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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   30.10.2018 
Journalnummer:  2018/1471 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-15.00 

PROTOKOLL 

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik 
Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Brage Thunestvedt Hatløy, Torhild 
Nordtveit, Ingrid Elisabeth Tøsdal, Vegard Fosso Smievoll, Lise Carlsen og 
Johannes Ørn Thorsteinsson. 

Andre Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Maria Holme Lidal, 
Christine S. Olsvik, Anita H. Garden, Lars Petter Holgersen (forlot møtet etter 
sak 61/18), Johanne Spjelkavik, Gunhild Brubakken (sekretær).  

Styresak Saker til behandling       

S 58/18     Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 59/18 Orienterings- og referatsaker  

Ingen merknader til orienterings- og referatsaker. 
 

S 60/18 Økonomirapport september 2018  
 
  Vedtak: 

Økonomirapport pr. september ble tatt til etterretning. 
 
S 61/18 Budsjettsituasjonen 

Det ble gitt muntlig orientering om budsjettsituasjonen og om diskusjonen av 
fakultetets økonomi i universitetsstyremøtet 25. oktober. 

 
S 62/18 Retningslinjer for forskningstermin  

 
 Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til synspunktene i notatet med de justeringer som kom i 
møtet. Ledelsen legger frem et revidert notat som vedtas på sirkulasjon før 
neste styremøte. 

Styret ber ledelsen om å fremskaffe en oversikt over antall ansatte som har 
opptjent forskningstermin, men som ikke har tatt den ut.  
 

S 63/18 Sidegjøremål – oppfølging av styrevedtak av 6. juni 2017 
   

Vedtak: 
Følgende typer sidegjøremål eller deltakelse for fast ansatte kan normalt ikke 
godkjennes:  



1. Partnerskap i advokat- eller rådgivingsselskap.  
2. Fast ansettelse i advokat- eller rådgivingsselskap.  
3. Langvarig oppdragsavtale med advokat- eller rådgivingsselskap som går 

ut over et bestemt oppdrag.  

Ansettelse i, eller oppdragsavtale med advokat- eller rådgivningsselskap kan 
likevel godkjennes for opp til tre år om gangen, når dette har en faglig 
begrunnelse og det foreligger avtale mellom den ansatte og selskapet, som 
sikrer den ansatte kontroll med at sidegjøremålet ikke vil være i strid med UiBs 
prinsipper for sidegjøremål.  

Sidegjøremålet må ikke føre til fravær i normalarbeidstiden som overstiger 20 
%, og fravær må tas igjen, eller tas ut som ferie eller ulønnet permisjon.  

Godkjennelse kan trekkes tilbake før utløpet av godkjenningsperioden, dersom 
vilkårene ikke er oppfylt.  

Beslutning etter andre ledd treffes av dekanen, før søknad eventuelt fremmes 
gjennom det sentrale personalsystemet. Avslag skal i samsvar med UiBs 
prinsipper for sidegjøremål forelegges universitetsdirektøren for avgjørelse.  

Ved eventuell forlengelse av godkjennelse må det godtgjøres at arbeidsplikten 
er oppfylt og at sidegjøremålet ikke har hemmet eller sinket arbeidet i 
universitetsstillingen. 

S 64/18 Publisering ved Det juridiske fakultet      
 
Vedtak: 
Styret tar saksnotatet til orientering.  

S 65/18 Omregningsnøklene for universitetslektorer som har levert ph.d.-avhandling til 
bedømmelse og for postdoktorer med undervisningsplikt     
 
Vedtak: 
Omregningsnøklene for universitetslektorer som har levert ph.d.-avhandling til 
bedømmelse og for postdoktorer med undervisningsplikt skal være de samme 
som for andre lærere med førstestillingskompetanse. 

S 66/18 Plikt til å veilede masteroppgaver     
 
Vedtak: 
1. Fast vitenskapelige ansatte  

a. Styret understreker de fast 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. Forventningen bortfaller i semestre med forskningstermin.  
 

2. Stipendiater  
a. Styret understreker at stipendiater med undervisningsplikt har 

ansvar for å bidra til veiledning av masteroppgaveskriving innenfor 
de fagområder hvor de selv forsker, og gir uttrykk for en forventning 
om at en stipendiat veileder om lag 8 masterstudenter i løpet av 
stipendiatperioden.  
 

3. Postdoktorer  



a. Styret understreker at postdoktorer med undervisningsplikt har 
ansvar for å bidra til veiledning av masteroppgaveskriving innenfor 
de fagområder hvor de selv forsker, og gir uttrykk for en forventning 
om at en postdoktor med 25 % undervisningsplikt veileder minst 4 
masterstudenter i året.  
 

4. Universitetslektorer  
a. Styret understreker at universitetslektorer har ansvar for å bidra til 

veiledning av masteroppgaveskriving innenfor de fagområder som 
de selv har kompetanse på, og gir uttrykk for en forventning om at 
en universitetslektor med 75 % undervisningsplikt og et 
engasjement som strekker seg over minst et helt semester, 
veileder minst 2 masterstudenter i semesteret.  

S 67/18 Opprette EVU-emne: JUR605 Innføring i forvaltningsrett for sakshandsamarar 
i kommunal sektor     
 
Vedtak: 
EVU-emnet JUR605 Innføring i forvaltningsrett for sakshandsamarar i 
kommunal sektor opprettes i henhold til vedlagte emnemal med virkning fra 
våren 2019. 

S 68/18 Honorar og innretning for klagekommisjon     
 
Studentrepresentantene kom med følgende forslag til tillegg i vedtaket:  

Når emneansvarlig har hatt oppgaven til nivåkontroll eller strykkontroll, skal 
vedkommende ikke delta i kontrollkommisjonen. 

Forslaget falt med tre mot åtte stemmer.   

Vedtak: 
I godskrivingsnøklene tilføyes:  
- Deltakelse i klagekommisjon honoreres med 1 time pr besvarelse. 
- Ledelse av klagekommisjon honoreres med 1,5 time pr besvarelse. 

S 69/18 Honorar for «nye» sensorveiledninger     
 
Vedtak: 
Skriving av sensorveiledninger til spesialemner høsten 2018 honoreres med 2 
timer. Satsen er normerende med hensyn til forventningene til det arbeidet 
forfatteren skal legge ned.  

S 70/18 Endring av representanter fra gruppe D til studieutvalget, forskningsutvalget 
og valgstyret for perioden 30.10.18-31.7.19     

  Saken trekkes, og utredes ytterligere.  
 
S xx/18 Eventuelt    
 Det var ingen saker til eventuelt.  

 
 

Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 
dekan      fakultetsdirektør 
 
2.11.18 GUBR

 


