
                                                             

 

 

PROTOKOLL 
 

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 7. juni 2016.  

Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 11:15 –14;00 

 

Til stede fra fakultetsstyret: 

Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen R. Konow, Hans Fredrik Marthinussen, Ragna Aarli(til og 
med sak 50) Hilde Hauge, Katrine Rong Holter, Lars August Kvestad, Ingrid E. Tøsdal, Axel 
Knudtzon, Vilde Martine Gjethammer og Erling Ravnanger. 

Forfall: Karl Harald Søvig 

Til stede fra faglig ledelse: 

Bjørnar Borvik 

Til stede fra administrasjonen: 

Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Johanne Spjelkavik, Christine Stoltz Olsvik, Henning 
Simonsen, Lena Seim Grønningsæther, Lars Petter Holgersen, Nina Østensen og Kristin 
Mathiesen. 

Styresak Saker til behandling 
   
S 38/16  Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 39/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.05.2016 

 Marthinussen ba om at det fremkom av protokollen at han i styremøte meldte 
seg inhabil i sak 36/16. 
Protokollen ble godkjent med denne endringen  
 

S 40/16 Orienterings- og referatsaker  
   

a) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra 24.05.2016  fulgte vedlagt 
 
b) Protokoll fra Forskningsutvalget 
Ingen protokoll 
 
c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 
Protokoll fra 03.05.2016 fulgte vedlagt 



                                                             

 
         

d) Protokoll fra Valgstyret 
Protokoll fra møte 4.5.2016 og valgprotokoll av 23.5.2016 fulgte vedlagt. 
 
e) Personalia 
Robert Thomas Stavenes er tilsatt i fast stilling som førstekonsulent tilknyttet 
Studieseksjonen fra 1.6.2016. 

Siv Elén Årskog Vedvik er tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet for 
perioden fra og med 15.6.2016 til og med 14.6.2020. Stillingen er en del av 
forskingsprosjektet «Legal governance in land use planning [GOVLAND]» om 
kommunalt selvstyre og statlig styring i saker som gjelder miljø- og 
arealforvaltning. 
 
Eivind Ramsøy Jerve har fått forlenget sitt engasjement som konsulent 
tilknyttet Studieseksjonen i perioden 1.8.2016 til 30.9.2016. 

Tim Christian Wassmo har sagt opp sitt engasjement som 
førstekonsulent/digital produksjonsmedarbeider tilknyttet Dragefjellet lærings- 
og formidlingssenter for å tiltre en stilling i NRK. Hans siste arbeidsdag ved 
fakultetet er 17.6.2016. 

  
 

f) Utlysninger 
Det ble lyst ut to faste førstekonsulent-/studiekonsulentstillinger i 
Studieseksjonen. Utlysningstekstene fulgte vedlagt (2016/1539 og 
2016/1540). Det var til sammen 88 søkere til de to stillingene, men bare én av 
søkerne ble innstilt til begge stillingene. 
 
Han har takket ja til den ene stillingen (2016/1539), jf. punkt e) over. Den 
andre stillingen (2016/1540) vil bli lyst ut på nytt på et senere tidspunkt. 
 
Utlysning av forskerstilling knyttet til prosjektet «Succession Law: Challenges 
and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in 
changing Society», ledet av Professor Thomas Eeg. Tilsettingsperioden er satt 
til 18 måneder. Søknadsfrist er satt til 8. juni 2016. Utlysningstekst fulgte 
vedlagt (2016/4651). 

 
g)  Orienteringssak – periodisering av emneevaluering – orientering fra   

Studieutvalget 
Saksnotatet til Studieutvalget var vedlagt til orientering. 
 
h) Den sentrale klagenemnden årsmelding – til orientering 
Årsmelding fulgte vedlagt 
 
i) Studentombudet Årsrapport 2015  – til orientering 
Årsrapport fulgte vedlagt. 
 
j) Søkertall til femårig og toårig masterprogram i rettsvitenskap 2016 – til  
            orientering  
Studieutvalget fikk seg forelagt saken til orientering i sitt møte den 24. mai.  



                                                             

Saken var vedlagt slik den ble presentert for studieutvalget. 
 

k) Utdanningsmeldingen  – til orientering  
Utdanningsmeldingen for 2015 fulgte vedlagt.  
 

l) Forskningsmeldingen og Forskerutdanningsmeldingen  – til orientering  
Forskningsmelding og Forskerutdanningsmelding fulgte vedlagt. 

 

 
 

S 41/16 Økonomirapport pr. april 2016      
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 

Vedtak: 
 
Økonomirapport pr. april tas til etterretning 
 

 
S 42/16 Strategi 2016-2022  

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt      
  
  Vedtak: 

 
Fakultetsstyret ønsker seg forelagt nytt utkast til strategiplan i samsvar med 
merknader som fremkom i styremøtet.  

 

  
S 43/16 Utlysning rekrutteringsstillinger 

Saksforelegg fulgte vedlagt. 
 
Dekanen fremmet forslag i styremøtet om å lyse ut 3 stipendiatstillinger. 
Marthinussen fremmet forslag om å lyse ut 2 stipendiatstillinger, i samsvar 
med forslaget i saksforelegget. 
Etter avstemming fattet fakultetsstyret vedtak om å lyse ut 2 stillinger, med 6 
stemmer for og 5 stemmer i mot.  
Et enstemmig styre fattet vedtak om at den ene stillingen skulle være åpen 
utlysning.  
Marthinussen fremmet forslag om at den øremerkede stipendiatstillingen 
skulle være knyttet til Kontraktsrett/ Formuerett/ Skatterett. Dekanen 
opprettholdt forslaget i saksforelegget om at den øremerkede 
stipendiatstillingen skulle være knyttet til Skatterett. Etter avstemming fattet 
fakultetsstyret vedtak om å lyse ut 1 stilling i Skatterett/Kontraktsrett/ 
Formuerett med 6 stemmer for. 5 stemte for dekanens forslag. 
 

  
 
Vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at det lyses ut følgende stillinger: 



                                                             

 
a) En stipendiatstilling knyttet til Skatterett/ Kontraktsrett/ Formuerett 

b) En stipendiatstilling – åpen utlysning. 

 

 
S 44/16 Studieordningskomiteen 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

 
Vedtak: 
 

Fakultetsstyret tar studieordningskomiteens Delinnstilling II til orientering. 
 
 
S 45/16 Annuum stipendiater - evaluering 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 

Vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar evalueringen til orientering, og anbefaler at ordningen med 
personlig annuum for stipendiater fortsetter å fungere i tråd med de gjeldende 
retningslinjene.  Styret anbefaler at ordningen evalueres på nytt i 
vårsemesteret 2017.  

 
 
 
S 46/16 Forskningstermin 2017 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 
 

Katrine Rong Holter meldte seg inhabil vedrørende søknad fra Erling 
Johannes Husabø om forskningstermin.  
 
Vedtak: 
 
1. Gudrun Holgersen innvilges forskningstermin for 6 måneder (vår 2017).  

Henriette S. Aasen innvilges forskningstermin for 6 måneder (høst 2017).  
Karl Harald Søvig innvilges forskningstermin for 11 måneder (høst 2016/ 
vår 2017).  
Ronny Gjendemsjø innvilges forskningstermin for 6 måneder (høst 2017).  
Erling Johannes Husabø innvilges forskningstermin for 12 måneder (høst 
2017/ vår 2018).  
Jørn Øyrehagen Sunde innvilges forskningstermin for 12 måneder (vår 
2017/ høst 2017). 

 
 
2. Etter avstemming fattet fakultetsstyret følgende vedtak med 10 stemmer 

for og 1 stemme i mot: 

Terje Einarsen innvilges forskningstermin for 6 måneder (vår 2017).  



                                                             

 
3. Fakultetsstyret ønsker seg forelagt en sak vedrørende advokatvirksomhet 

som sidegjøremål i lys av regelendringer innført ved Universitetet i Oslo. 
 

S 47/16 Beredskapsplan for fakultetet 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret godkjenner beredskapsplanen – oppdatert versjon 2016. 
 
 

S 48/16 Nytt sensorbrev til masteroppgavesensorer 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret vedtar Sensorbrevet til JUS399 Masteroppgaver 30 
studiepoeng med følgende endring:  
 
Presiseringen av bruk av karakteren A og C erstattes med forslaget fra JSU 
med en indre endring: "I tråd med dette og de vedtatte karakterbeskrivelsene 
for masteroppgaver vil fakultetet presisere at en C er en god besvarelse der 
de fleste momenter i læringsmålene er dokumentert nådd, og det er ingen 
alvorlige mangler i forhold til de øvrige. Karakteren A reserveres den 
fremragende prestasjonen der alle aktuelle momenter i læringsmålene er 
dokumentert nådd, oppgaven representerer overbevisende argumentasjon og 
meget god forståelse av fagfeltets tradisjoner. Oppgaven preges av 
konsistens, god oversikt og språklig klarhet, slik det fremgår av de vedlagte 
karakterbeskrivelser." 

 
S 49/16 Endring i § 2-8 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, UiB     

Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
 
§ 2-8 nr. 2 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet 
i Bergen gis tilføyelse som foreslått. 
 
 

S 50/16 Forslag til endring av Instruks om oppgåvegjeving og sensur 
Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 

 
Fakultetsstyret sender saken tilbake til SU og ber om utredning av alternativet 
«ingen studentrepresentant» i tillegg til alternativ med en og to representanter. 
Det er ønskelig at emneansvarliges erfaringer med studentrepresentantenes 
rolle i utvalget belyses. 
 



                                                             

 
S 51/16 Blind klagesensur – orientering 

Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar notat om blind klagesensur til orientering 
 

S 52/16 Valg gruppe B og D 
Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
Nedenstående godkjennes/velges som representanter og vararepresentanter 
til fakultetsstyret fra gruppe B og D for perioden 1.8.2016-31.7.2017. Juridisk 
studentutvalg oppnevnes som valgforsamling for valget av 5. vararepresentant 
fra gruppe D – valget gjennomføres i løpet av august 2016. 
 
For gruppe B: 
Representanter:   
Kathrine Holter 
Knut Knapskog 
Vararepresentanter: 

1. vara: Ingrid Halvorsen Barlund 
2. vara: Håvard Ormberg 
3. vara: Lars August Kvestad 
4. vara: Ingvild Sandhaug 

 
 
For gruppe D: 
Representanter: 
 
Aleksander Sofus Lie 
Philip Johan Haenel 
Emilie Melbø Kristoffersen 
Vararepresentanter: 

1. vara: Sandra Guderud 
2. vara: Vilde Martine Gjethammer 
3. vara: Carl Henrik Andersson  
4. vara: Astrid Jarlsby 
5. vara – ikke valgt ennå.» 

 
 

S 53/16 Oppnevning av representanter fra til FU, SU  
 og valgstyret fra gruppe B og D 
Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
 
1. Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter 
fra gruppe B til fakultetets faste underutvalg for perioden 01.08.16 -31.07.17: 



                                                             

 
Til Forskningsutvalget: 
Representant:   
Marianne Nerland 
   
Vararepresentanter:   : 

1. vara: Marie Holm 
2. vara: Ingvild Sandhaug 

    
Til Studieutvalget: 
Representant: 
Jonas Jensen 
 
Vararepresentanter: 

1. vara: Ingrid Halvorsen Barlund 
2. vara: Lill Haukanes 

  
Til Valgstyret: 
Representant: 
Lill Haukanes 
 
Vararepresentanter: 

1. vara: Katrine Holter 
2. vara: Ingvild Sandhaug 

 
 
2. Fakultetsstyret forlenger funksjonstiden for studentrepresentantene til 
fakultetets faste underutvalg for perioden 1. august til styremøtet 30. august. 
Fakultetsstyret ber Juridisk studentutvalg om å komme med forslag til 
representanter fra gruppe D til Studieutvalget, Forskningsutvalget og 
Valgstyret for perioden 31.08.16-31.07.17 innen 26. august 2016. 
 

 
 

S 54/16 Kompetanseopprykk til professor – unntatt offentlighet 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
 
Bedømmelsen av Anne Marie Frøseth om kompetanseopprykk til professor i 
rettsvitenskap godkjennes. Anne Marie Frøseth tildeles opprykk til professor 
ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, på grunnlag av godkjent 
kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen. 

 
 
S 55/16 Kompetanseopprykk til professor – unntatt offentlighet 

Saksforelegg med vedlegg ble ettersendt 
 
Vedtak: 
 
Bedømmelsen av Anneken Kari Sperr om kompetanseopprykk til professor i 
rettsvitenskap godkjennes. Anneken Kari Sperr tildeles opprykk til professor 
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