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PROTOKOLL 
 
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 8. september 2015.  
Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 12:15 – 14:00 
 
Til stede fra fakultetsstyret: 
 
Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen R. Konow, Hans Fredrik Marthinussen, Ragna Aarli, Karl 
Harald Søvig, Marianne Rødvei Aagaard, Katrine Rong Holter, Ingrid E. Tøsdal, Erling 
Ravnanger, Espen Nilsen, Axel Knudtzon (til sak 73/15) og Ine Osland (fra sak 73/15 ). 
 
Andre fra dekanatet: 
 
Bjørnar Borvik 
 
Forfall: Lars Kvestad og Vilde Martine Gjethammer 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
 
Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Christine S. Olsvik, Lars Petter Holgersen og Kristin 
Mathiesen. 
 
Styresak Saker til behandling 
   
S 64/15  Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 65/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. juni 
  Protokollen ble godkjent  
                                         
S 66/15 Orienterings- og referatsaker  
   

a) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra 2. juni og 10. juni fulgte vedlagt 
 
b) Protokoll fra Forskningsutvalget 

                       Ingen protokoller 
 
c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 
Protokoll fra 2. juni og 31. august fulgte vedlagt 
           
d) Personalia 
Esmeralda Colombo har fått innvilget søknad om 100 % ulønnet permisjon fra 
sin stilling som stipendiat ved Det juridiske fakultet i perioden 17. august 2015 
til og med 18. mai 2016. Hun har fått Fulbright-stipend og skal ha et opphold 
ved Columbia University i New York. 
 
Rasmus Wandall har sagt opp sin stilling som forsker med virkning fra 1.  
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september 2015. 
 
Gert Johan Kjelby er tilsatt som forsker i perioden 1.mai 2015 til og med 20.  
desember 2016. 

 
Lill Haukanes har vært tilsatt som vitenskapelig assistent i perioden 15. juni 
2015 til og med 31. august 2015. Hun er videre tilsatt som forsker for perioden 
1. september til og med 15. januar 2016. 
 
Gaute Larsen Melås er tilsatt som universitetslektor for perioden 10.august 
2015 til og med 9. februar 2016. 
 
Amalie Dorthea Steinsbekk er tilsatt som universitetslektor for perioden 1. 
september 2016 til og med 29. februar 2016. 
 
Tim Wassmo er midlertidig tilsatt som vitenskapelig assistent (digitalisering) 
for perioden 15. august 2015 til og med 31. desember 2015. 
 
Andre Kvalvågnes er tilsatt i fast 100 % stilling som førstekonsulent (digital 
produksjonsmedarbeider) med virkning fra 1. september 2015. 
 
Magnus Wiig har vært tilsatt i vikariat 100 % stilling som førstekonsulent fra og 
med 15.11.2014 til og med 14.11.2015. Dette vikariatet er nå forlenget til 
30.04.2016. I tilsettingsperioden skal ha også lånes ut til Kollegiesekretariatet, 
50 % i september og 100 % i oktober 2015. 
 
Gjertrud Bøhn Magelli, Marie-Louise Hallandvik og Charlotte Høgnes er tilsatt 
som studentmedarbeidere i infosenteret ved Det juridiske fakultet for 
høstsemesteret 2015 
 
e) Oppnevning av komiteer 
Oppnevning av bedømmelseskomite (2009/14200) for vurdering av søknad fra 
Birthe Eriksen om vurdering av ph.d.-avhandlingen «Arbeidstakers rett til å 
varsle om "kritikkverdige forhold" etter arbeidsmiljøloven § 2-4 (1) - Med særlig 
vekt på varsling i aksjeselskap». Komiteen består av Professor Stein Evju, 
Universitetet i Oslo, Professor Claes Sandgren, Stockholms universitet og 
Professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen (leder). 
 
Oppnevning av bedømmelseskomité i forbindelse med utlyst stilling som 
postdoktor innen «Opphavsrett i digitale miljø». Komiteen består av professor 
Tore Lunde (Universitetet i Bergen), professor Marcus Norrgård (Helsingfors 
Universitet) og advokat Are Stenvik BA-HR. 
 
f) Utlysninger 
Utlysning av 4 stipendiatstillinger. Utlysningstekst fulgte vedlagt 
 
Utlysning av stilling som førstekonsulent (digital produksjonsmedarbeidar).  
Utlysningstekst fulgte vedlagt. 
 
Utlysning av stilling som seniorkonsulent i Forsknings- og stabsseksjonen. 
Utlysningstekst fulgte vedlagt. 
 
 
g) Saker i Den sentrale klagenemnden (unntatt offentlighet)  
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Vedtak fra den sentrale klagenemnden 22. januar, 19. februar, 26. mars, 23. 
april, 21. mai og 11. juni 2015: sak 1/15, 2/15, 3/15, 5/15, 6/15, 11/15, 68/14, 
10/15, 14/15, 16/15, 24/15, 32/15, 15 /15, 28/15, 36/15, 37/15, 35/15, 38/15, 
og 41/15 fulgte vedlagt i elektronisk utgave  
           

 
 

S 67/15 Økonomirapport pr. juli 2015  
  Saksforelegg fulgte vedlagt 
                        

Vedtak: 
1. Styret tar økonomistatus pr. juli 2015 til etterretning.  
 
2. I vedlegg til styrenotatet Regnskapsrapport BOA Avviksforklaring gjøres det 
en endring og første avsnitt lyder etter dette slik: 
      
Avviket under NFR-prosjektene er kr 259 000, eller 10%.  Kostnadene til lønn 
ligger noe under budsjett. Dette skyldes refusjonsinntekter fra NAV som ikke 
er budsjettert. 

 
S 68/15 Budsjettforslag for 2016 

Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
                       Vedtak: 

På bakgrunn av diskusjon i styret gis ledelsen fullmakt til å ferdigstille 
budsjettforslaget. 

 
 
S 69/15 Forslag om nedleggelse av Spesialemne 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
   

Vedtak: 
Spesialemnene JUS279-2-A Transnational Commercial Law I og JUS279-2-B 
Transnational Commercial Law II legges ned fra og med høstsemesteret 
2015. 
 
 

 
S 70/15 Forslag til endring i § 1-2 nr. 4 i Utfyllende regler 

Saksforelegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
Etter diskusjon i møtet ble fakultetsstyret enig om å sende saken tilbake til 
Studieutvalget.  
Fakultetsstyret ber om at det utformes et nytt forslag til vedtak på bakgrunn av 
merknader som fremkom i møtet, og at dette legges frem for fakultetsstyret til 
ny behandling. 

S 71/15 Tildeling av 30 studieplasser - orienteringssak 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar tildelingen til orientering. 
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S 72/15 Studieordningskomiteen 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 
 

Vedtak:  
1. Studentrepresentant Christine Schjerven trer ut av studieordningskomiteen 

og erstattes av Carl Henrik Andersson 
2. Fakultetsstyret tildeler studieordningskomiteen følgende mandat for 

Delinnstilling II: 
2.1. Studieordningskomiteen legger frem en løypemelding på fremdriften i 

arbeidet til fakultetsstyremøtet 2. februar 2016 
2.2. Delinnstilling II skal legges fram for fakultetsstyret senest 3. mai 2016. 

Dette med sikte på eventuell oppstart fra høsten 2017. 
2.3. Delinnstilling II skal representere et fullgodt grunnlag for fakultetsstyret 

til å ta stilling til om studieordningen skal legges om, og å fastsette 
innholdet i en eventuell ny studieordning. Dette omfatter  

2.3.1. læringsmål, læringsutbyttebeskrivelser og hovedstruktur for 
program/programmer eller grader som foreslås 

2.3.1.1. De tre første årene skal oppfylle formelle og materielle 
krav til bachelorgrad. 

2.3.1.2. De to siste årene skal oppfylle formelle og materielle 
krav til mastergrad. 

2.3.2. læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser for alle emnene som 
inngår, samt skisse av undervisnings- og prøvingsformer i hvert 
emne med beskrivelse av hvordan disse virker at studentene 
oppnår de gitte læringsutbyttene, samt skisse av undervisnings- 
og prøvingsformer i hvert emne, herunder bruk av pedagogiske 
verktøy og teknologi, med beskrivelse. Det omfatter imidlertid ikke 
detaljert utforming av emnene. 

2.3.3. beskrivelse av hvordan emnene samlet oppfyller 
programmets/programmenes læringsmål og studentenes 
læringsutbytte. 

2.3.4. beskrivelse av tiltak eller mekanismer som virker til god 
integrasjon mellom fagene og mellom studieårene. 

2.3.5. beskrivelse av tiltak eller mekanismer som realiserer og 
synliggjør faglig progresjon gjennom studiet. 

2.3.6. eksplisitt eller implisitt redegjørelse for de sentrale pedagogiske 
betraktningene modellen bygger på. 

2.3.7. beskrivelse av studiestruktur med hensyn til opptak, 
gjennomføring, progresjon osv. Det vises til UiBs mal for 
opprettelse og rapportering av studieprogram. 

2.3.8. kostnadsoverslag for den eller de foreslåtte modellene, 
eventuelt med flere alternativer for gjennomføring med ulike 
kostnadsrammer.  

3. Arbeidet med Delinnstilling II skal involvere fakultetets ansatte 
3.1. i den endelige utformingen av bachelordelen 
3.2. i alle deler av planlegging og utforming av masterdelen 
3.3. Komiteen tar selv stilling til om dette arbeidet skal delegeres til 

selvstendige arbeidsgrupper eller om det skal integreres i komiteens 
arbeid. Komiteen er ansvarlig for de samlete avveiinger og 
prioriteringer som utgjør tilrådingen i Delinnstilling II. 
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S 73/15 Obligatorisk engelsk spesialemne 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 
Vedtak: 
 
Studieplanen for masterprogrammet i rettsvitenskap endres slik (ny tekst er 
uthevet): 
 
Oppbygging 
(…)På fjerde eller femte studieåret kan ein velje emne etter eigne interesser. 
Eitt av emna må ha engelsk som undervisningsspråk.  Du skal også skrive 
ei masteroppgåve basert på ei juridisk problemstilling. I løpet av denne 
perioden har du høve til å reise på studieopphald i utlandet. Kravet om 
engelskspråkleg emne gjeld ikkje for dei som reiser utanlands og tek 
emne der undervisningsspråket er ikkje-skandinavisk. Kravet om 
engelskspråkleg spesialemne gjeld heller ikkje for studentar som vel å 
skriva masteroppgåve på 60 studiepoeng, eller for studentar som 
vel ein av følgjande kombinasjonar av spesialemne på til saman 30 sp:  

I) JUS254-2-A Politirett og JUS255-2-A Påtalerett,  
II) JUS256-2-A Skatterett I, JUS256-2-B Skatterett 

II og JUS257-2-A Grunnleggande selskapsrett 
III) JUS260-2-A Design- og patentrett, JUS260-2-B 

Opphavsrett, JUS260-2-C Kjenneteiknsrett og 
JUS260-2-D Marknadsføringsrett (tre av fire)» 

IV) JUS325 Rettshjelp 
 
I tillegg gjøres nødvendige justeringer i oversikten over studiets oppbygging.  
 
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet endres slik (ny tekst 
uthevet):  
§ 2-1 Master i rettsvitenskap 
(…) I løpet av fjerde eller femte studieår skal studenten følge et kurs i fagetikk. 
For studenter som ikke velger utenlandsopphold i løpet av fjerde eller 
femte studieår, skal ett av spesialemnene i graden ha engelsk som 
undervisningsspråk. Kravet om engelskspråklig emne gjelder ikke for 
studenter som velger utenlandsopphold og tar emner der 
undervisningsspråket er ikke-skandinavisk. Kravet om engelskspråklig 
spesialemne gjelder heller ikke for studenter som velger å skrive 
masteroppgave på 60 studiepoeng, eller for studenter som velger en av 
følgende kombinasjoner av spesialemner på til sammen 30 sp:  

I) JUS254-2-A Politirett og JUS255-2-A Påtalerett,  
II) JUS256-2-A Skatterett I, JUS256-2-B Skatterett 

II og JUS257-2-A Grunnleggande selskapsrett 
III) JUS260-2-A Design- og patentrett, JUS260-2-B 

Opphavsrett, JUS260-2-C Kjenneteiknsrett og 
JUS260-2-D Marknadsføringsrett (tre av fire)» 

IV) JUS325 Rettshjelp 
 

Avsnittet som gjelder toårig masterprogram i rettsvitenskap endres 
tilsvarende. 
 
Nytt punkt 8. legges til i § 5-9 Delstudier i utlandet; Forhåndsgodkjenning og 
godskriving  
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