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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   24.4.2018 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-13.30 

PROTOKOLL 

Oppmøte  Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik 
Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Håvard Ormberg (vara for Knut 
Knapskog), Torhild Nordtveit, Ingrid Elisabeth Tøsdal, Johannes Ørn 
Thorsteinsson (vara for Philip Johan Haenel), Sausan Mustafa Hussein, 
Joachim Emil Gjerde (vara for Susanne Malene Voll Saenger) 

Andre 
Øystein L. Iversen, Christine S. Olsvik, Nina Østensen, Ida Bergstrøm, Lars 
Petter Holgersen (forlot møtet etter sak 29), Johanne Spjelkavik, Henning 
Simonsen (kom under sak 30), Gunhild Brubakken (referent) 

 

Styresak Saker til behandling       Unntatt off. 

S 27/18     Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  

Dekanen meldte seg inhabil i sak 33/18, og forlot møtet under behandlingen. 

Prodekanen var ordstyrer under denne saken.   

S 28/18     Orienterings- og referatsaker      X  

Vedtak:  

Sakene ble tatt til orientering. 

S 29/18 Økonomirapport 

Vedtak:  

Økonomirapport pr. mars tas til etterretning.  

S 30/18 Sidegjøremål ved Det juridiske fakultet – oppfølging av styrevedtak av 6.6.17 

Vedtak:  

Fakultetsstyret anser vedtaket i sak 59/17 som en presisering av gjeldende 

prinsipper for sidegjøremål som gjelder for Universitetet i Bergen. Fast 

ansettelse eller partnerskap i advokatfirma eller rådgivingsselskap er 

problematisk i henhold til de overordnede utgangspunktene om at 



sidegjøremål bare er positivt dersom det ikke hemmer eller sinker det 

ordinære arbeidet, eller ikke vil kunne skade universitetets anseelse.  

Dekanen får fullmakt til å gi mandat og nedsette en komité til å komme med 

forslag til retningslinjer for adgangen til sidegjøremål og behandlingen av slike 

saker.  

Godkjente sidegjøremål blir ikke berørt før det foreligger nytt vedtak i saken.  

S 31/18 Trykkstøtte for festskrift i anledning 50 års-jubileum for juristutdanningen 

Vedtak:  

Det juridiske fakultet bevilger inntil kr. 100 000 i støtte til prosjektet «Festskrift 

for 50 års-jubileum for juristutdanningen ved Universitetet i Bergen» 

S 32/18 Personlig opprykk til professor etter kompetanse   X 

Vedtak: 

Bedømmelsen av Bjørnar Borvik om kompetanseopprykk til professor i 

rettsvitenskap godkjennes. Bjørnar Borvik tildeles opprykk til professor ved Det 

juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, på grunnlag av godkjent 

kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen. 

S 34/18 Ny dato for semesterets siste styremøte 

Vedtak: 

Fakultetsstyremøtet 5. juni flyttes til tirsdag 19. juni kl. 12.15. 

S 33/18 Personlig opprykk til professor etter kompetanse   X 

Vedtak: 

Bedømmelsen av Gert Johan Kjelby om kompetanseopprykk til professor i 

rettsvitenskap godkjennes. Gert Johan Kjelby tildeles opprykk til professor ved 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, på grunnlag av godkjent 

kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen.  

Et vilkår er at Kjelby innen 1. juni 2020 kan dokumentere å tilfredsstille kravet 

til pedagogisk basisutdanning.  

S xx/18 Eventuelt  

Ingen saker 

 

Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 

dekan      fakultetsdirektør 
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