

S 45/18 Intern høring - valgreglement og regler for styringsorganene  

 

Vedtak:  

Dekanatet får fullmakt til å formulere et høringssvar på bakgrunn av 

diskusjonen som fremkom i møtet. 

 

S 46/18 Beredskapsplan 

   

Vedtak:  

Fakultetsstyret godkjenner beredskapsplanen – oppdatert versjon 2018. 

 



S 47/18 Valg av representanter fra gruppe B og D  

  

Vedtak: 

Nedenstående godkjennes/velges som representanter og vararepresentanter 

til fakultetsstyret fra gruppe B og D for perioden 1.8.2018-31.7.2019. Juridisk 

studentutvalg oppnevnes som valgforsamling for valget av 3., 4. og 5. 

vararepresentanter. Valget gjennomføres i løpet av august/september 2018. 

 

For gruppe B: 

Faste representanter:   Vararepresentanter: 

Brage Thunestvedt Hatløy   1. Henrik Skar 

Torhild Elin Nordtveit    2. Mari Knapstad Nilssen 

3. Knut Knapskog 

4. Marianne Nerland 

For gruppe D: 

Faste representanter:   Vararepresentanter 

Vegard Fosso Smievoll   1. Daniel Lyngseth Fenstad 

Lise Carlsen     2. Emilie Mellbye Rytter 

Johannes Ørn Thorsteinsson  3. suppleres i august/september 

4. suppleres i august/september 

5. suppleres i august/september 

 

S 48/18 Eventuelt 

 

1. Forsking og publisering ved fakultetet 

Dekanen bebudet en sak til høsten om publisering.  

 

2. Universitetet i Oslo har invitert oss til å bidra i et prosjekt knyttet til 

havbruksnæringen. Ernst Nordtveit vil ha ansvaret for vår deltakelse. 

  

 

 

 

 

 

 

Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 

dekan      fakultetsdirektør 
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