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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   4. februar2020 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-15.15 

 PROTOKOLL  

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik 
Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Selma Taslaman (vara for Yngvil Marie 
Erichsen), 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, Lars Petter 
Holgersen, Christine Stoltz Olsvik, Andreas Trohjell, Gunhild Brubakken 
(sekretær).  

S 1/20  Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste fulgte vedlagt 

Ingen merknader til innkalling og saksliste 

S 2/20  Orienterings- og referatsaker  
Oversikt med vedlegg fulgte vedlagt 

  Ingen merknader til orienterings- og referatsaker 

S 3/20 Økonomirapport grunnbevilgningen 2019  
Saksforelegg fulgte vedlagt  

  Fakultetsstyret tar økonomirapporten til orientering 

S 4/20 Orientering om JUREVAL 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

  Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

S 5/20  Sensorhonorar 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

  
 Vedtak: 

«I lys av årets økonomiske ramme for fakultet, og den kommende 
studiereformen med endrete prøvingsformer, finner styret det forsvarlig å fatte 
følgende vedtak: 
1. Honorar for sensur av 6-timers skoleeksamen uten ordgrense settes til 

1,42 timer  
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2. Det ytes 2 timer ekstra i til enesensor i kommisjon med flere enn 25 
besvarelser for gjennomføring av begrunnelse. Dette gjelder ikke for 
emner med vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått.  

3. Honorar for kommentering av obligatorisk kursoppgave økes med 15 % 
4. Ordningen med kommentering fra eksterne av arbeidsgruppeoppgaver på 

3. studieår, fjernes fra og med studieåret 2020/2021.» 
 

S 6/20 Tilsettingssak – førsteamanuensis i rettsvitenskap (forvaltningsrett)  
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
«Roald Hopsnes tilsettes i stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Det er et vilkår at Hopsnes innen 
ett år etter oppstart oppnår universitetspedagogisk basiskompetanse.» 

S 7/20 Tilsetting uten utlysning – professor II      
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
«Professor Sanne Taekema tilsettes uten utlysning som professor II ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen i perioden 1.3.2020-28.2.2023.» 

S 8/20 Inaktive emner «på is» 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
  « 

1. Et emne kan holdes inaktivt inntil ett år uten saksbehandling og vedtak, 
bare med en melding fra emneansvarlig til studieadministrasjonen.  

2. Dersom emnet ikke tilbys året etter et inaktivt år, skal administrasjonen 
fremme sak for studieutvalget og deretter eventuelt for fakultetsstyret om å 
terminere emnet.  

3. I saksforberedelsen skal emneansvarlig høres om de hensynene som 
begrunner inaktiviteten og om utsikter til gjenopptakelse av aktivitet.  

4. Studieutvalget kan forlenge inaktiv periode inntil ett år der sterke hensyn 
taler for det og det er sannsynliggjort at emnet deretter aktiveres.  

5. Fakultetsstyret kan bestemme at den inaktive perioden skal forlenges. Det 
gjelder både der studieutvalget har avslått det, og der studieutvalget 
allerede har innvilget et ekstra år.  

6. Det bør være tidsavgrensning i et slikt fakultetsstyrevedtak.»  

S 9/20 Honorering for kontrollkommisjoner for masteroppgaver 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
  «Følgende tilføyelser gjøres i omregningsnøklene:  

Kontrollkommisjon for masteroppgaver:  
1. Opprinnelig sensor: 3 timer [dette er allerede vedtatt, men tas med her av 

hensyn til sammenhengen]  
2. Klagesensor: 1,5 timer  
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3. Emneansvarlig/leder av kommisjonen: 3 timer eller medgått tid inntil 10 
timer der dette har vært nødvendig for å gjennomføre og kvalitetssikre 
prosessen.  

4. Fagansvarlig (ved behov): Medgått tid. At fagansvarlig eventuelt også har 
en av de andre rollene i kommisjonen, utelukker ikke at noe ekstra tid kan 
gå med her. Den tiden kan føres opp, men selvsagt skal ingen timer føres 
dobbelt.»  

S 10/20 Begrenset budsjettfullmakt til Studieutvalget 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
« 
1. Fakultetsstyret delegerer til studieutvalget fullmakt til å disponere inntil NOK 
150 000 pr år innenfor det myndighetsområdet utvalget har i henhold til § 9 i 
Reglement for Det juridiske fakultet.»  
2. I Reglement for Det juridiske fakultet § 9 nr. 2 bokstav d, legges «ut over 
Studieutvalgets budsjettfullmakt» til, slik: «(…) Der vedtatte endringer har 
budsjettmessige konsekvenser ut over Studieutvalgets budsjettfullmakt, 
må disse være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før endringene 
iverksettes»» 

S 11/20  Helse, miljø og sikkerhet ved Det juridiske fakultet – Årsrapport 2019 og 
Handlingsplan 2020 
Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
 « 

1. Fakultetsstyret tar HMS-rapport for 2019 til orientering. 
2. Fakultetsstyret vedtar HMS-handlingsplan for 2020 med de tiltakene som 

fremkommer i planen.» 

S xx/20 Eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt 

 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan      Øystein L. Iversen 
      fakultetsdirektør 
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