
 

 

Styre:   Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:  24.4.2020 
Tid:   12.15-15.15 
Sted:   Zoom 

PROTOKOLL 

Oppmøte Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik 
Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Brage Thunestvedt Hatløy, Ingrid 
Elisabeth Tøsdal, Sausan Mustafa Hussein, Emilie Mellbye Rytter, Andreas 
Myrseth Kolstad 

Forfall Yngvil Marie Erichsen 

Andre Magne Strandberg; Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Nina Østensen, 
Christine Stoltz Olsvik, Gunhild Brubakken (sekretær), Henning Simonsen, 
Christian Franklin, Kjersti Sørensen, Mari Anne Franklin, Lars Petter 
Holgersen. 

 

 

S 25/20     Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Dekanen meldte om to saker til eventuelt (sak 38 og 39). Ellers ingen merknader 
til innkalling og saksliste 

 
S 26/20  Orienterings- og referatsaker  
  Oversikt med vedlegg var lagt ved. 
 

Ingen merknader til orienterings- og referatsaker 
 
S 28/20 Covid-19: Status og konsekvenser for fakultetet (orienteringssak) 
 Saksforelegg var lagt ved. Dekanen, studiedekan og prodekan orienterte. 
 

Styret tok saken til orientering. 
 
S 29/20 Retningslinjer for forlengelse av stilling for midlertidig ansatte (orienteringssak) 

Prodekan orienterte muntlig i møtet  
 

Styret tok saken til orientering. 



 
S 30/20 Innstilling fra arbeidsgruppe om lærings- og prøvingsformer (orienteringssak) 
 Saksforelegg var lagt ved.  

Det var en feil i saksdokumentene. Gjengivelsen av SUs vedtak punkt tre skal 
være slik:  
Studentenes læring på de to første studieårene forutsetter i stor grad at det er 
et godt læringsmiljø i arbeidsgruppene. Dersom obligatoriske kursoppgaver 
skal kommenteres av arbeidsgruppelederne, er det derfor avgjørende at man 
finner gode løsninger for å sikre kvaliteten på kommentarene og at 
læringsmiljøet i den enkelte arbeidsgruppen ikke blir skadelidende.  

 
 Styret tok saken til orientering. 
 
S 27/20 Økonomirapport mars 2020 (orienteringssak)      
  Saksforelegg var lagt ved. 
 

Styret tok økonomirapporten til orientering. 
 
S 31/20 Arbeidsgruppe for å utrede femte studieår (oppfølging av sak 21/20)      
  Saksforelegg var lagt ved. 
 

Vedtak: 
1. Arbeidsgruppe for utredning av femte studieår opprettes med mandat og 

sammensetning med følgende endringer:  
a. Første strekpunkt under mandat er som følger: «vurdere hvor 

mange spesialemner fakultetet skal tilby og hvor store de skal 
være».  

b. Nest siste strekpunkt endres til «vurdere hvilke kriterier som bør 
stilles for å godkjenne utvekslingsopphold i stedet for emner.  

2. Dekan får fullmakt til å oppnevne gruppen. 

 
S 32/20 Lovdata på eksamen  

Saksforelegg var lagt ved. 
 

Vedtak: 
1. Lovdata på eksamen innføres for alle skoleeksamener i obligatoriske 

emner ved fakultetet fra og med høsten 2020. 
2. På enhver eksamen skal studentene ha tilgang til en digital lovsamling. I 

hvert enkelt emne kan det i tillegg gis tilgang til andre rettskilder i Lovdata. 
Det skal komme frem av emnebeskrivelsen hvilke rettskilder som vil være 
tilgjengelige på eksamen. 

3. Studentene skal kunne anvende referanser i Lovdata. Fritekst kan 
anvendes bare dersom dette går fram av emnebeskrivelsen. 

4. Regler om fusk utvikles i Utfyllende regler og fastsettes av Studieutvalget. 
 
 
S 33/20 Studiekvalitetsmelding og egenvurdering av masterprogrammet i 

rettsvitenskap 2019 
  Saksforelegg var lagt ved. 



 
Vedtak: 
Fakultetsstyret sier seg tilfreds med den aktiviteten som har vært i 2019, og 
dokumentasjonen av den. Styret gir sin tilslutning til at 
studiekvalitetsmeldingen 2019 oversendes studieavdelingen som 
utgangspunkt for fakultetsledelsens dialogmøte med universitetsledelsen. 

 
S 34/20 Revidert instruks for sensur av JUS397 Masteroppgave (70 sp) forskerlinje 
  Saksforelegg var lagt ved. 
 

Vedtak: 
Instruks for sensur av JUS397 Masteroppgave (70 sp) forskerlinje endres som 
foreslått. 
Instruksen gis et nytt punkt i innledningen: «Mindre vesentlige endringer i 
instruksen gjøres av studieutvalget.» 

 
S 35/20 Oppnevning av arbeidsgruppe for revisjon av Reglement for Det juridiske 

fakultet og Valgreglementet  
  Saksforelegg var lagt ved. 
 

Vedtak: 
1. Styret nedsetter et utvalg bestående av: 

Professor Rune Sæbø (leder), professor Bjørn Henning Østenstad, 
seniorrådgiver Henning Simonsen og to studentrepresentanter  

2. Utvalgets mandat:  
Utvalget fremlegger et forslag til revidert reglement for Det juridiske 
fakultet. 

3. Utvalget bes om å komme med sin innstilling innen 15. oktober 2020. 
4. Dekanen får fullmakt til å justere sammensetningen i tråd med 

likestillingskrav og eventuell supplering fra gruppe B.  
 
S 36/20 Status for høring om ny lov om universiteter og høyskoler og stortingsmelding 

om styring (oppfølging av sak 24/20)      
Dekan orienterte muntlig i møtet 

 
 Styret tok saken til orientering. 
 
S 37/20 Personlig opprykk til professor etter kompetanse (unntatt offentlighet) 

Saksforelegg var lagt ved. 
 

Vedtak: 
Bedømmelsen av Knut Einar Skodvin om kompetanseopprykk til 
professor i rettsvitenskap godkjennes. Knut Einar Skodvin tildeles 
opprykk til professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, på 
grunnlag av godkjent kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen. 

 



S 38/20 Sak til eventuelt: Opptaksrammen 
I helgen fikk alle universiteter og høyskoler brev fra KD der de ble bedt om å 
melde inn ønsker om:  

a) økte studieplasser 
b) rekrutteringsstillinger 

 
Styret ønsker både flere studieplasser og rekrutteringsstillinger, og ledelsen 
får fullmakt til å formulere et svar.  
 

S 39/20 Sak til eventuelt: Studenter ønsker å skrive masteroppgaver sammen 
Fakultetet åpner for muligheten i et pilotopplegg høsten 2020, men ikke for 
forskerlinjen. 

 
  
 

Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 
dekan      fakultetsdirektør 
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