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PROTOKOLL 

 

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 30. august 2016.  

Møtet ble holdt i møterom 546 kl.11:15–15:15. 

 

Til stede fra fakultetsstyret: 

Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen R. Konow, Hans Fredrik Marthinussen, Ragna Aarli (til og 

med sak 64), Hilde Hauge (fra sak 64 til og med sak 74), Karl Harald Søvig, Katrine Rong 

Holter, Knut Knapskog, Ingrid E. Tøsdal, Aleksander Sofus Lie, Philip Johan Haenel, Sandra 

Guderud. 

Forfall: Emilie Melbø Kristoffersen 

Til stede fra faglig ledelse: 

Knut Martin Tande 

Til stede fra administrasjonen: 

Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Christine Stoltz Olsvik, Henning Simonsen, Lars 

Petter Holgersen, Nina Østensen og Birgit Falch. 

Styresak Saker til behandling 

   

S 59/16  Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

S 60/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.06.2016 

 Protokollen ble godkjent.  

 

S 61/16 Orienterings- og referatsaker  

   

a) Protokoll fra Studieutvalget 

Protokoll fra 14.06.2016 fulgte vedlagt. 
 

b) Protokoll fra Forskningsutvalget 

Protokoll fra 24.05.2016 fulgte vedlagt. 

 

c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 

Ingen protokoll. 

 

         

d) Personalia 
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Maria Vea Lund er tilsatt i en midlertidig forskerstilling fra 25. juli 2016 til 24. 
januar 2018, tilknyttet prosjektet «Succession Law: Challenges and Potential 

regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society».  

 
Kristin Mathiesen har sagt opp sin stilling som rådgiver ved Forsknings- og 
Stabsseksjonen med virkning fra 12. september 2016.  
 
Synne Slettebø, Martine Soma Aarvik og Ingrid Weltzien er midlertidig tilsatt til 
31.12. 2016 som studentmedarbeidere i Infosenteret 
 
Kamilla Gade og Vilde Hallgren Sandvik er tilsatt som faste vitenskapelige 
assistenter frå 01.07.2016 til 30.06.2017. 
 
Julia Dahl og Mathias Loch Hauge er tilsatt som lærlinger ved fakultetet i to år 
fra og med 8. august 2016. De skal være tilknyttet henholdsvis 
Studieseksjonen og Forsknings- og stabsseksjonen det første året, og så 
bytter de arbeidssted det andre året. 
 

e) Oppnevnte komiteer 

Bedømmelseskomité i forbindelse med utlysning av forskerstilling i prosjektet  

«Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer 

of Property on Death in changing Society»ble oppnevnt i juni. Komitéen besto 

av Professorer Hilde Hauge (UiB), Thomas Eeg (UiB) og John Asland (UiO).  
 

 

f) Utlysninger 

Det er lyst ut to stipendiatstillinger. Utlysningstekst ligger ved (2016/6478). 
 
Vikariat som rådgiver for internasjonalisering ble lyst ut internt. 
Utlysningsteksten ligger ved (2016/7237). 
 
Førstekonsulent/studiekonsulentstilling i Studieseksjonen er lyst ut for andre 
gang. Utlysningsteksten følger vedlagt (2016/1540). 
 
Etter utvidet søknadsfrist til stipendiatstillingen innen statsstøtterett 
var det til slutt ingen kvalifiserte søkere. Stillingen er nå lyst ut på nytt. 
Utlysningsteksten følger vedlagt (2015/12887). 
 
Det er lyst ut en rådgiverstilling ved Forsknings- og stabsseksjonen. 
Utlysningsteksten følger vedlagt (2016/7202). 
 
g)  
Dekanen opplyste i møte at det er oppnevnt bedømmelseskomite 
(2011/10235) for vurdering av søknad fra Silje Nordtveit om vurdering av 
ph.d.-avhandlingen ««En formuerettslig analyse av fordringens 
stiftelsestidspunkt») 
Komiteen består av Professor Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo 
Professor Rune Sæbø, Universitetet i Bergen (leder) og 
Professor Laila Zackariasson, Uppsala universitet 
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S 62/16 Økonomirapport pr. april 2016      

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport pr. juli tas til etterretning. 

 

 

S 63/16 Budsjettforslag 2017  
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.      

  

  Vedtak: 

Budsjettforslag 2017 tas til etterretning.   
  

S 64/16 BFS – Politi- og påtalerett 

Saksforelegg fulgte vedlagt. 

Karl Harald Søvig ba styret ta stilling til hans habilitet. Styret kom enstemmig 
til at Søvig skal anses inhabil, og Søvig fratrådte. Hilde Hauge tiltrådte styrets 
behandling av saken som første vara.  
 
Hans Fredrik Martinussen fremla et udatert dokument som protokolltilførsel. 
Dokumentet er vedlagt protokollen merket «S 64/16 – protokolltilførsel fra 
Hans Fredrik Martinussen». 
 
Vedtak (med seks mot fem stemmer): 
Styret slutter seg til de fremlagte planene om prosjektet «Politi- og påtalerett». 
 

  
S 65/16 Opprykk til professor etter kompetanse – unntatt offentlighet 

  Saksforelegg fulgte vedlagt. 

 

Vedtak: 

Bedømmelsen av Christian Franklin om kompetanseopprykk til professor i 

rettsvitenskap godkjennes. Christian Franklin tildeles opprykk til professor ved 

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

kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen.  

 

 

S 66/16 Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning – UiBs høringssvar - 

orientering 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 

Vedtak: 

UiBs høringssvar tas til etterretning.  
 

 

S 67/16 Valg av representanter for gruppe D til Forskningsutvalget, Studieutvalget og 

Valgstyret 

  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
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Vedtak: 

Så snart JSU har gjennomført valg av representanter og vararepresentanter 

for gruppe D til de nevnte utvalgene, tas saken om oppnevning på sirkulasjon i 

fakultetsstyret.  

 

 

S 68/16 Valg – av 5.vara for gruppe D – studenter – til fakultetsstyret for perioden 

01.08.2016-31.07.2017 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 

Vedtak: 

Så snart JSU har gjennomført valg av 5.vararepresentant, tas saken om 

oppnevning på sirkulasjon i fakultetsstyret.  

 

 

S 69/16 Strategi 2016-2022 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 
Karl Harald Søvig fremmet forslag om å føye til følgende avsnitt i kapittelet  
«Samfunnsoppdrag og verdigrunnlag:»  
 
«Ofte har både rettsforsking og juristutdanning retta seg mot å tolke dei 
reglane som alt finst. Sjølv om denne typen kunnskap vil vere viktig også 
framover, må ein i tillegg rette større merksemd mot utforminga av reglane, 
korleis dei faktisk verkar i samfunnet og samspelet med andre faktorar.» 
 
Vedtak: 
Strategiutkastet vedtas slik det ble fremlagt for styret. Forslaget fra Karl Harald 
Søvig føyes til i det endelige strategidokumentet under «Samfunnsoppdrag og 
verdigrunnlag.»  
 

 

S 70/16 Forskerlinje – pilot - orienteringssak     

Saksforelegg fulgte vedlagt. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar den foreløpige orienteringen til etterretning. 

 

 

S 71/16 Æresdoktornominasjon 

Det ble gitt en muntlig orientering i styremøtet. 

Dekanen orienterte om fakultetets forslag til æresdoktor ved UiB 2017. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. 

 

 

S 72/16 Studieordningskomiteen - oppfølging 

Det ble gitt en muntlig orientering i styremøtet. 





Sak 64-16: Protokolltilførsel fra Hans Fredrik Martinussen 

 

1. Å låse to av de totalt fire stillingene som er tilgjengelig de neste 7 årene vil innebære risiko 

for et svært vanskelig arbeidsmiljø blant de midlertidig ansatte på fakultetet. Det vil i 

realiteten knapt være reelle karrieremuligheter for de midlertidig ansatte. Dette vil ikke bare 

kunne virke inn på nåværende stipendiaters motivasjon og trivsel, men vil også kunne ramme 

fakultetets rekruttering av nye stipendiater. 

 

2. Å fylle to av fire stillinger nå, innebærer at styret får svært lite handlingsrom i årene 

fremover. Styret jobber med en større skatterettssatsning, som det vil være nesten utenkelig 

ikke å ha en fast stilling ved utløpet av dersom den kommer gjennom. I så fall er det kun én 

ledig stilling som styret kan disponere til å fylle prekære undervisningsbehov. Fakultetet har 

et meget stort behov innenfor privatrett, som allerede er langt tynnere enn offentligretten. 

En rekke av de sentrale fagpersonene har betydelige undervisningsoverskudd og kommende 

forskningsterminer. I tillegg har fakultetet tiltrukket seg betydelige eksterne midler innenfor 

flyktningerett, der vi også har et Meltzerprisvinnende ungt forskertalent. Å låse to stillinger 

til politi- og påtalerett, som ikke er et obligatorisk fag på studiet, og som dessuten inngår i 

fakultetets allerede klart største miljø (strafferett og straffeprosess), i en slik situasjon er 

umulig for styret i lys av fakultetets behov. Dette er dessuten personer som tidligere ikke har 

nådd opp i konkurranse om utlysninger innenfor strafferett/straffeprosess med andre som 

nettopp har blitt ansatt. 

 

3. Kravene fra BFS går utover enhver rimelig forventning fra private som finansierer forskning 

ved offentlige institusjoner. BFS skal bidra med 15 millioner kroner. Det offentlige, ved 

fakultetet og Politidirektoratet, skal bidra med 24 millioner. I tillegg krever BFS at to av 

stillingene er faste. Hvis man regner med en snittalder på ansettelse i førsteamanuensis på 

40 år (som faktisk trolig er et høyt anslag for juridisk fakultet), er det 30 års virksomhet. BFS 

finansierer disse stillingene i 5 år, og deretter skal UiB selv finansiere de i de påfølgende 25 

år. Det innebærer at UiB påtar seg forpliktelser som er 5 ganger bidraget fra BFS. Totalt blir 

det offentliges bidrag for dette forskningsprosjektet dermed nesten 100 millioner kroner (ca 

94 millioner om man legger beregningene i styresaken til grunn), mot BFS sine 15. En slik 

styring av offentlige midler som følge av private gaver, fremstår som åpenbart urimelig og 

setter en presedens som vil være svært uheldig for UiB som institusjon. Styret ved juridisk 

fakultet er heller ikke kjent med at det tidligere skal ha vært krevd en så stor andel faste 

stillinger i et prosjekt, tvert imot har man tidligere gått motsatt vei, fra et vilkår om å kalle 

prosjektleder til et krav om utlysning av professorat innenfor prosjektleders fagområde. 
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Styresak:   67/16 
Møtedato:   30.8.2016 
Journalnummer:  2016/4921 

 

 

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER FRA GRUPPE D, STUDENTENE TIL 

FORSKNINGSUTVALGET, STUDIEUTVALGET OG VALGSTYRET FOR PERIODEN 01.09.16-
31.07.17. 
__________________________________________________________________________ 

 

I styremøtet 30.08.2016 fattet styret følgende vedtak: 

 

Vedtak: 

1. Fakultetsstyret ber JSU komme med forslag til representanter og 

vararepresentanter for gruppe D til fakultetets faste underutvalg umiddelbart etter 

allmøtet 30. august 2016. 

2. Ettersom neste fakultetsstyremøtet ikke er før i november, tas saken om oppnevning 

av representantene fra gruppe D videre til fakultetsstyret på sirkulasjon. 

 
 

JSU valgte nytt styre i allmøte 31. august 2016. I konstituerende styremøte 7. september ble 

det foretatt valg på representanter og vararepresentanter for gruppe D til forskningsutvalget, 

studieutvalget og valgstyret. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter fra gruppe D til 

forskningsutvalget, studieutvalget og valgstyret for perioden 01.09.2016-31.07.2017: 

Forskningsutvalget – representanter gruppe D: 

Tommy Flesland  

Lise Carlsen 

 

Vararepresentanter: 

1. vara: Asgeir Lehman 

2. vara: Carl Henrik Andersson 

3. vara: Astrid Jarlsby  

4. vara: Sausan Hussein 
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