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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   6.2.2018 
Sted:   Møterom 546 
Tid:   12.15-15.20  

PROTOKOLL 

 

Oppmøte Faste representanter 

Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik 

Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Knut Knapskog, Torhild Nordtveit, 

Ingrid Tøsdal, Philip Johan Haenel, Sausan Mustafa Hussein, Susanne 

Malene Voll Saenger 

Andre 

Øystein L. Iversen, Ida Bergstrøm (forlot møtet etter sak 9/18), Anita H. 

Garden, Bente Rosnes (forlot møtet etter sak 5/18), Christine S. Olsvik, 

Johanne Spjelkavik, Gunhild Brubakken (referent). Henning Simonsen (kom 

under sak 4/18).  

 

Styresak Saker til behandling       Unntatt off. 

S 1/18     Førsteamanuensis i formuerett (kontraktsrett)    X 

 
Vedtak:  
Maria Vea Lund tilsettes som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

 

S 2/18     Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:   

Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

S 3/18  Orienterings- og referatsaker      X  

 

Vedtak:  

Sakene ble tatt til orientering 

 

S 4/18  Studiereform (diskusjonssak) 

   

Styret tok notatet til etterretning og diskusjonen kan oppsummeres i følgende 

punkter:  

 Styret oppfatter at det er stor grad av enighet om svakhetene med dagens 

ordning og et god grunnlag for å gå videre med arbeidet med ny ordning.  



 Styret ser positivt på at man utreder større emner og færre eksamener. 

Studentrepresentantene opplevde at studentene var skeptiske til større 

emner. Styret ber om at man ser nærmere på modeller som er forskjellige 

på de ulike studieårene.  

 Metodeemnene: En må både se nærmere på innholdet av metodeemnene 

og plasseringen i studieordningen. Styret ønsker en egen prosess knyttet 

til dette.  

 Når det gjelder utveksling og valgfrihet ser styret positivt på at det utredes 

nærmere.  

 Styret ser for seg at en ny studieordning i større grad enn i dag tar opp 

digitale utfordringer, men ser ikke for seg et eget obligatorisk emne i 

immateriell rett eller lignende.  

 Styret ser for seg en ordning hvor kursansvaret er delt mellom faglærere.  

 Styret ser positivt på et større innslag av praksis i løpet av studiet, og vil at 

dette skal utredes. 

 IDU har gitt innspill om bruk av økonomiske og administrative ressurser i 

implementeringen av ny studieordning. Dette skal tas hensyn til.  

 

S 5/18  Økonomirapport for 2017      

 

Vedtak:   

Styret tar økonomirapporten for 2017 til etterretning.  

 

S 6/18  Handlingsplan for formidling 

 

Vedtak:   
Det fremlagte forslag til Handlingsplan for formidling 2018-2019 vedtas. 

 
S 7/18  Utlysning av fast vitenskapelig stilling 

 

Vedtak:   
Det utlyses en stilling som førsteamanuensis innenfor rettsområdet 
«konkurranse- og markedsrett». 

 

S 8/18  Incentivmidler knyttet til søknader om eksternfinansiert forskning 

 

Vedtak:   
 
Godskriving av arbeidstimer – søknadsarbeid  

 Ordningen med godskriving av arbeidstimer i forbindelse med søknader til 
Norges forskningsråd, videreføres (godskriving inntil 45 timer).  

 Søknader til EU godskrives med inntil 200 timer for de søknader som 
koordineres av fakultetet. En forutsetning for godskrivingen er at fakultetet 
disponerer 2 millioner kroner utenfor rammen i form av strategiske midler i 
2018 og 2019.  

 Søknader til EU godskrives med inntil 100 timer for de søknader der 
fakultetet deltar som partner. En forutsetning for godskrivingen er at 
fakultetet disponerer 2 millioner kroner utenfor rammen i form av 
strategiske midler i 2018 og 2019.  



 For andre vesentlige, personlige bidrag i forskningsprosjekter som ikke er 
NFR- eller EU-søknader (som f.eks. bidrag i samarbeidsprosjekter som 
ikke fakultetet koordinerer, men hvor aktiviteten likevel klart vil tjene 
fakultetets strategiske mål og fremme UiB som institusjon), kan det 
innvilges frikjøp fra undervisning etter særskilt avtale med dekanatet.  

Tildeling av personlige driftsmidler  

 Prosjektledere som får tilslag på NFR-prosjekter, blir bevilget kr 20 000 i 
personlige driftsmidler i løpet av prosjektperioden. 

 Koordinatorer som får tilslag på EU-prosjekter, blir bevilget kr 50 000 i 
personlige driftsmidler etter prosjektperiodens utløp.  

 Fagpersoner som er partnere i EU-prosjekter som får tilslag, får bevilget 
inntil kr 30 000 i personlige driftsmidler i løpet av eller etter 
prosjektperioden. 

  

S 9/18  Terminering av ekstra honorering for engelsk undervisning og sensur 

 

Vedtak:   
a. Ordningen med høyere faktor for forelesning på engelsk bringes til opphør 

med virkning fra og med H18.  
b. Ordningen med 25 % tillegg for sensur av engelske besvarelser bringes til 

opphør med virkning fra og med H18.   

 

S 10/18 Godskriving av undervisning ved andre institusjoner 

 

Vedtak:   
Undervisning og sensur ved utenlandske institusjoner, i henhold til særskilt 
avtale om undervisningsutveksling mellom fakultetet og den aktuelle 
institusjonen, kan honoreres i undervisningsregnskapet som om den var 
foretatt i Norge.  
 
Undervisningen skal være godkjent av styret. Ansatte kan ikke få godtgjort 
flere forelesningstimer enn om de hadde forelest ved et valgemne ved 
fakultetet.   

 

S 11/18 JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 sp) utvides til 70 sp 

 
Vedtak:   
JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng) utvides til 70 
studiepoeng med virkning fra inneværende studieår.   

 

S 12/18 Tiltaksplan for bruk av midlertidige stillinger  

 

Vedtak:  
1. Fakultetsstyret vedtar «Tiltaksplan for bruk av midlertidige stillinger ved 

Det juridiske fakultetet» med den justeringen som fremkom i møtet. 
2. Fakultetsstyret vedtar følgende måltall for midlertidige stillinger:  

 

Måltall 2018 2019 2020 2021 

Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet) 49 49 49 49 

Andre midlertidige stillinger 1 3 3 3 

Andel midlertidige 2,0 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 



 

3. Fakultetsstyret får forelagt status i november hvert år, og har da mulighet 

for å foreta revidering av måltallene. 

S 13/18 Møteplan for høsten 2018 og våren 2019 

 

Vedtak:   
Fakultetsstyret fastsetter følgende møteplan for styremøter høsten 2018 og 
våren 2019: 

 Tirsdag 11. september 2018  

 Tirsdag 30. oktober 2018 

 Tirsdag 11. desember 2018  

 Tirsdag 5. februar 2019  

 Tirsdag 12. mars 2019  

 Tirsdag 30. april 2019  

 Tirsdag 4. juni 2019  
 

S 14/18 Ny vararepresentant til Studieutvalget fra gruppe C 

 

Vedtak:   
Fakultetsstyret oppnevner Anne Torekoven som tredje vararepresentant til 
studieutvalget for perioden 6. februar 2017 til 31. juli 2021. 

 

S 15/18 Eventuelt  

 

  Dekanen meldte to saker til orientering:  

1. Retningslinjer for sidegjøremål, jf. sak 59/17 er forelagt 

universitetsdirektøren. Saken vil bli fremmet på nytt for fakultetsstyret etter 

å ha vært behandlet i informasjons- og drøftingsutvalget ved Det juridiske 

fakultet.  

2. Strategiplanen er vedtatt, jf. sak 69/16, men har behov for en større 

korrektursjekk. Den vedtas på sirkulasjon i nærmeste fremtid.  

  

 

 

 

 

Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 

dekan      fakultetsdirektør 
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