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PROTOKOLL 

 
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 9. juni 2015.  
Møtet ble holdt i seminarrom 1 kl. 10:15 – 11.15 
 
Til stede fra fakultetsstyret: 
 
Asbjørn Strandbakken (fratrådte på sak 63/15), Hilde Hauge, Ragna Aarli, Karl Harald Søvig, 
Ingrid M. Halvorsen, Lars Kvestad, Ingrid E. Tøsdal, Axel Knudtzon, Erling Ravnanger og 
Victoria Steen Svendsen. 

 
Andre fra dekanatet: 
 
Bjørnar Borvik 
 
Forfall: Berte-Elen R. Konow, Hans Fredrik Marthinussen og Marianne Rødvei Aagaard. 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
 
Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Johanne Spjelkavik, Christine S. Olsvik, Kristin Mathiesen. 
 
Styresak Saker til behandling 
   
S 45/15  Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 46/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. mai 
  Protokollen ble godkjent  
                                         
S 47/15 Orienterings- og referatsaker  
   

a) Protokoll fra Studieutvalget 
b)Ingen protokoll 
 
c) Protokoll fra Forskningsutvalget 

                       Protokoll fra møtene 21. april og 19. mai fulgte vedlagt 
 
d) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 
Ingen protokoll 
           
e) Personalia 
Håvard Ormberg har fått innvilget søknad om 100 % permisjon fra sin stilling 
som stipendiat ved Det juridiske fakultet i perioden 1. september 2015 til og 
med 31. august 2016 for å hospitere hos EFTAs overvåkningsorgan (ESA), 
Competition and State Aid Unit i Brüssel. 
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Arnt Skjefstad er midlertidig tilsatt som førsteamanuensis i perioden 16. juni 
2015 til 30. september 2015 i påvente av ferdigstilt tilsettingsprosess i fast 
førsteamanuensisstilling. 
 
Annika Suominen er midlertidig tilsatt som førsteamanuensis i perioden 01. 
juni 2015 til 30. september 2015 i påvente av ferdigstilt tilsettingsprosess i fast 
førsteamanuensisstilling. 
 
f) Oppnevning av komiteer 
Oppnevning av bedømmelseskomité i forbindelse med 1-2 utlyste stillinger 
som universitetslektor (intern utlysning MiSide) (15/4361). Komiteen består av 
professor Hilde Hauge og professor Ørnulf Øyen 
 
g) Utlysninger 
Utlysning av postdoktorstilling innen «Opphavsrett i digitale miljø». Stillingen 
er knyttet til DigUiB, som er Universitetet i Bergen sin satsing på digitale 
løsninger for undervisning og forskning. Med stillingen følger det 25 % 
arbeidsplikt for DigUiB. Utlysningstekst fulgte vedlagt. 
 
 
h) Det åpnes for master i rettsvitenskap etter en 3+2-modell: 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-endring-i-
gradsforskriften---master-i-rettsvitenskap/id2404812/ Det juridiske fakultet har 
svart på høringen med støtte til forslaget.  
           

 
 

S 48/15 Økonomirapport pr. april 2015  
   
                       Vedtak: 

Styret tar økonomistatus pr. april 2015 til etterretning. 
       
 
S 49/15 Forskningstermin for 2016  
  
                       Vedtak: 

Tore Lunde innvilges forskningstermin for 6 måneder (vår 2016). Rune Sæbø 
innvilges forskningstermin for 12 måneder (høst 2016 / vår 2017).  
Johan Giertsen innvilges forskningstermin på 12 måneder. Eventuelt uttak av 
forskningstermin over en lengre periode med redusert undervisningsplikt, 
avtales med fakultet 

  
 
S 50/15 Økonomistyring - Pilot 
 
  Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar forslaget til pilot om organisering og kvalitetssikring av 
økonomistyringen på fakultetet.  
 

   
 
S 51/15 Masteroppgaver-læringsmål-mv - fellesprosjekt mastergraden    
   

Vedtak: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-endring-i-gradsforskriften---master-i-rettsvitenskap/id2404812/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-endring-i-gradsforskriften---master-i-rettsvitenskap/id2404812/
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1. Læringsmål for JUS399 Masteroppgaver (30 studiepoeng) endres som 
foreslått med virkning fra høsten 2015. 

2. Instruks for veiledere distribueres til veiledere for JUS399 Masteroppgaver 
(30 studiepoeng) fra høsten 2015. 

3. Instruks for sensorer distribueres til sensorer for JUS399 Masteroppgaver 
(30 studiepoeng) fra høsten 2015. 

4. Utfyllande reglar om rettleiing og vurdering – masteroppgåver oppheves 
fra 1. august 2015. Fra samme tidspunkt inngår de avsnittene som er 
kursivert i forslaget her, i andre retningslinjer og beskrivelser som foreslått. 

5. Læringsmålene settes inn i emnebeskrivelsen til erstatning av de som står 

der. Instruksene og karakterbeskrivelsen, samt det brevet man forutsettes 

å komme til enighet om, settes inn i en nyetablert nettside som lenkes til 

reglementssiden for studier ved Det juridiske fakultet i Bergen. 

 
 
S 52/15 Valg gruppe B og D 
 
  Vedtak: 

Nedenstående velges som representanter og vararepresentanter til 
fakultetsstyret fra gruppe B og D for perioden 1.8.2015-31.7.2016. Juridisk 
studentutvalg oppnevnes som valgforsamling for valget av 4. og 5. 
vararepresentant fra gruppe D – valget gjennomføres i løpet av august 2015. 
 
For gruppe B: 
Representanter:   
Marianne Rødvei Aagaard 
Lars Kvestad 
Vararepresentanter: 

1. vara: Kathrine Holter  
2. vara: Ingrid Halvorsen 
3. vara: Kristian Strømsnes 
4. vara: Espen Dragstmo 

 
 
For gruppe D: 
Representanter: 
Erling Ravnanger 
Axel Knudtzon 
Vilde Martine Gjethammer 
 
Vararepresentanter: 

1. vara: Espen Nilsen  
2. vara: Ine Osland 
3. vara: Arne Bendik Rekve 
4. vara og 5. vara – ikke valgt ennå.» 

 
 

 
 
S 53/15 Rekrutteringsstillinger 
   

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

a. To stipendiatstillinger knyttet til Formuerett/ Privatrett 

b. En stipendiatstilling knyttet til Havrett. 

c. En stipendiatstilling – åpen utlysning. 

 
S 54/15 Høring – Ny strategi ved UiB. 
   

Vedtak: 
Vedlagte utkast til høringssvar vedtas som fakultetets høringssvar til Ny  
strategi for Universitetet i Bergen 2016 – 2022. 

 

S 55/15 Delinnstilling fra studieordningskomiteen - høringssvar 
                        

Vedtak: 

det arbeides videre med utredning av ny studiemodell etter følgende linjer: 

 

1. Studieordningskomiteen videreføres med den sammensetningen den 

har. Medlemmer som eventuelt ikke ønsker å fortsette, foreslår selv sin 

etterfølger fra samme gruppe. Fakultetsstyret oppnevner eventuelt nye 

medlemmer. 

2. Utarbeiding av de alternative linjene i masterdelen gjøres i 

arbeidsgrupper med tunge innslag av aktuelt fagpersonell. 

3. I begynnelsen av høstsemesteret skal et allmøte avholdes for ansatte 

og studenter. Der skal komiteen avklare sin holdning til høringssvarene 

og det videre arbeidet. 

4. Delinnstilling II skal inneholde 

a. konkrete forslag til modell(er) for studiegjennomføring med 

hensyn til studenttall på de ulike nivåene, kriterier for 

gjennomføring og så videre 

b. detaljerte beskrivelser av emner i alle studieårene 

c. forslag til organisering som virker til god integrasjon mellom 

fagene 

d. synliggjøring av faglig progresjon gjennom studiet 

e. vektlegging av læringsmål og betydningen av disse for  

i. undervisning 

ii. vurdering 

iii. programmets helhet 

f. beskrivelse av pedagogiske tiltak i undervisning og prøving 

g. kostnadsoverslag 

5. Hovedtrekkene i den modellen som skisseres i Delinnstilling I beholdes 

i det videre arbeidet. Herunder åpnes for at kurs kan driftes parallelt 

gjennom studieåret der faglige hensyn tilsier det. Videre åpnes for at 

kurs kan gå over juleferien der faglige hensyn tilsier det. 

6. De tre første studieårene skal oppfylle formelle og materielle krav til en 

bachelorgrad. 

7.   De to siste studieårene skal oppfylle formelle og materielle krav til en     
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      mastergrad. 

8.   Fagmiljøene skal aktivt integreres i arbeidet med utformingen av  

      emnene. 

 
 
S 56/15 Endring av Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-9     
                       Delstudier i utlandet; Forhåndsgodkjenning og godskriving  
 
                       Vedtak: 

§ 5-9 i utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet endres som 
foreslått. Endringene trer i kraft slik at de gjelder for delstudier i utlandet som 
gjennomføres fra og med studieåret 2016/2017 

 
 
S 57/15 Tilsettingsprosess - førsteamanuensisstillinger – orienteringssak-  

Unntatt offentlighet    
 
Saken ble lagt frem til orientering 

  
 
S 58/15 Innstillingsutvalget - habilitet    

 
Vedtak: 
1. Når et medlem av Innstillingsutvalget ved Det juridiske fakultet er eller har 

vært veileder for en part med sikte på doktorgrad må vedkommende foreta 

en konkret vurdering om inhabilitet utfra reglene i forvaltningslovens § 6.  

2. Innstillingsutvalget kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en 

sak når han eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og 

vektige personlige grunner tilsier dette. 

 
 
S 59/15 Oppnevning av representanter til FU, SU og valgstyret fra gruppe B og D    

 
Vedtak: 
1. Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter 
fra gruppe B til fakultetets faste underutvalg for perioden 01.08.15 -31.07.16: 
 
Til Forskningsutvalget: 
Representant:   
Morten Nadim 
   
Vararepresentanter:   : 

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

    
Til Studieutvalget: 
Representant: 
Jonas Jensen 
 
Vararepresentanter: 

1. vara: Ingrid Halvorsen Barlund 
2. vara: Marianne Aagaard 
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Til Valgstyret: 
Representant: 
Henrik Skar 
 
Vararepresentanter: 

1. vara: Andrea Süssmann 
2. vara: Silje Karine Nordtveit 

 
 
2. Fakultetsstyret forlenger funksjonstiden for studentrepresentantene til 
fakultetets faste underutvalg for perioden 1. august til styremøtet 8. 
september. Fakultetsstyret ber Juridisk studentutvalg om å komme med 
forslag til representanter fra gruppe D til Studieutvalget, Forskningsutvalget og 
Valgstyret for perioden 09.09.15-31.07.16 innen utgangen av august 2015. 

 
 

 
 
S 60/15 Møtedatoer høst 2015 / vår 2016    
 

Vedtak: 

Fakultetsstyret fastsetter følgende møteplan for styremøter høsten 2015 og 

våren 2016 

 

 Tirsdag 8. september 

 Tirsdag 27. oktober   

 Tirsdag 8. desember 

 

 Tirsdag 2. februar 

 Tirsdag 15. mars 

 Tirsdag 3. mai 

 Tirsdag 7. juni 

 
   
 
S 61/15 Endring av lesesalsreglement    

 
Vedtak: 

I §2 i lesesalsreglementet ved Det juridiske fakultet foreslås følgende tatt ut: 

«For studieåret 2014/15 gjelder følgende ordning:….»,  

samt  

«I forbindelse med rehabiliteringen av gamlebygget i studieåret 2014/15 vil det 

også stilles lesesalsplasser til disposisjon andre steder enn ved fakultetet, se 

egen oversikt på fakultetets nettside.» 

 
 
S 62/15 Strategiprosessen ved Det juridiske fakultet- orienteringssak    

 
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar forslag til fremdrift av strategiprosessen slik det foreslås 
i vedlagte notat.    
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