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PROTOKOLL 
 
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 8. desember 2015.  
Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 12:15 –13.00 
 
Til stede fra fakultetsstyret: 
 
Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen R. Konow, Hans Fredrik Marthinussen, Ragna Aarli, Jørn 
Øyrehagen Sunde, Katrine Holter, Lars Kvestad, Ingrid E. Tøsdal, Erling Ravnanger, Vilde 
Martine Gjethammer, Axel Knudtzon. 
 
Forfall: Karl Harald Søvig, Marianne Rødvei Aagaard 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
 
Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Johanne Spjelkavik, Henning Simonsen og Kristin 
Mathiesen. 
 
Styresak Saker til behandling 
   
S 89/15  Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 90/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. 10.2015 
  Protokollen ble godkjent  
                                         
S 91/15 Orienterings- og referatsaker  
   

a) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra 03.11.2015 fulgte vedlagt 
 
b) Protokoll fra Forskningsutvalget 

                       Protokoll fra 19.10.2015 fulgte vedlagt 
 

 
c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 
Ingen protokoll 
           
d) Personalia 
Malgorzata A. Cyndecka er midlertidig tilsatt som førsteamanuensis(100%) for 
perioden 01.11.2015 til 31.01.2016. 

 
Jonas Jensen er midlertidig tilsatt som universitetslektor ved Det juridiske 
fakultet for perioden fra og med 1. februar 2016 til og med 31. mars 2016. 
Han har i samme periode permisjon fra sin stipendiatstilling. Den midlertidige 
tilsettingen som stipendiat vil forlenges tilsvarende. 
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Magnus Wiig har vært tilsatt i vikariat i 100 % stilling som førstekonsulent, 
men har sagt opp vikariatet for å tiltre fast stilling som seniorkonsulent i 
Kollegiesekretariatet. Han vil imidlertid vikariere som 100 % seniorkonsulent 
ved Det juridiske fakultet i perioden 16.12.-31.12.2015. 
 
Tim Wassmo har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som vitenskapelig 
assistent (100%) for perioden 01.01.2016 til 14.02.2016. 
 
Ellen Vikersveen har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 
førstekonsulent for perioden 01.02.2016 til 31.07.2016. 

 
 

 
e) Oppnevning av komiteer 
 
Oppnevning av bedømmelseskomité (2015/11446) for vurdering av søknad fra 
Dag Jørgen Hveem om vurdering av dr.philos.-avhandlingen » "Bankers 
rådgivningsansvar - aktsomhetsnormen og forbrukernes rettsstilling" . 
Komiteen består av førsteamanuensis Jan-Ove Færstad, Universitetet i 
Bergen(leder), professor Lars Gorton, Stockholms Universitet og lektor Tanja 
Jørgensen, Aarhus Universitet. 

 
Oppnevning av bedømmelseskomité (2015/11903) for vurdering av søknad fra 
Camilla Bernt om kompetanseopprykk til professor i rettsvitenskap. Komiteen 
består av Professor Henry Mæland (leder), Det juridiske fakultet UiB, Jens 
Edvin Skoghøy, Dommer i Høyesterett, Professor Maarit Jänterä-Jareborg, 
Uppsala Universitet.  

 
Oppnevning av bedømmelseskomité (2015/11903) for vurdering av søknad fra 
Anne Marie Frøseth om kompetanseopprykk til professor i rettsvitenskap. 
Komiteen består av Gudrun Holgersen (leder), Det juridiske fakultet UiB, Vibe 
Ulfbeck, Københavns Universitet og Dan Frände, Helsingfors Universitet.  
 
Oppnevning av bedømmelseskomité (2015/11903) for vurdering av søknad fra 
Christian Franklin om kompetanseopprykk til professor i rettsvitenskap. 
Komiteen består av Professor Caroline Heide-Jørgensen (leder), Københavns 
Universitet, Professor Finn Arnesen, UiO, Professor Tomas Elholm, Syddansk 
Universitet.  
 
Oppnevning av bedømmelseskomité (2015/11903) for vurdering av søknad fra 
Anneken Kari Sperr om kompetanseopprykk til professor i rettsvitenskap. 
Komiteen består av Professor Ørnulf Rasmussen (leder), Det juridiske fakultet 
UiB, Professor Lena Marcusson, Uppsala Universitet, Professor John Asland, 
UiO.   
 

 
 

f) Utlysninger  
Utlysning av forskerstilling knyttet til Landslovsprosjektet. Utlysningstekst 
fulgte vedlagt (2015/12366).  
 
Utlysning av postdoktorstilling finansiert av Finansmarkedsfondet.  
Utlysningstekst fulgte vedlagt (2015/12712).  
 

g) Bistilling/Sidegjøremål  
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Linda Gröning er innvilget søknad om å inneha 20% bistilling ved 
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel og rettspsykiatri, Helse Bergen 
region Vest, fra og med 01.08.2015 i tillegg til hovedstilling som professor ved 
Det juridiske fakultet.  
 
Johan Giertsen er innvilget søknad om å inneha sidegjøremål som leder for et 
utvalg som skal foreslå ny lovgivning om revisjon/revisorer og 
regnskapsførere bl.a. på bakgrunn av nye krav fra EU/EØS. Oppnevnelsen 
fant sted i Statsråd medio oktober 2015, og avgivelsesfrist er 18 mnd på deler 
av mandatet og 24 mnd på det øvrige. 

 
 

 
S 92/15 Økonomirapport pr. oktober 2015  
  Saksforelegg fulgte vedlagt 
                        

Vedtak: 
 

Økonomirapporten pr. oktober tas til etterretning. 
 
S 93 /15 Tildeling og budsjettprosess 2016 

Tildelingsbrev for 2016 er ikke sendt til fakultetene, og dekanen informerte 
muntlig om møte med universitetsledelsen vedrørende fakultetets økonomi og 
budsjettprosessen for 2016. 
 

                        
 
S 94/15 TVEPS – nullemne på vitnemål 

Saksforelegg fulgte vedlagt 
   

Vedtak: 
 

Godkjent deltakelse i emnet TVEPS kan påføres vitnemålet for mastergrad i 
rettsvitenskap med null studiepoeng.  
Ordningen presenteres i studieplanen under avsnittet «Oppbygging»: 
Godkjent deltakelse i det tverrfaglige emnet TVEPS kan påføres vitnemålet 
med null studiepoeng.  
Studiedekanen får fullmakt til å godkjenne eventuelle andre modeller for 
ytterligere innarbeidelse i regelverk og informasjonsmateriell. 

 
 
S 95/15 Forslag om oppretting av nytt emne JUS134-Kina som alternativ til JUS134 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 
Vedtak: 
Emnet JUS134-Kina Rettshistorie og komparativ rett med særskild fokus på 
kinesisk rettskultur vert oppretta som eit alternativ til JUS134 og 
emneskildringa for JUS134-Kina vert vedteken med dei justeringane av 
emneskildringa for JUS134 som er foreslått. 
 
 



4 

S 96/15 Forlengelse – professor II- Unntatt offentlighet 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

 
Vedtak: 
 
Professor Bernt Hugenholtz får forlenget sin tilsetting i 20% stilling som  
professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen for  
perioden 01.01.2016 til 31.12.2020. 

 
 
 
S 97/15 Forslag om endring i reglement for Det juridiske fakultet 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 

 
Vedtak: 
 
Følgende endring gjøres i Reglement for Det juridiske fakultet:  
1) I § 1: Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å: […]fastsette 

reglement for fakultetets studieprogrammer, foreta vesentlige endringer av 
disse og opprette/nedlegge fag og kurs etter forslag fra Studieutvalget. 
(Sjette prikkpunkt) 

2) § 9 nr. 2 punkt f skal lyde: «behandle forslag om opprettelse/nedleggelse 
av emner og program, og eventuelt fremme forslag for fakultetsstyret 

 
 

 
 

S 98 /15 Forslag om frafall av vilkår i vedtak i sak 83/15 
Saksforelegg fulgte vedlagt. Fakultetsdirektøren informerte om merknader 
som fremkom i møte i Informasjons- og drøftingsutvalget 07.12.2015 (referat 
ble utdelt i møtet).   
 
 
Vedtak: 
 
1. Vilkår i sak 83/15 i møtet 27.10.2015 om at professor Jørn Øyrehagen 

Sunde skal påta seg kursansvar for spesialemnet JUS290-2-A Common 
and Civilian Influence in a Mixed Legal System for at emnet skal 
videreføres, frafalles.  
 

2. Merknader fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget 07.12.2015 blir 
forelagt Studieutvalget. 

 
 

S 99/15 Valg av vararepresentanter fra gruppe C til Fakultetsstyret og 
Forskningsutvalget 

                       Saksforelegg fulgte vedlagt 

Vedtak: 
 
Fakultetsstyret oppnevner følgende vararepresentanter fra gruppe C til 
Fakultetsstyret og Forskningsutvalget for perioden 08.12.2015 til 31.07.2017: 
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Til Fakultetsstyret: 
Vararepresentanter: 
3. Anita H. Garden 
4. Synne Alne 
 
Til Forskningsutvalget: 
Vararepresentant: 
3. Anita H. Garden 

 
 
S 100/15 Ny strategi for Det juridiske fakultet- prosessen videre 

Saksforelegg fulgte vedlagt. Det ble informert om merknader til 
saksfremlegget som fremkom i møte i Informasjons- og drøftingsutvalget 
07.12.2015, og det ble presisert at Birgit Falch er representant for gruppe C i 
prosjektgruppen.  
 
 
Vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar status om den videre prosessen til orientering. 
 

 
 
S 101/15 Fakultetets handlingsplaner – forslag om forlengelse 

Saksforelegg fulgte vedlagt.  
 
Vedtak: 
 
Handlingsplanene for internasjonal virksomhet og formidling for perioden 
2014-2015 forlenges inntil ny strategiplan for fakultetet er vedtatt av 
fakultetsstyret. 

 
 
S 102/15 Beredskapsplan - oppdatering 

Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret godkjenner beredskapsplanen – oppdatert versjon 2015 med 
de merknader som fremkom i møtet. 
 
 
 

S 103/15 Miljøfyrtårn- orienteringssak 
Saksforelegg fulgte vedlagt.  
 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar status om prosess med sertifisering som  
«Miljøfyrtårn» til orientering. 
 
 
 
 




	Protokoll  fakultetsstyremøte 8. desember 2015 
	SCAN20160108150712

