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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   16.1.2017, kl. 13:30-14:30 
Sted:              Møterom 546 

 

PROTOKOLL 

 

Til stede fra fakultetsstyret: 
Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen Konow, Ragna Aarli, Karl Harald Søvig, Hans Fredrik 
Marthinussen, Ingrid M. H. Barlund, Knut Knapskog, Anita H. Garden, Aleksander Sophus 
Lie, Philip Johan Haenel og Emilie Melbø Kristoffersen 

Forfall: Katrine Rong Holter og Lena Grønningssæter 

Til stede fra administrasjonen: 
Øystein L. Iversen, Gunhild Brubakken (referent), Birgit Falch, Monica Roos, Henning 
Simonsen, Johanne Spjelkavik, Christine S. Olsvik, Nina Østensen 

 
Styresak Saker til behandling 
 
S 1/17   Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
S 2/17  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.12.2016 

 Protokollen ble godkjent  
 

S 3/17  Utlysning av ledig, fast vitenskapelig stilling  
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 
  Det ble fremmet to forslag til vedtak: 
 
  Hans Fredrik Marthinussen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, med 
særskilt kompetanse i klima- og energiomstillingsrett eller migrasjonsrett. 

2. Internasjonalt nettverk, tverrfaglig orientering og evne til å skaffe ekstern 
finansiering vektlegges i rekrutteringsprosessen. 

3. Fakultetet utarbeider en oversikt over eksisterende undervisningsressurser 
blant de fast ansatte i forsknings- og utdanningsstillinger stillinger. 

 
Dekanen fremmet forslag slik: 
 



 

 

1. Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, med 
særskilt kompetanse i migrasjonsrett. 

2. Internasjonalt nettverk, tverrfaglig orientering og evne til å skaffe ekstern 
finansiering vektlegges i rekrutteringsprosessen. 

3. Fakultetet utarbeider en oversikt over eksisterende undervisningsressurser 
ble de fast ansatte i forsknings- og utdanningsstillinger stillinger. 

4. Det fremmes egen sak om prosess for fakultetets prioriteringer i 
forbindelse med utlysing av ledige stillinger som fast ansatt 
førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet. 

 
Styret gjorde vedtak med 10 mot 1 stemmer, samsvarende med dekanens 
utkast til vedtak slik: 

 
  Vedtak: 

1. Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, med 
særskilt kompetanse i migrasjonsrett. 

2. Internasjonalt nettverk, tverrfaglig orientering og evne til å skaffe ekstern 
finansiering vektlegges i rekrutteringsprosessen. 

3. Fakultetet utarbeider en oversikt over eksisterende undervisningsressurser 
ble de fast ansatte i forsknings- og utdanningsstillinger stillinger. 

4. Det fremmes egen sak om prosess for fakultetets prioriteringer i 
forbindelse med utlysing av ledige stillinger som fast ansatt 
førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.  

 
S 4/17  Etablering av senter for koordinering av fakultetets samarbeid med kinesiske 

universitet 
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 

Vedtak: 
Styret slutter seg til dekanatets arbeid med å etablere et koordineringssenter 

 for fakultetets samarbeid med kinesiske universitet 
 

S 5/17  Ph.d.-grad (unntatt offentligheten)      
  Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt 
 

Vedtak: 
1. Jessica Schultz’ avhandling finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden. 

2. Fakultetsstyret oppnevner 

 Professor Andreas Zimmermann som førsteopponent 
 Professor Hélène Lambert som andreopponent 

 
 




