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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED DET JURIDISKE FAKULTET – RAPPORT 2016 
__________________________________________________________________________ 
 


Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) er et verktøy for internkontroll av det 
systematiske HMS-arbeidet ved UiB. Den årlige rapporteringen skal 


 sikre at det systematiske HMS-arbeidet ved UiB er i tråd med myndighetskrav og 
interne regler  


 hjelpe med å vurdere om aktivitetene i HMS-arbeidet er hensiktsmessige i forhold til 
UiBs virksomhetsmål 


 avdekke forbedringspotensialer 


Det innebærer en gjennomgang av mål og resultater for HMS-arbeidet, i hvilken grad UiBs 
og lokale retningslinjer etterleves, og hvorvidt tiltak i både sentral og lokal HMS-
handlingsplan er iverksatt og fulgt opp.  


Rapporteringen for 2016 er knyttet til UiBs «Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid», UiBs «Retningslinjer for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-
arbeidet (internkontroll)», UiBs «Handlingsplan for HMS for 2016-2018», og Det juridiske 
fakultets lokale HMS-handlingsplan for 2016. 


Linjeleder skal i samarbeid med verneombudene rapportere om HMS-arbeidet for hvert 
verneområde i form av standardiserte elektroniske skjemaer. HMS-rapportskjemaet for 2016 
er en samlet rapport fra fakultetets to verneområder; 1) vitenskapelig og 2) administrativt. I 
tillegg skal det leveres en sammenfattende årsrapport basert rapportskjemaet hvor resultat 
og forbedringsområder trekkes frem.  


Årsrapporten skal utarbeides sammen med hovedverneombudet og behandles i 
fakultetsstyret før den sendes videre til universitetsdirektøren innen gjeldende frist, 24. mars. 
Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for hele universitetet der lokale 
HMS-rapporter er sentrale. Rapporten behandles av deretter av arbeidsmiljøutvalget og 
universitetsstyret. 


Vedlagte rapport ble behandlet i fakultetets HMS-utvalg mellom ledelse og verneombudene 
6. mars og lagt frem for fakultetets informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) 17. mars 2017. 
Rapporten er godkjent av verneombudene.  
 


Forslag til vedtak 











Fakultetsoversikt


AGA030 Logout


Årsrapport - Helse, Miljø og Sikkerhet


Hovedside Samlet rapport


Samlet rapport


Fakultet/avdeling: Det juridiske fakultet 


Rapporteringsår: 2016 


DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID


HMS-ORGANISERING


Har enheten en samlet, skriftlig og ajourført HMS-handlingsplan, med mål 


og tiltak? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMS-


koordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og 


plassansvarlig for brann)? 


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid 


mellom linjeleder og verneombud? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


HMS-KOMPETANSE


Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved 


enheten? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 
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Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver 


ved enheten? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-


kompetanse? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 2 0 0 0


Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


GODE ARBEIDSFELLESSKAP


Har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen: 


Det juridiske fakultet - administrasjonen 


ARK-undersøkelse ble gjennomført i 2015. Undersøkelsen var oppdelt i fire nivåer: ledergruppen, 
vitenskapelige i fast stilling, vitenskapelige i midlertidig stilling, administrasjonen. Da resultatene forelå ble det 
gjennomført oppfølgingsmøter med hver av gruppene. På møtene ble det laget tiltaksplaner. I 2016 har vi 
arbeidet med oppfølging av tiltaksplanene, jf. HMS-handlingsplan for 2016, og dette vil fortsette i 2017. 
Fakultetet gjennomførte også et HMS-møte for alle ansatte i desember 2016. Møtet har blitt evaluert både i 
avdelingsmøte for administrativt ansatte, i fakultetets ledergruppe og i HMS-utvalget. 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 


ARK-undersøkelse ble gjennomført i 2015. Undersøkelsen var oppdelt i fire nivåer: ledergruppen, 
vitenskapelige i fast stilling, vitenskapelige i midlertidig stilling, administrasjonen. Da resultatene forelå ble det 
gjennomført oppfølgingsmøter med hver av gruppene. På møtene ble det laget tiltaksplaner. I 2016 har vi 
arbeidet med oppfølging av tiltaksplanene, jf. HMS-handlingsplan for 2016, og dette vil fortsette i 2017. 
Fakultetet gjennomførte også et HMS-møte for alle ansatte i desember 2016. Møtet har blitt evaluert både i 
avdelingsmøte for administrativt ansatte, i fakultetets ledergruppe og i HMS-utvalget. 


Har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om 


medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0
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Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med vitenskapelige 
ansatte: 


Det juridiske fakultet - administrasjonen 100 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 100 


Har alle stipendiater fått tilbud om 


medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med stipendiater: 


Det juridiske fakultet - administrasjonen 100 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 100 


Har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om 


medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med teknisk/administrativt 
ansatte: 


Det juridiske fakultet - administrasjonen 100 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 100 


Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp 
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler: 


Det juridiske fakultet - administrasjonen 


I administrasjonen får alle ansatte tilbud om medarbeidersamtale med seksjonssjef en til to ganger per år. 
Samtalene varer fra 1-2 timer og tar utgangspunkt i forrige medarbeidersamtales oppfølgingspunkter. 
Fakultetsdirektør har gjennomført tilsvarende samtaler med de to seksjonssjefene.


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 


For de vitenskapelig ansatte fordeler samtalene seg slik: Dekan inviterer til medarbeidersamtale med alle 
vitenskapelige i fast og midlertidig stilling. Prodekan for forskning inviterer stipendiatene til medarbeidersamtale.


Følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk 


ved UiB? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Page 3 of 7Samlerapport


07.03.2017https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=138:6:15774655159857:::::







Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP


Har enheten gjennomført risikovurdering knyttet til HMS? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 2 0 0


Følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Har enheten lokale rutiner for beredskap? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, 


klinikk, verksted, driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende. 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 0 2


Følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved 


feltarbeid og tokt? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 0 2
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Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for 


ansatte/studenter/gjester? 


1 2 3 4 5 Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 0 2


Følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 0 2


Registrer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 0 2


Følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 0 2


Følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og 


genmodifiserte mikroorganismer? 
1 2 3 4 5


Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 0 2


TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER


Har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Blir hensyn til HMS vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og 


tilpasset? 
1 2 3 4 5


Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Page 5 of 7Samlerapport


07.03.2017https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=138:6:15774655159857:::::







Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 0 2 0


Har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor 


områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet? 
1 2 3 4 5


Ikke 
aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 2 0 0 0


Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med: 


Det juridiske fakultet - administrasjonen 


Vi har hatt et møte med SiB i forbindelse med HMS-samordning, men dette må følges opp videre. HMS-
arbeidet bør også samordnes ytterligere med renholderne på byggene.


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 


Fakultetet har hatt et møte med SiB i forbindelse med HMS-samordning, men dette må følges opp videre i 
2017. HMS-arbeidet bør også samordnes ytterligere med renholderne på byggene.


ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ


Har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning? 1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


Det juridiske fakultet - administrasjonen x 


Det juridiske fakultet - vitenskapelige x 


Sum 0 0 0 2 0 0


Skisser kort tiltak: 


Det juridiske fakultet - administrasjonen 


I forbindelse med at fakultetet ble miljøsertifisert i april 2016 fikk alle ansatte et eget krus med navn, samtidig 
fjernet vi engangs-/papirkoppene ved kaffemaskinen. Vi skaffet også bøtter for sortering av lyspærer og 
batterier. Vi venter på at kildesortering for glass, metall og plast skal rulles ut i regi av EiA våren 2017.


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 


I forbindelse med at fakultetet ble miljøsertifisert i april 2016 fikk alle ansatte et eget krus med navn, samtidig 
fjernet vi engangs-/papirkoppene ved kaffemaskinen. Vi skaffet også bøtter for sortering av lyspærer og 
batterier. Vi venter på at kildesortering for glass, metall og plast skal rulles ut i regi av EiA våren 2017. 


Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.


Det juridiske fakultet - administrasjonen 


Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse? Dette kan vi bli bedre på.


Det juridiske fakultet - vitenskapelige 


Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse? Dette kan vi bli bedre på.
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DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK


Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2016) (last opp vedlegg nederst på siden).
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Enhet: Det juridiske fakultet Leder: Dekan Asbjørn Strandbakken     
Fakultetsdirektør Øystein L.Iversen  


Dato: 15.3.2016 Verneombud: Hovedverneombud, Sigrid Haugros (vara Tine Eidsvaag) 
Verneombud vitenskapelige, Tine Eidsvaag 
Verneombud administrative, Sigrid Haugros (vara Bente Rosnes) 


 


HMS-handlingsplanen omfatter følgende HMS-mål: (Vedtatt i Fakultetsstyret 22.3.2011): Fakultetet skal ha et trygt og attraktivt arbeidsmiljø for alle 
ansatte, og jobbe for en optimal ressursutnyttelse gjennom forutsigbarhet og aktivt samarbeid mellom ansatte og studentmedarbeidere i forskning og 
undervisning. Fakultetet ser det som en egenverdi å videreutvikle kompetansen til alle sine ansatte, og øke kompetanseoverføringen og samarbeidet mellom 
administrativt og vitenskapelig ansatte. 


 
Tiltak 


 
Beskrivelse av tiltaket 


 
Tidsplan 


 
Utført 


() 


Psykososialt  arbeidsmiljø    


Oppfølging av ARK-
arbeidsmiljøundersøkelse fra 
2015.  


 


ARK ble gjennomført blant alle ansatte på fakultetet våren 2015.  Samlet svarprosent for 
fakultetet var 67,86 %. For administrasjonen var svarprosenten 75 %, mens for den 
vitenskapelige staben var svarprosenten 62,8 %. I etterkant av undersøkelsen ble det 
gjennomført møter med de ulike gruppene av de ansatte der resultater og tiltak ble diskutert. 
I sum oppga de ansatte at arbeidsmiljøet ved fakultetet er godt, samtidig som det er noen 
organisatoriske utfordringer det bør gripes fatt i. Fakultetet jobber med ny strategi som skal 


Løpende   
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være klar i løpet av 1. halvår 2016.  Flere av punktene som kom fram i ARK, vil bli tatt 
med videre i utformingen av strategien.  


 1. ARK – stipendiater.  
«Inspirasjonsseminar». 
Fakultet planlegger et motivasjonsseminar for alle som har gjennomgått 
midtveisevaluering. Med et slikt seminar ønsker fakultetet å gi en tettere oppfølging fram 
mot innlevering. Aktuelle temaer for et slikt seminar vil være hvordan man kan holde 
motivasjonen i innspurten fram til innlevering av avhandlingen.  


Veilederseminar:  
Et av hovedfunnene fra ARK var at veiledersituasjonen oppgis som en av flere kilder til 
manglende progresjon i arbeidet. I 2015 arrangerte fakultetet et seminar for veiledere. Det 
er planer om å gjøre dette til et årlig tiltak.  
 
Forbedre rutiner for mottak og oppfølging: 
Det jobbes kontinuerlig med forbedring av rutiner for mottak og oppfølging av 
stipendiatene. Det skal iverksettes mer strukturert informasjon til alle nye stipendiater, og 
alle vil bli kalt inn til informasjonsmøte kort tid etter oppstart. Fremdriftsrapporter,  
medarbeidersamtaler og tettere oppfølging fra faglig og administrativt personell, er alle 
tiltak som vil bidra til en bedre oppfølging av stipendiatene.  
 


 


September 
 
 
 
 
 


November/desember 
 
 
 
 


Løpende 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 2. ARK – vitenskapelige i fast stilling:  
Tilbakemeldingen fra denne gruppen var stort sett god, men flere pekte på at fakultetet har 
vokst og blitt mer fragmentert.  Flere etterlyste også faglige, sosiale møteplasser. Det er 
vanskelig å sette i gang et enkelt tiltak i oppfølgingen av dette, men kjernen i 


Løpende  
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tilbakemeldingene blir tatt inn i fakultetets prosess med ny strategi som skal være klar før 
sommeren.  


 3. ARK – Administrasjonen: 
Resultatene for administrasjonen var jevnt over gode, men det er enighet om å fokusere på 
kompetanseutvikling og samordning på tvers av seksjonene. Oppfølgingen skal evalueres i 
desember 2016. 
 


Desember 2016  


HMS-møte  Gjennomføre et allmøte med tema knyttet til psykososialt arbeid (jfr. gjeldende 
retningslinjer for et systematisk HMS-arbeid på UiB). 


Desember 2016   


Medarbeidersamtaler Alle ansatte får tilbud om medarbeidersamtaler etter følgende struktur: 
Dekan har medarbeidersamtaler med vitenskapelige i fast stilling. Prodekan for forskning 
har medarbeidersamtale med stipendiater. Seksjonslederne har medarbeidersamtaler for 
ansatte i sine spesifikke seksjoner. Medarbeidersamtaler tilbys årlig. 


1. halvår 2016  


Administrasjonsseminar Årlig tiltak for alle administrativt ansatte. Fokus er på faglige innlegg, organisasjonskultur 
og samarbeid. I 2016 blir seminaret 1 dag.  


1. halvår 2016  


Sosiale samlinger Hvert år gjennomføres det sosiale sammenkomster som sommerfest, julebord og 
semesterpizza. Dette vil også bli gjennomført i 2016. 


2016  


Trening i arbeidstiden  Flere ansatte benytter seg av tiltaket om å trene i arbeidstiden. Ledelsen og de ansatte har 
funnet gode måter å gjennomføre dette på. Tiltaket fortsetter i 2016. 


Løpende  
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Fotball, curling  Trening etter arbeidstid for grupper av ansatte. Fakultetet subsidierer tiltaket.   Løpende  


Fysisk arbeidsmiljø    


Tilpasning av 
kontorarbeidsplasser.  


HMS-runde med vekt på fysisk arbeidsmiljø. Kartlegging av arbeidsplassene på hvert 
kontor og fellesarealer.  


November 2016  


Risikohåndtering    


Oppdatering av 
beredskapsplan for fakultetet.  


Fakultetet utarbeidet en beredskapsplan i 2014. Denne skal revideres i tråd med oppdatert 
beredskapsplan for UiB.  


1. halvår 2016  


Opplæring i bruk av  
hjertestarter og vedlikehold av 
rutiner for hjerte-lunge-
redning (HLR) 


Sammen med Røde Kors planlegger fakultetet to samlinger for ansatte i bruk av 
hjertestarter. Det blir demonstrasjoner både i vrimlearealet og i Juss II.  


 


1. halvår 2016 


 
2. halvår 2016 


 


Brannvern Brannvernkurs for alle ansatte: alle ansatte skal delta på brannvernkurs som arrangeres av 
UiB. Oversikt over kurs annonseres jevnlig i Fakultetsnytt. Nytilsatte følges opp særskilt 
via fakultetets rutiner for «mottak av nytilsatte». 
 


Løpende  


 Brannvernseminar: Fakultetet skal gjennomføre et 1,5 timers seminar for plassansvarlige 
ved sikkerhetsansvarlig ved UiB. Temaer er rolleforståelse, bedre koordinering når alarmen 
går, mm.    


1. kvartal 2016  
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 Brannvernøvelser: gjennomføres hvert semester 1. og 2. halvår 2016  


Innføringskurs i «Håndtering 
av vold og trusler» 


Fakultetet gjennomførte et kurs i håndtering av vold og trusler i desember 2015. Kurset ble 
meget godt mottatt. Det vil bli gjort en vurdering av behovet for nytt kurs i 2. halvdel av 
2016.  


2. halvår 2016  


Avvikshåndtering    


Elektronisk avvikshåndtering Fakultetet innførte UiBs elektroniske HMS-avvikssystem 1. mars. Følgende roller er 
avklart: Fakultetsdirektør er administrator. Seksjonssjef for Studieseksjonen er saksfordeler 
for avviks meldt av studentene, mens seksjonssjef for Forsknings- og stabsseksjonen er 
saksfordeler for avvik meldt av de ansatte. Flere av de ansatte i seksjonene har fått rolle 
som saksbehandlere. HMS-seksjonen ved UiB sentralt har lært opp de som skal behandle 
saker i systemet. Systemet er ellers brukervennlig og tas i bruk uten opplæring.  


Mars 2016  


Ytre miljø    


Miljøsertifisering Som et ledd i UiBs «Tiltaksplan for det ytre miljø 2012-2015» skal universitetet 
miljøsertifiseres, og universitetsstyret valgte i sak 23/14 «Miljøfyrtårn» som 
sertifiseringsordning. Universitetet har knyttet til seg miljøfyrtårnkonsulent Inki Brown fra 
Emisoft AS som skal lede UiB gjennom prosessen. For å bli Miljøfyrtårn må UiB oppfylle 
en del krav til miljøprestasjon innenfor emnene arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp, system 
og transport. Sertifiseringen er forankret i Sentraladministrasjonen, og fakultetet får dermed 
en enklere sertifiseringsprosess.  
 
Miljøsertifiseringsprosessen ved Det juridiske fakultet startet i september 2015. Anita H. 
Garden er miljøkontakt og koordinerer miljøsertifiseringen ved fakultetet. 
Det er gjennomført tre arbeidsmøter for å gå gjennom krav til miljøprestasjon og 


1. halvår 2016  
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vurdere/følge opp tiltak for å møte disse kravene. Ved Det juridiske fakultet har 
hovedverneombudet og innkjøpsansvarlig deltatt på møtene sammen med miljøkontakten 
og UiBs miljøfyrtårn konsulent. Eksempel på tiltak som skal følges opp ved fakultetet, er å 
innføre kildesortering (papir, plast, glass/metall etc.), samt å oppfordre den enkelte til å slå 
av lys når en forlater rom og å bruke termostater riktig. 
 
Miljøkonsulenten utarbeider en rapport som hun sender til kommunens sertifisør. Det er 
ventet at Det juridiske fakultet får besøk av sertifisøren for å gå gjennom rapporten i første 
halvdel av 2016. 


Annet    


Synliggjøre vernetjenesten Oppdatert informasjon på fakultetets nettsider. Aktiv informasjon i Fakultetsnytt. 
Verneombudene skal presenteres på de lokale informasjonsmøtene for nytilsatte. 


Løpende  


Kontinuerlig 
kompetanseutvikling 


Kurs, opplæring, hospitering i alle ledd Løpende  
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ÅRSRAPPORT FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 


1 Innledning  
Under følger en sammenfatning av og noen utdypinger og suppleringer til verneområdenes HMS-
rapportskjema og HMS-handlingsplanen for 2016 fra Det juridiske fakultet. 


Årsrapporten er utarbeidet i samarbeid med hovedverneombudet, lagt frem for HMS-utvalget og 
informasjons- og drøftingsutvalget, og behandlet i fakultetsstyret. 
 


2 HMS-arbeidet ved Det juridiske fakultet 2016 


2.1   HMS-organisering  
Fakultetsledelsen (dekanus/fakultetsdirektør) har det overordnete ansvaret for HMS-arbeidet ved 
fakultetet, mens fakultetsstyret vedtar delmål og strategier for fakultetets helse, miljø og 
sikkerhetsvirksomhet. Fakultetet har opprettet et eget HMS-utvalg som bistår fakultetsledelsen i 
HMS-relaterte saker og sørger for fremdrift i det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet. Utvalget 
er sammensatt av verneombudene for de to verneområdene ved fakultetet, hovedverneombudet og 
linjeleder/linjeleders representant. HMS-koordinator er linjeleders representant på de regulære 
HMS-utvalgsmøtene med verneombudene. Saker av prinsipiell karakter avklares med linjeleder før 
vedtak fattes. Linjeleder skal være til stede på minst ett møte per halvår i HMS-utvalget, og ellers 
etter behov der saker av mer prinsipiell karakter skal vedtas.  


 


2.2 Lokal HMS-handlingsplan for 2016 for Det juridiske fakultet 
Den lokale HMS-handlingsplanen 2016 for Det juridiske fakultet følger vedlagt. Den ble behandlet i 
HMS-utvalget 1. mars og vedtatt i fakultetsstyret 15. mars 2016. Planen for 2016 ble utformet 
mellom to strategiperioder og er forankret i fakultetets strategiplan for 2011-2015 og omfatter 
følgende HMS-mål: «Fakultetet skal ha et trygt og attraktivt arbeidsmiljø for alle ansatte, og jobbe 
for en optimal ressursutnyttelse gjennom forutsigbarhet og aktivt samarbeid mellom ansatte og 
studentmedarbeidere i forskning og undervisning. Fakultetet ser det som en egenverdi å videreutvikle 
kompetansen til alle sine ansatte, og øke kompetanseoverføringen og samarbeidet mellom 
administrativt og vitenskapelig ansatte.»1 


 
HMS-handlingsplanen for 2016 tar videre utgangspunkt i og støtter opp om de fire målene i UiBs 
Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2016-2018 som sier at 
UiB skal kjennetegnes ved:  


                                                           
1HMS-målet ble vedtatt i Fakultetsstyret 22.3.2011. Da den lokale HMS-handlingsplanen for 2016 ble vedtatt 
var altså strategiplanen for 2011-2015 fortsatt gjeldende. 
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• Gode arbeidsfellesskap  


• God risikostyring og beredskap  


• Trygge og funksjonelle arbeidsplasser  


• Ansvar for det ytre miljø  
 


Planen inneholder en rekke tiltak for å nå disse målene. I det følgende vil vi gi en sammenfatning av 
hvordan noen av tiltakene for gode arbeidsfellesskap er fulgt opp, og avslutningsvis summere opp 
HMS-arbeidet ved fakultetet for 2016. 
 


2.2.1 Tiltak for gode arbeidsfellesskap 
Fakultetet kartla det psykososiale arbeidsmiljøet ved å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse 
(ARK) i 2015. Ettersom det var mest å gripe fatt i fra tilbakemeldingene fra de midlertidig 
vitenskapelig ansatte, særlig stipendiatene, og ettersom dette er en ansattgruppe som er spesielt 
sårbare med tanke på arbeidssituasjon, valgte fakultetet å prioritere oppfølging av denne gruppen 
spesielt i 2016. I nærværende rapport løfter vi frem tiltak som er iverksatt etter tilbakemeldinger fra 
stipendiatene, men fakultetet har også iverksatt andre tiltak i 2016, jf. vedlagte HMS-handlingsplan.2 


• Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutinene for mottak og oppfølging av 
stipendiatene. For å strukturere informasjonen til denne gruppen, og for å sikre 
forutsigbarhet og en god start på programmet, fikk stipendiatene som startet i 2016, tilbud 
om en oppstartsamtale sammen med leder for ph.d.-programmet og veileder kort tid etter 
oppstart. Oppstartsamtalen kom i tillegg til nytilsattmøtet som fakultetsadministrasjonen 
arrangerte for stipendiatene.  
• Fakultetet har etablert pedagogiske samlinger for stipendiatene. Samlingene 
fokuserer på gruppeledelse, pedagogikk og formidling. Formålet er både å gi stipendiatene 
en bedre rolleforståelse og en innføring i hvilke kommunikasjons- og lederegenskaper som 
det vil være behov for når man skal lede teamarbeid. Opplegget har også som formål å gi 
stipendiatene en innføring i grunnleggende pedagogiske virkemidler og gi rom for 
erfaringsutveksling, slik at de kan bli mest mulig trygge i underviserrollen og ikke bruke 
unødvendig mye tid på forberedelse. Dette vil også medvirke til at stipendiatenes 
undervisningsplikter ikke forhindrer en god progresjon i avhandlingsarbeidet og 
doktorgradsutdannelsen for øvrig.  
• I ARK-undersøkelsen ble veiledersituasjonen oppgitt som en av flere kilder til 
manglende progresjon i arbeidet. Både i 2015 og 2016 arrangerte fakultetet et seminar for 
veiledere. I 2016 hadde seminaret fokus på tekstkvalitet og tekstkommentering. Interessen 
for dette var stor, og hele 31 av de 48 faste vitenskapelig ansatte deltok på hele eller deler av 
seminaret. For å kunne planlegge gode opplæringstilbud for veiledere også i fremtiden, har 
fakultetet nå satt ned en gruppe som skal ha ansvar for dette.  
• For å gi en tettere oppfølging frem mot innlevering, arrangerte fakultetet for første 
gang et motivasjonsseminar for stipendiater som har fullført midtveisevaluering. Ni 
stipendiater deltok på seminaret som ble holdt 1. september på Fløien. Lege og professor 
Ingvard Wilhelmsen holdt foredrag, som ble etterfulgt av en diskusjonsdel ledet av prodekan 


                                                           
2 Punktene som løftes frem her, er også omtalt i årsrapporten  for forskning 2016, sak 23/17, som legges frem 
for fakultetsstyret 21.3.2017. 
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for forskning og leder for forskerutdanningen. Evalueringen i etterkant tilsier at fakultetet 
skal fortsette med denne typen seminarer, men form og innhold er under vurdering.  
• Fakultetet har også startet opp med halvårlige møter mellom ledelsen og 
midlertidige vitenskapelig ansatte etter at det kom frem i ARK-undersøkelsen at slike møter 
var ønskelig. 


I 2016 vedtok fakultetet ny strategiplan og flere av punktene som kom frem i ARK-undersøkelsen ble 
tatt med i utformingen av strategien. Disse tas med videre til oppfølging i 2017. 


 


2.3 Sammendrag av HMS-arbeidet for 2016 for Det juridiske fakultet 
Det juridiske fakultet har en positiv utvikling i det systematiske HMS-arbeidet. HMS-utvalget hatt 6 
møter i 2016, og fakultetsstyret har fått oversendt protokoll fra møtene til orientering. 


Som det fremgår av punkt 2.2.1 over, har fakultetet i 2016 hatt spesielt fokus på og iverksatt flere 
tiltak for å følge opp stipendiatenes tilbakemeldinger på arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2015. Vi er 
ellers fornøyde med at vi også i 2016 har tilbudt og gjennomført medarbeidersamtaler 
/utviklingssamtaler med alle ansatte, og at vi har arrangert et HMS-møte for alle.  


Fakultetets beredskapsplan er oppdatert i tråd med universitetets nye beredskapsplan som ble 
vedtatt i universitetsstyret i november 2015. Fakultetet gjennomførte beredskapsøvelse for ledelsen 
i desember 2016. Fakultetet har ellers jevnlig informert ansatte og studenter om fakultetets 
beredskapsplan. Ansatte har jevnlig fått tilbud om brannvernkurs og førstehjelpskurs (inkl. 
hjertestarter). Fakultetet bør likevel i større grad sørge for at ansatte/studenter og gjester har 
nødvendig HMS-kompetanse. Spesielt er det viktig at forelesere får informasjon om/opplæring i 
evakuering dersom en krisesituasjon skulle oppstå. 


Fakultetet tok i bruk UiBs digitale HMS-avvikssystem i mars 2016. Vi har ikke mottatt meldinger om 
alvorlige avvik i det året som systemet har vært i bruk. Vi ser likevel at vi kan bli flinkere til å følge 
opp og kvittere ut avviksmeldinger. 


I likhet med de andre avdelingene ved UiB ble Det juridiske fakultet miljøsertifisert i våren 2016. 
Fakultetet var spesielt fornøyde med at vi i feiring av denne begivenheten kunne overrekke alle 
ansatte et personlig miljøfyrtårnkrus med navn. Pappkrus ble samtidig fjernet fra fakultetets 
samlingspunkt, kaffemaskinen i 7. etasje. 
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REFERAT 
HMS-utvalget ved Det juridiske fakultet 


24.02.17, kl 14:00 – 15:00 
 


Til stede: 


 Linjeleders representant: Anita H. Garden (HMS‐koordinator) 


 Hovedverneombud og verneombud for administrativt område: Bente Rosnes 


 Verneombud vitenskapelig område: Tine Eidsvaag, Camilla Bernt 


 Lærling: Mathias Lock Hauge 


 


Fravær:  


 Øystein L. Iversen  


 Birgit Falch 


 


Saksliste: 


01/17:  Referat‐ og orienteringssaker 


a. Referatet fra HMS‐utvalgsmøte 8.12.2017 ble godkjent.  


b. Nytt elektronisk system for risikovurdering og beredskap 


Anita H. Garden orienterte om nytt elektronisk system for risikovurdering og beredskap ved 


UiB. Linjeleder og hovedverneombudet skal i møte med HMS‐seksjonen ved UiB om dette 13. 


mars. 


c. Miljøstasjoner for kildesortering  


Anita Garden orienterte. Eiendomsavdelingen skal rulle ut miljøstasjoner for kildesortering  


på Dragefjellet og JUS‐bygget våren 2017. Mer informasjon om dette vil sendes ut i forkant 


når det nærmere seg. 


 


02/17: HMS‐møte desember 2016 ‐ evaluering 


HMS‐møtet som ble arrangert i desember 2016 ble tatt opp til diskusjon. Vi tar de innspillene som 


kom frem i møtet med videre i planleggingen av HMS‐møtet for 2017. 


 


 


 







03/17: Internkontroll av det systematiske HMS‐arbeidet – årsrapport 2016 


Årsrapport for helse‐, miljø‐ og sikkerhet (HMS) er et verktøy for internkontroll av det systematiske 


HMS‐arbeidet ved UiB. Linjeleder skal i samarbeid med verneombudene årlig rapportere om HMS‐


arbeidet for hvert verneområde i form av standardiserte elektroniske skjemaer. Fakultetet skal 


utarbeide en sammenfattende HMS‐rapport basert på verneområdenes rapporter, hvor resultat og 


forbedringsområder trekkes frem. Rapporten skal utarbeides sammen med hovedverneombudet og 


behandles i Fakultetsstyret. HMS‐rapporten for 2016 skal oversendes universitetsdirektøren innen 


24. mars, og skal opp til behandling i Fakultetsstyret 21. mars 2017.  


HMS‐koordinator lager utkast til årsrapport som skal gås gjennom sammen med og godkjennes av 


linjeleder og verneombudene i HMS‐utvalgsmøte 6. mars 2017. 


 


04/17: Planlegge aktiviteten fremover 


a. HMS‐handlingsplan for 2017 


Handlingsplanen for 2017 skal opp til behandling i fakultetsstyrets møte 24. mars. HMS‐


koordinator lager utkast til HMS‐handlingsplan for 2017 som skal gås gjennom og godkjennes 


i HMS‐utvalgsmøte 6. mars 2017.  


b. HMS‐årshjulet 2017 


Vi gikk gjennom vårens aktiviteter i HMS‐årshjulet for 2017. Vårens semesterpizza blir 


arrangert 28. april, og sommerfesten blir som vanlig samme dag som 


kandidatarrangementet, som er 16. juni.  


Årshjulet oppdateres når handlingsplanen er vedtatt. 


c. Møtedatoer fremover:  


Ett møte i forkant av utrulling av miljøstasjoner, tentativ dato 21. april, fastsettes senere. 


8. mai 


 


06/17: Eventuelt 


Vi trenger en vara for administrasjonens verneombud. HMS‐koordinator forhører seg med aktuelle 


kandidater. 


 


 


03.03.17: AHG/MLH   
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Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Tirsdag 28. februar 2017 kl. 09:15 – 11:30. 
Møterom 546  
 
Til stede: 
Bjørnar Borvik (leder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) – vara for Bjørn Henning Østenstad (a) 
Anneken Sperr (a) 
Jonas Jensen (b) 
Anne Torekoven – vara for Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Vegard Smievoll (d) – vara for Håvard Njølstad (d) 
Julie Værnø (d) 
 
Forfall: Bjørn Henning Østenstad (a), Kjersti Bakke Sørensen, Håvard Njølstad (d) 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
 
Neste møte: Mandag 3. april 2017 kl. 09:15 – 546. 
 


Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Ingen merknader 


Dagsorden: Ingen merknader 
Sak 12/17 Orienteringssaker 


1 Protokoll fra SU 17. januar. Godkjent på sirkulasjon 19. januar. OBS – ekstern lenke – 
må lastes ned separat. 


2 Fullmaktsvedtak 
a) JUS262-2-A Trygderett Litteratur 
b) JUS277-2-A Introduction to Copyright Law. Emnebeskrivelse. 
c) Utfyllende regler. Redaksjonell endring institusjonsnavn. 
d) Utfyllende regler. Redaksjonell endring § 6-3 søknadsfrist særskilt studierett. 


Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til Johanne.spjelkavik@uib.no  
3 UiB rekrutteringstiltak V17. Vi har mottatt brev fra SA der de orienterer om de 


tiltakene de vil gjøre i vår for å rekruttere studenter. 
Vår fakultetet rekrutterer godt, vi må eventuelt arbeide for økt presisjon. 
SU er kjent med kritikken som har vært reist mot UiB for å ha utelatt Utdanningsmessen 
i år. http://www.tautdanning.no/utdanningsmessene/universitetet-bergen-hordaland-
fylkeskommune-bergen-kommune-meldt-konkurransetilsynet/  


4 JUS399 Masteroppgaver 30 studiepoeng: Søren Koch overtar fagansvar for 
faggruppen «Rettskultur, rettsfilosofi og metode» fra Jørn Ø. Sunde med 
virkning fra vårsemesteret 2017.  


5 Oppsummering av opptakene V17. Notat fra studieadministrasjonen/KARE. 
6 


2016/6510 
Kompetansedeling for studenters suksess ved Universitetet i Bergen. Prosjekt 
og seminar. [Ettersendt.] 


Sak 13/17 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 JUS265-2-A Planrett. Kursrapport H16 fra emneansvarlige Ingunn Elise Myklebust og 


Sigrid Eskeland Schütz 
SU uttaler SU tar kursrapporten til orientering. De rapporterte uregelmessighetene med hensyn til 


PC i S2 er rapportert videre. 



mailto:johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no

http://www.uib.no/jur/103236/su-innkallinger-og-protokoller-2017

mailto:Johanne.spjelkavik@uib.no

http://www.tautdanning.no/utdanningsmessene/universitetet-bergen-hordaland-fylkeskommune-bergen-kommune-meldt-konkurransetilsynet/

http://www.tautdanning.no/utdanningsmessene/universitetet-bergen-hordaland-fylkeskommune-bergen-kommune-meldt-konkurransetilsynet/
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2 JUS254-2-A Politirett. Kursrapport H16 fra emneansvarlig Henry John Mæland med 
merknad fra studieadministrasjonen. 


SU uttaler SU tar kursrapporten til orientering og slutter seg til det som kommer til uttrykk i e-post 
fra studieadministrasjonen 31. januar. 


3 Evaluering av forelesere/undervisere. Forslag fra JSU. 


SU uttaler Jørgen Talsnes (JSU) orienterer: Utgangspunkt i ønske om økt satsing på undervisning, i 
overensstemmelse med rektors merknad til Morgenbladets kåring.1  
Momenter som kom frem i diskusjonen: Anonymisering gir friere ytringer, men det gir 
også trolling. Kan vi sende tilbakemeldingene anonymisert til den aktuelle læreren, men 
med fullt navn til administrasjonen? For læreren kan det da bli uklart hvem som uttaler 
seg (studentene eller administrasjonen). 
Kan vi ha en ordning som kan tas i bruk av de underviserne som ønsker det? Neppe reell 
frivillighet, etter hvert som flere tar det i bruk øker presset på dem som ikke gjør det. 
Vi har et skjema til bruk der vi ikke har referansegrupper – studentene inviteres til å 
komme med innspill til supplering av dette skjemaet. 
Spørsmålet om evaluering av forelesere – så vel fra studenter som fra kolleger og 
eventuelt eksterne ressurspersoner – skal tas opp til vurdering ved den nærmere 
fastleggingen av innholdet i periodisk emneevaluering. 


4 Kursrapport JUS256-2-A Skatterett I og JUS256-2-B Skatterett II H16. Fra emneansvarlig 
Benn Folkvord. 


SU uttaler Studieutvalget takker for godt gjennomførte kurs. 
- Plassering i semesteret: Vi har svært mange spesialemner som skal ha 


undervisningstid og –rom hvert semester. Det vil ikke være mulig å etterkomme 
alle ønsker om plassering i tid – generelt ser vi et ønske om at undervisningen 
begynner tidligere. Studentene bør eventuelt oppfordres om å starte med å lese 
gjennom hovedlitteraturen før emnet starter. Eventuelt kan det vurderes å 
utarbeide øvingsoppgaver/kontrollspørsmål som legger til rette for selvstudier. 


- Rammene for undervisning: For norske spesialemner har vi en begrensing på 15 
timer, forhøyet til 8 dobbeltimer. Vi er på det rene med at det er ønskelig med 
større undervisningsflate – det er imidlertid et ressursspørsmål som fakultetet pr. 
dato ikke ser seg i stand til å løse på andre måter enn den som nå gjøres gjeldende. 


5 Handlingsplan for utdanning, jf. fakultetets strategiplan 
http://www.uib.no/jur/101186/strategiplan-det-juridiske-fakultet-2016-2022 OBS – 
ekstern lenke – må lastes ned separat. Se wikisidene for handlingsplaner her. 


SU uttaler Handlingsplanen skal konkretisere strategiplanen for perioden 2017-2019. 
Medlemmer av arbeidsgruppen:  
- Bjørnar Borvik, leder 
- Christine Stoltz Olsvik, administrativ koordinator 
- Camilla Bernt – gruppe A 
- Christian Franklin – gruppe A 
- Emilie Melbø Kristoffersen 
Gruppe B er ikke representert. Jonas Jensen avklarer om noen fra gruppe B ønsker å 
delta i denne arbeidsgruppen. 
Komiteen vil involvere SU i prosessen underveis, og det tas også sikte på et eget møte 
med JSU. 
SU må behandle handlingsplanen 23. mai. 


6 JUS124 Tingsrett Kursrapport H16. Fra emneansvarlig Ingunn Myklebust. 


SU uttaler Studieutvalget takker for vel gjennomført kurs. Emnet synes å ha funnet en form som 
fungerer godt, samtidig som det er rom og vilje til å justere både form og innhold der 
det viser seg ønskelig. 
Ordningen med seks timer skoleeksamen for noen emner skal evalueres etter 
inneværende studieår (jf. vedtak i SU 10. juni 2015, sak 48/15). 


7 Årsrapport for utdanning 2016. 


                                                
1 https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/08/her-er-de-fantastiske-formidlerne  



http://www.uib.no/jur/101186/strategiplan-det-juridiske-fakultet-2016-2022

https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/08/her-er-de-fantastiske-formidlerne
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SU uttaler Studieutvalget sier seg tilfreds med den aktiviteten som har vært i 2016, og 
dokumentasjonen av den. Vi holder et høyt aktivitetsnivå og arbeidet er preget av 
kvalitet så vel i planlegging og utførelse som i resultat og dokumentasjon. 
Utvalget har noen konkrete merknader: 
1.3.1: Det er neppe riktig å si at langsvarsoppgave og hjemmeeksamen dominerer; det 
er mer dekkende å si at langsvarsoppgave dominerer, med enkelte innslag av 
hjemmeeksamen. 
1.5: Her ønsker SU at alle tiltakene listes opp, jf. oversikt i årsrapporten for 2015, pkt. 
2.6. 
9.5: Karakter for alle emner for 2016 kan se ut til å inneholde en feil (summerer til 
103,64 %) 
Rapporten oversendes fakultetsstyret med innstilling om at styret gir administrasjonen 
fullmakt til å utarbeide utdanningsmelding for 2016 på dette grunnlaget. 


8 Studiekvalitetsaspekter utledet av kursrapporter 


 Hovedlitteratur: Som resten av emnebeskrivelsen skal hovedlitteraturen være publisert 
senest fire uker før kursstart. Endringsforslag må foreligge i tide til den fristen. 
Boken må foreligge på vedtakstidspunktet. Hvis den ikke gjør det, er hovedregelen å 
avslå søknaden om endring. 
Søknaden innvilges likevel der det enten ikke fins noe alternativ, eller der svært tunge 
faglige grunner taler for endringen (se dispensasjonsvilkår i Utfyllende regler for studier 
ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen § 1-2 nr. 5). I begge tilfellene må den 
emneansvarlige fremlegge en garanti fra forlaget om at studentene sikres 
tilfredsstillende tilgang til hovedlitteraturen på annen måte dersom den trykte 
versjonen av hovedlitteraturen likevel ikke foreligger ved kursstart. 
Sensorveiledninger: Studieutvalget ønsker en nærmere redegjørelse for praksis, 
rammeverk og hensyn knyttet til sensorveiledninger. UHR har utarbeidet «Veiledende 
retningslinjer for sensur2» der sensorveiledninger anbefales til alle eksamener, det er 
ikke forskriftsfestet. 
Ideelt bør vi kanskje ha dem til alle emner. Som hovedregel har vi ikke sensorveiledning 
til spesialemner og til kontinuasjonseksamen. Mange emneansvarlige anser ikke at der 
er behov. 
Formål med sensorveiledningen: Identifisere/beskrive forventningshorisont konkret til 
oppgaven, i motsetning til læringsutbyttebeskrivelsen som forholder seg til hele kurset 
og flere læringsmål enn de som prøves under eksamen. 


 Vedtakssaker 
Sak 14/17 JUS288-2-A International Criminal Law. Søknad fra emneansvarlig Terje Einarsen om 


å begrense antallet studenter. 
Vedtak 1. Det innføres adgangsbegrensning i emnet JUS288-2-A fra og med høsten 2017. 


2. Inntil 50 studenter tas opp hver gang. 
3. Plassene fordeles til 15 norske og 35 utenlandske studenter. Der det viser seg at en 


«kvote» ikke blir fylt opp, fylles plassene opp fra den andre «kvoten». JUSVALG 
regnes i denne sammenhengen som norske. 


4. Studiedekanen får fullmakt til å utforme de endelige opptaksreglene sammen med 
sutdieadministrasjonen. 


Sak 15/17 Endring i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Bergen. Ny § 3-8 – egen datamaskin. Forslag fra studieadministrasjonen. 


Vedtak - Ny § 3-8 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Bergen: «Til alle skriftlige eksamener må studentene sørge for egen bærbar 
datamaskin, med installert og fungerende programvare i henhold til universitetets 
anvisning.» 


- Nåværende § 3-8 blir ny § 3-9. 
Sak 16/17 JUS288-2-A International Criminal Law. Søknad fra emneansvarlig Terje Einarsen 


om å flytte kurset fra høstsemester til vårsemester fra og med våren 2018. (Se 


                                                
2 http://www.uhr.no/index.php?objectId=19005&method=contents  



http://www.uhr.no/index.php?objectId=19005&method=contents
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siste avsnitt i e-post  i sak 14. 
Vedtak Undervisning i spesialemnet JUS288-2-A International Criminal Law flyttes fra 


høstsemester til vårsemester med virkning fra V18. Kurset går som normalt 
H17. 


Sak 17/17 JUS260-2-A Design- og patentrett. Forslag fra emneansvarlig Torger Kielland. 
Vedtak I emnebeskrivelsen gjøres følgende endring: Det gis separate delkarakterer på de to 


vurderingsdelene, som til sammen danner grunnlaget for en samlet karakter hvor 
hjemmeeksamen og muntlig eksamen teller 50 % hver teller 49 % og muntlig eksamen 
teller 51 %. 


Sak 18/17 JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. Emneansvarlig. Forslag fra 
emneansvarlig Jørn Øyrehagen Sunde og Søren Koch. 


Vedtak - Emneansvaret for JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og JUS134-KINA 
deles mellom Jørn Øyrehagen Sunde og Søren Koch. 


- De avtaler selv fordelingen seg imellom, både av oppgavene og av 
godtgjørelsen. 


19/17 JUS255-2-A Påtalerett. Emneansvarlig. 
Vedtak Gert Johan Kjelby overtar emneansvaret for JUS255-2-A Påtalerett fra Asbjørn 


Strandbakken med virkning fra dags dato. 
20/17 Eksamensplan 2017/2018. Forslag fra studieadministrasjonen. 


Vedtak Eksamensplanen for studieåret 2017/2018 vedtas som foreslått. 


21/17 JUS112 Arve- og familierett. Emnebeskrivelse. Forslag fra emneansvarlig Thomas Eeg. 


Vedtak - Antall arbeidsgruppesamlinger, innleveringer og kommenteringer reduseres fra 
fem til fire 


- Læringsutbyttebeskrivelse og litteraturliste endres som foreslått. 


  
Eventuelt  


  
 
Bjørnar Borvik 
Leder  Johanne Spjelkavik
 Sekretær  
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Sak 12/17-3 
 
 
Fakultetene 


 
  


  


 


 


Rekrutteringstiltak for våren 2017 
Tiltaksplanen for studentrekruttering ble behandlet i Utdanningsutvalget 9. november 2016 (sak 
16/11720). I henhold til planen er det et tydelig fokus på digitalisering, sosiale medier, nettsider 
og kommunikasjon med yngre målgrupper.  
 
Under følger en oversikt over tiltak som gjøres for å rekruttere studenter nå og utover våren. 


• Skolebesøk/studieorientering i alle fylker utenom Nord-Trøndelag og Nordland 
• Åpen dag 8. mars 
• Annonsering Facebook og Instagram 
• Ordinær drift av Facebook 
• Prøveordning Snapchat i samarbeid med MO 
• Annonsering googlesøk 
• Annonsering Youtube 
• Innholdsmarkedsføring bt.no, og evt. andre regionaviser 
• Nyhetsbrev (potensielle studenter melder seg på gjennom nettsidene våre. Påmeldte kan 


få tilsendt bærenett) 
• Digitale reklameskjermer på T-banen i Oslo 
• Digitale reklameskjermer andre steder i landet 
• Stand i sentrale byrom, Oslo eller Bergen (2 stk, en del av en pakke med digitale 


reklameskjermer) 
 
Innholdsproduksjon 


• Videoer om studentambassadører 
• Video om hvordan UiB har «formet» en student 
• Hovedsak «Universitetet i hjertet av byen» 
• Intervjuer med studentambassadører 
• Infoside om IT-utdanningene ved UiB 
• Nyhetssaker om  


• hvilken kompetanse vi trenger i fremtiden  
• fordelen med generalistutdanninger 
• klyngene 
• sivilingeniørstudier 


• Ny infoside om karriere 
• Ny infoside om studentbyen 


 
I tillegg gjenbruker vi innhold fra tidligere år.  
 


Referanse Dato 


2017/2544-TOV 14.02.2017 
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Annet 


• Utvikling av reviderte studieprogramtekster (karriere og introduksjon) 
• Restrukturerte og søkemotoroptimaliserte studieproramsider 
• Brukerundersøkelser 
• Innsalg i media 


 
Av erfaring vet vi at besøk på studieprogramsidene kan være en god indikator på søkertallene. Til 
nå i 2017 opplever vi en økning i antall besøk på over 30 prosent sammenlignet med tilsvarende 
periode i fjor. Når vi sammenligner de foreløpige søkertallene ser vi også en økning. Vi har derfor 
grunn til å tro at vi ligger bra an med rekrutteringen av nye studenter.  
 
Vi ønsker å samarbeide med fakultetene i dette arbeidet, så ta gjerne kontakt for dialog og 
samarbeid i ukene / månedene fram mot søknadsfristen! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Christen Soleim 
avdelingsdirektør Torunn Valen 
 seksjonssjef 
 
 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 12/17 – 5  


Notat til studieutvalget og fakultetsstyret 
Fra: studieseksjonen 


Oppsummering av opptakene ved Det juridiske fakultet våren 2017 
Her følger en kort oppsummering av vårens opptak ved det juridiske fakultet.  


JUSVALG - opptak til spesialemner  
Fakultetet tilbød opptak til totalt 41 spesialemner våren 2017. Det gis opptak til spesialemner i begge 
semestre, for et semester av gangen. Søkermassen har stabilisert seg på et høyt nivå i høstsemesteret, 
men vi ser en fortsatt økning av søknader til vårsemesteret.  


Årets tall: Våren 2017 mottok vi til sammen 145 søknader til JUSVALG.  Det ble gitt 141 tilbud og av disse 
har 137 vurderingsmeldt seg for våren 2017.   


Den vanligste årsaken til at vi gir avslag på søknad om opptak til JUSVALG er manglende dokumentasjon 
og/eller at enkelte av opptakskravene ikke er oppfylt. De som ikke oppfyller opptakskravene har som 
regel ikke fullført tre års høyere utdanning. 


Noen studenter søker opptak til JUSVALG når de egentlig skulle søkt opptak til POSTMAJUR, disse blir 
veiledet til å endre søknaden sin selv. En POSTMAJUR studierett gir flere fordeler, blant annet adgang til 
flere emner.  


 
Antall søkere siden høsten 2014: 
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POSTMAJUR – poststudierett ved Det juridiske fakultet våren 2017  
Vi behandler søknader om opptak til poststudierett til både høst- og vårsemesteret.  


Poststudieretten varer i to semester, og en kandidat må søke om poststudierett fra det direkte 
påfølgende semesteret etter at graden er oppnådd.  


Våren 2017 mottok vi 53 søknader om opptak til poststudierett. Her ble 46 tilbud gitt og av disse har 42 
semesterregistrert seg for våren.  


Graden må være fullført i det foregående semesteret for at søkeren skal være kvalifisert.  


Etter opptaket satt vi igjen med sju avslag, hvorav to fikk innvilget poststudierett i høst, og dermed har 
studierett ut mai 2017. Tre søkere hadde ikke utdanning fra UiB og sendte heller ikke inn dokumentasjon 
på utdanning fra andre læresteder. De to siste oppnådde graden før høsten 2016 og er derfor ikke 
kvalifisert. De har heller ikke søkt om opptak til JUSVALG. 


Tabellen under viser søkertallene fra de semestrene fakultetet har hatt poststudierett. 


 


Heller ikke i år har alle studentene som tas opp til poststudierett valgt å beholde studieretten i begge 
semestrene. Av de 72 studentene som startet høsten 2016, er det 40 som har semesterregistrert seg for 
våren 2017.  


Årsakene til at en del slutter etter ett semester kan være mange. Oftest planlegger studentene å gjenta 
eksamen i noen få bestemte emner. Dersom eksamen kan avlegges i det første semesteret av 
poststudieretten avsluttes gjerne studiet etter ett semester. Dersom eksamen som skal gjentas kun går i 
det andre semesteret av poststudiet, beholdes poststudieretten i begge semestrene.  


Avslutningsvis: Etter implementering av resultatutveksling i FS har saksbehandlingen i de fleste 
tilfeller blitt enklere i forhold til tidligere semestre, men fordi funksjonen dessverre ikke er helt 
optimalisert enda blir saksbehandlingen i noen tilfeller mer komplisert og tidkrevende enn tidligere. 
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Saksbehandlingstiden som totalt sett brukes på opptak er derfor den samme som før resultatutveksling 
mellom institusjonene ble tatt i bruk. 


Tilbake til sakslisten 
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13/17 – 1 


KURSRAPPORT – JUS265-2-A, H16 


KURSANSVARLIG Ingunn Elise Myklebust og Sigrid Eskeland Schütz 


Kursrapporten er utarbeidet den 2. mars 2017 av IEM og SES 


1. FAGLÆRERS GENERELLE VURDERING 


a) Praktisk gjennomføring 


i. strukturen på kursopplegget 


Kurset strekk seg over tre veker (2016: veke 37,38 og 39)  


Kurset innheld 8 dobbeltimar førelesingar og 4 timar oppgåveløysing.  Oppgåvene knyt seg til 
tema som er teke opp på førelesingar. 


ii. Forelesningene 


I kurset går vi igjennom dei sentrale reglane om arealplanlegging og gjennomføring av plan 
etter plan- og bygningslova. I første delen av kurset ser vi på kompetansefordeling mellom 
styresmaktene (personell kompetanse), korleis planar blir til (prosess) og kva som kan vere 
innhaldet i ein rettsleg bindande plan (dei materielle reglane).  


I den midtarste bolken ser vi så på gjennomføring av plan; vedtak i byggjesak, ekspropriasjon, 
jordskifte.  


I den siste bolken set vi så kurset inn i ein større samanheng, og ser på m. a. rettsleg prøving 
(alminneleg forvaltningsrett) og i krav grad norsk rett er i samsvar med internasjonale krav til 
prosess og miljøkrav m.m.   


Underteikna (IEM og SES) delar førelesingane mellom seg, 50/50.  Dette fungerer veldig fint.  


iii. benyttede arbeidsoppgaver  


Vi har utarbeida ei øvingsoppgåve til første bolk i kurset (rettslege krav til bindande 
arealplanar) og ei oppgåve til midtarste bolken (om gjennomføring av plan).  


I år er det Siv Elèn Årskog Vedvik, stipendiat med PhD-oppgåve om motsegn i planlegging, 
som har stått for rettleiing av studentane ved diskusjon av øvingsoppgåvene. Årskog Vedvik  
har inngåande kunnskap til planrett og dette har fungert fint.  


iv. eksamen 


Studentane har ei 4 timars prøve med vekt på praktikum. Dette er ei prøvingsform som 
fungerer heilt greit for eit kurs som dette.  


v. samarbeid med administrasjonen 


Ingenting å melde her, dvs. at alt fungerer fint.  


b) Strykprosent og frafall på eksamen 


Ingen stryk eller fråfall på eksamen.  
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c) Karakterfordeling 


 


d) Studieinformasjon og –dokumentasjon 


Mitt UiB 


e) Tilgang til relevant litteratur 


Studentane har hatt tilgang til særtrykk av plan- og bygningslova på eksamen.  


2. FAGLÆRERS VURDERING AV RAMMEVILKÅRENE 


a) Lokaler og undervisningsutstyr 


PC-en i undervisningslokalet, Sem 2, var tidvis trøblete og tidvis i ustand, så tidvis måtte vi ta med eigen 
PC. Dette gikk greit, men sjølvsagt eit moment som vi ønskjer oss utan, eller i alle fall fått melding om på 
førehand. Elles ok.  


b) Andre forhold 


3. FAGLÆRERS KOMMENTAR TIL ÅRETS STUDENTEVALUERING(ER) (REFERANSEGRUPPEMØTET) 


Referat fra emnets referansegruppemøte er lagt ved denne rapporten, og skal være kommentert av kursansvarlig, jf. vedtak i Studieutvalget 
den 21.4.15.  


a) Metode – gjennomføring 


b) Oppsummering av innspill 


c) Eventuelle tiltak iverksatt i løpet av kurset 


4. OPPFØLGING AV FJORÅRETS EVALUERING 


Har punkter fra fjorårets evaluering blitt innarbeidet/ført til endringer i årets kurs? Hvis ja: hvordan? 


5. FAGLÆRERS SAMLEDE VURDERING, INKL. FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 


Kurset slik det framstår over, er nytt av året.  


Tidlegare har undervisinga i planrett, JUS 265-2-A, skjedd saman med undervisinga i JUR 640 
(vaksenopplæringskurs i planrett/fordjupingsbolk).  Ein annan skilnad er at vi tidlegare nytta både interne 
undervisingskrefter (IEM og SES) og eksterne, medan vi i år for første gong har teke all undervisinga sjølve.   


Fordelen med kurset slik det er no, er at det er enklare å undervise til ei einsarta gruppe av studentar, altså 
juss-studentar. Vi har dermed høve til å gå djupare inn i dei ulike metodiske problemstillingane, og kan i større 
grad knytte planretten opp mot klassiske spørsmål som jusstudentane kjenner frå studiet, som vern av privat 
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eigedomsrett, miljørett, nasjonale og internasjonale prosesskrav, krav om overprøving av forvaltningsvedtak 
m.m.   


Medan noko av nærleiken til den praktiske rettsbruken kanskje er svakare enn før, har vi no høve til å 
reindyrke dei meir prinsipielle juridiske problemstillingane i kurset. Det er såleis fordelar og ulemper med 
kurset slik det er no, og vi ønskjer å «prøve oss litt fram» . Ved at vi tek all undervisinga sjølve, er det også 
enklare å sikre «den raude tråden» gjennom kurset, og sikre at læringskrava i kurset vert forsvarleg dekt 
gjennom førelesingane.   


Vi er nøgde med kurset slik det er no, men utelukkar heller ikkje at vi vil «opne» undervisinga igjen i JUR 640. 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 13/17 – 2  


KURSRAPPORT – JUS254-2-A, Politirett.  
høstsemesteret 2016 


KURSANSVARLIG: Henry John Mæland 


Kursrapporten er utarbeidet den 2. mars 2017. 


1. FAGLÆRERS GENERELLE VURDERING 


a) Praktisk gjennomføring 


Faglærer vurderer strukturen på kursopplegget som godt. 


Studentene har gitt gode tilbakemeldinger på undervisningen/forelesningene. 


Eksamen har blitt gjennomført på en god måte, og uten kritikk fra studentenes side. 


Samarbeidet mellom faglærer og administrasjonen har vært bra. 


b) Strykprosent og frafall på eksamen 


Høst 2016 var 89 kandidater oppmeldt. Antall møtte til eksamen var 70 (ingen avbrøt) 


c) Gjennomsnittskarakteren var C, mens 27 kandidater fikk karakterene A og B. En student fikk ikke 
bestått. 


d) Studieinformasjon.  


Studieinformasjon fremgikk på ordinær måte på fakultetets webside.  


2. FAGLÆRERS KOMMENTAR TIL ÅRETS STUDENTEVALUERING(ER) (REFERANSEGRUPPEMØTET) 


Referat fra emnets referansegruppemøte er lagt ved denne rapporten, og skal være kommentert av kursansvarlig, jf. vedtak i Studieutvalget 
den 21.4.15.  


Tilgang pensumlitteratur. 


Flere studenter klager på uheldige sider mht. sen tilgang til pensumboken Politirett, 3. utgave. 


Dette er en kritikk som er berettiget. Tilgangen til pensumlitteraturen skapte i løpet av semesteret 
store problemer for studentene. Publiseringen av boken Politirett, 3. utgave ble betydelig forsinket.  
Da manuskriptet ble overlevert forlaget i juni 2016, uttalte forlaget at boken ville foreligge tidlig i 
semesteret ca 15. august 2016.  I begynnelsen av august uttalte forlaget at boken ville bli forsinket. 
Forlaget ga deretter til dels for optimistiske og senere dels uklare meldinger mht når boken måtte 
antas trykt. Det ble blant annet uttalt at boken ville foreligge tilgjengelig som e-bok 15. september, og 
i trykt versjon 17. oktober, et tidspunkt som også ble forskjøvet noe. 


Den oppståtte situasjonen var svært vanskelig for studentene, og som lenge måtte forholde seg til 
pensumboken som e-bok.  Den trykte versjon forelå meget sent i semesteret. Den oppståtte 
situasjonen var svært uheldig. 


For å avhjelpe situasjonen ble det imidlertid tatt et grep allerede i september 2016 ved at jeg fikk 
innhentet samtykke fra Gyldendal forlag til å legge ut flere sentrale kapitler i boken på fillageret slik at 
studentene kunne komme i gang med lesingen inntil boken forelå som E-bok. 
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Valg av tidspunkt for undervisningen 


Enkelte studenter peker på at undervisningen kom noe sent i semesteret.  Valg av tidspunkt for 
undervisning var i høst som i tidligere år. Det har ikke vært påpekt fra studenter tidligere at 
undervisningen har kommet sent. Jeg antar at synspunktet ved dette høstsemesteret (2016) har 
sammenheng med at pensumboken ble så sterkt forsinket.  Jeg antar at de fleste studentene under 
normale forhold vil foretrekke å bruke den første tiden av semesteret til gjennomlesning av pensum, i 
forkant av undervisningen. 


Sensorveiledninger 


Enkelte studenter etterlyser sensorveiledninger. Slike foreligger ikke. Det har ikke vært behov for 
utarbeiding av sensorveiledninger ved eksamen da det som regel bare har bare vært 1 eller 2 sensorer.  


3. OPPFØLGING AV FJORÅRETS EVALUERING. FAGLÆRERS SAMLEDE VURDERING 


I mange år har det vært en uheldig situasjon ved at boken Politirett, 2. utgave (2004) har vært 
utdatert. Dette er nå endret ved boken Politirett 3. utgave i 2016. 


Hensett til dette og hensett til at det foreligger en oppdatert Regelsamling av 2015 antar faglærer at 
tilgang til litteraturen i faget er god.  


Undervisningen i faget har blitt styrket i de senere år.  I tillegg til Ragnar Auglend underviser også John 
Reidar Nilsen, Gert Johan Kjelby, Bjarne Kvam og Arild Aaserød - alle med spesialkompetanse for sine 
tema. 


Merknad fra studieadministrasjonen: 


Takker for kursrapport! 


Jeg ser at det oppsto en uheldig situasjon med hensyn til hovedlitteraturen. Normalt vil vi ikke vedta ny 
litteratur før den foreligger, men i dette tilfellet var det vel ikke mer igjen av den gamle boken heller, så det 
hjalp ikke. Vi kunne i alle fall ikke pålegge studentene å kjøpe både den gamle og den nye. Alt i alt befant vi vel 
oss i en tvangssituasjon som vi ikke kunne løse på noen annen/bedre måte enn det som ble gjort. Jeg vil mene 
at du/dere ordnet dette på absolutt best mulig måte! 


Jeg ser det ikke som uheldig at kurset evalueres akkurat et semester en sånn hendelse inntreffer – tvert imot 
gir dette et godt bilde av hvordan rammebetingelsene for kursene bestemmes og endres. For kvalitetsarbeidet 
er slik forståelse helt sentral. 


Til merknaden om at undervisningen gikk sent i semesteret: Jeg er enig i din vurdering – det henger 
sannsynligvis sammen med at de ikke fikk anledning til å lese på forhånd. Så er det jo også sånn at av alle 
spesialemnene som skal ha timeplan/lokaler hvert semester, må noen tilbys litt senere enn andre – «sånn er 
det bare». 


[…] 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 13/17 – 3 


Forelesers formidlingsevne 


Sak til drøfting – SU 28. februar 2017 
 
Bakgrunn  
 
De fleste av fagene i studieløpet gjennomgås på referansegruppemøter. Felles for disse 
møtene er imidlertid at det sjeldent er fokus på foreleserne og deres formidlingsevne under 
kurset. Hovedbegrunnelsen for forslaget er at studentene ønsker en økt satsing på 
undervisning ved Det juridiske fakultet   
 
Under møtene er ofte kursansvarlig til stede. Når kursansvarlig er til stede kan det for 
mange oppleves ubehagelig å peke ut de negative sidene ved kurset, og kanskje særlig rettet 
mot enkeltpersoner i form av forelesere. En anonym spørreundersøkelse i etterkant av 
kurset vil kunne bøte på det problemet.  
 
Selv om alle foreleserne ved Det juridiske fakultet UiB er faglig kompetente, kan 
formidlingsevnen til den enkelte variere. JSU mener derfor at det vil være hensiktsmessig for 
både foreleseren selv og for studentene med en spørreundersøkelse som omhandler 
opplegget rundt forelesningene, og mer overordnet formidlingsevnen til foreleser. 
 
En lignende spørreundersøkelse ble sendt ut etter NIRI-kurset i 2016. Fokuset var da på 
opplegget rundt hjemmeeksamen, men det viser likevel at slike undersøkelser er 
gjennomførbare. Undersøkelser gir også et godt empirisk grunnlag til senere kurs, ikke bare 
i NIRI, men i alle fag. 
 
I tillegg til studentenes ønske, kommer det økte fokuset på nettopp foreleseres 
formidlingsevne i media den siste tiden. Morgenbladet kåret bl.a. topp 10-undervisere i fjor 
høst, uten at noen fra UiB nådde opp på denne listen. Rektor Dag Rune Olsen signaliserte 
også i samme debatt i fjor høst at økt satsing på undervisning var et mål for Universitetet i 
tiden fremover. 
 
JSU ser for seg at resultatene fra undersøkelsen kan formidles direkte til foreleser. Hensikten 
bak undersøkelsen er at hver enkelt foreleser skal ha mulighet til å forbedre seg, og vi ser 
det derfor ikke som nødvendig at resultatene publiseres offentlig. Det viktigste må være at 
foreleserne får gode tilbakemeldinger som igjen kan brukes til personlig forbedring og 
utvikling. Dette vil nok også komme studentene til gode i større grad enn et offentlig ”rating-
system”.  
 
Om det er ønskelig kan Studieutvalget vurdere om man på sikt skal vurdere resultatene på et 
mer overordnet nivå, for å se om studentene opplever endringer i undervisningen på 
fakultetet. Dette bør i så fall gjøres om et par år, og er derfor ikke av direkte betydning i 
oppstartsfasen.  
 
 
Forslag 
 







 
 side 16 


 
 
 
   


JSU ønsker derfor å vurdere mulighetene for at fakultetet starter opp med en anonym 
spørreundersøkelse som sendes ut i etterkant av hvert fag. Spørreundersøkelsen vil dreie 
seg om forelesers formidlingsevne under forelesningene. 
 
Håpet er at dette kan bidra til en saklig og grundig evaluering av forelesningene. Det er 
selvsagt et viktig premiss at undersøkelsen gir saklige og konstruktive tilbakemeldinger. JSU 
har forståelse for at dette kan oppleves som sensitivt for den enkelte foreleser, og at man 
derfor må unngå at undersøkelsen blir rene uthengninger av forelesere.  
 
På grunn av resultatenes karakter, anser JSU det som mest hensiktsmessig at resultatene gis 
til foreleser, slik at det kan benyttes for egen utvikling og forbedring. Gjennom 
tilbakemeldinger fra studentene vil foreleser få vite hva som fungerer godt med 
forelesningene, men også om det kan tas grep for å engasjere studentene som møter opp i 
enda større grad. 
 
JSU foreslår at undersøkelsen blir sendt ut etter eksamen i hvert kurs, men før sensuren. Da 
kan studentene vurdere kurset i sin helhet, uten å bli farget av eksamensresultatet.  
 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 13/17 – 4 


KURSRAPPORT SKATTERETT 


JUS256-2-A og JUS256-2-B HØST 16 


KURSANSVARLIG: Professor Benn Folkvord 


Kursrapporten er utarbeidet den 2. mars 2017 av Benn Folkvord 


1. FAGLÆRERS GENERELLE VURDERING 


e) Praktisk gjennomføring 


Kursene gjennomføres på samme måte, ved forelesning og ved at studentene selv leser. Det legges stor 
vekt på å først gå grundig gjennom prinsippene og det grunnleggende som fagene bygger på. Deretter blir 
det mer teknisk utover i forelesningsrekken. 


Fagene er valgfag og det brukes ikke obligatoriske oppgaver, storgruppe eller kommenterte oppgaver. 
Undervisningen er bygget opp som en mellomting mellom forelesning og seminar. Det legges stor vekt på 
at forelesningene langt på vei har en dialogform hvor tema diskuteres fremfor at disse fremstilles 
deskriptivt. Dette har fungert bra, gruppene er aktive og det er gode diskusjoner som bør få kandidatene 
til å reflektere over faget fremfor å få en deskriptiv holdning til dette. 


Det er avholdt ordinær eksamen. Resultatene må karakteriseres som normale, det vedlegges en oversikt. 


Litteraturtilgangen i faget er ikke helt optimal. Dette har sammenheng med at fagmiljøet i Skatterett er lite 
og at faget endres raskt. Dermed er sjelden litteraturen oppdatert, samtidig lærer studentene å forholde 
seg til rettskilder fortløpende. 


Samarbeidet med administrasjonen fungerer greit. 


2. FAGLÆRERS VURDERING AV RAMMEVILKÅRENE 


Lokaler og undervisningsutstyr fungerer bra. En del problem med pålogging, men det løste seg. 


3. FAGLÆRERS KOMMENTAR TIL ÅRETS STUDENTEVALUERING(ER) (REFERANSEGRUPPEMØTET) 


Begrenset mengde innspill, et veldig lite utvalg ga tilbakemelding, dermed må en være forsiktig med å 
legge til grunn at det er representativt. Likevel påpeker flere at kursene ikke bør starte så sent i semesteret 
og at det ble lite forelesningstid. 


4. OPPFØLGING AV FJORÅRETS EVALUERING 


Andre hadde kurset og annet opplegg. 


5. FAGLÆRERS SAMLEDE VURDERING, INKL. FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 


- Kursene bør starte tidlig i semesteret. Spesielt viktig i så vanskelige fag som skatterett. 
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- Faglærer/undertegnede bør legge ut forelesningsnotater mv tidligere 
- Kursene bør utvides, det bør undervises flere timer 


 
Karakterfordeling: 
JUS256-2-A – 68 møtt til eksamen, 3 avbrutt, 3 stryk: 


1 E 
12 D 
23 C 
16 B 
10 A 


JUS256-2-B – 62 møtt til eksamen, 1 stryk: 
8 E 


11 D 
20 C 
18 B 


4 A 
 
 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 13/17 – 5 


Handlingsplan for utdanning. Innledende drøftelse 


Fra ansatt-wiki: 


Strategi 2016-2022 


Vedtak i fakultetsstyret:  


Fakultetsstyret 7. juni 2016 


Fakultetsstyret behandlet utkast til ny strategi på styremøte 7. juni 2016. Styret vedtok at det lages 
et nytt utkast til strategiplan der merknader som fremkom på styremøtet blir innarbeidet. Styret 
skal behandle saken på nytt på styremøte 30. august 2016.  


Fakultetsstyret 30. august 2016 


Sak 69/16 Strategi 2016-2022  


Karl Harald Søvig fremmet forslag om å føye til følgende avsnitt i kapittelet  


«Samfunnsoppdrag og verdigrunnlag:» «Ofte har både rettsforsking og juristutdanning retta seg 
mot å tolke dei reglane som alt finst. Sjølv om denne typen kunnskap vil vere viktig også framover, 
må ein i tillegg rette større merksemd mot utforminga av reglane, korleis dei faktisk verkar i 
samfunnet og samspelet med andre faktorar.»  


Vedtak:  


Strategiutkastet vedtas slik det ble fremlagt for styret. Forslaget fra Karl Harald Søvig føyes til i 
det endelige strategidokumentet under «Samfunnsoppdrag og verdigrunnlag.»  


Fakultetsstyret 1. november 2016 


Sak 88/16 Iverksetting av fakultetets strategi – utforming av handlingsplaner  


Vedtak:  


Styret vedtar planene for utforming av handlingsplaner, og gir fakultetsledelsen fullmakt til å 
etablere arbeidsgrupper for utarbeidelse av handlingsplanene. Ledelsen kommer tilbake til 
spørsmål om det skal lages en separat plan for internasjonalisering.  


 


 


Handlingsplaner 2017 - 2019 


Februar til mai 2017 skal det arbeides med å utvikle handlingsplaner som støtter opp under 
fakultetsstrategien. Det utarbeides handlingsplaner som varer til / til og med 2019. Disse vil så 
revideres i 2019.  


Det er denne gang valgt å lage handlingsplaner i stedet for å ha årsplaner på noen områder og 
handlingsplaner på andre områder slik det har vært frem til nå.  



http://www.uib.no/jur/101186/strategiplan-det-juridiske-fakultet-2016-2022
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Oversikt over vedtak i strategiprosessen  


Arbeidsgruppene vil arbeide på de respektive handlingsplanene sine wiki-sider her på juransatte-
wikien. Dermed kan alle ansatte følge arbeidet og lettere komme med innspill.  


 
Har du innspill til handlingsplanene? Send e-post til handlingsplan@jur.uib.no  


Planene skal vedtas i fakultetsstyret 6. juni 2017. De vil behandles i fakultetsutvalgene i slutten av 
mai.  


• Handlingsplan for utdanning 


• Handlingsplan for forskning 


• Handlingsplan for formidling 


Tilbake til sakslisten 



https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Strategi_2016-2022

mailto:handlingsplan@jur.uib.no

https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Handlingsplan_for_utdanning

https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Handlingsplan_for_forskning

https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Handlingsplan_for_formidling
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Sak 13/17 – 6 


KURSRAPPORT – JUS124, H 2016 


KURSANSVARLIG: Ingunn Elise Myklebust 


Kursrapporten er utarbeidet den 2. mars 2017 av Ingunn Elise Myklebust 


1. FAGLÆRERS GENERELLE VURDERING 


a) Praktisk gjennomføring 


i. strukturen på kursopplegget 


Tingsretten gjeld i hovudsak retten til, eller i, fast eigedom, og kan delast inn i ulike tema som offentleg 
styring av fast eigedom, eigedomsgrenser, grannerett, sameige, hevd osb. Opplegget er søkt gjennomført 
slik at tema for kursoppgåver (arbeidsgruppeoppgåver og storgruppeoppgåver), vert drøfta og løyst etter 
at det aktuelle tema er gjennomgått på førelesingar. Dette fungerer fint. Ved obligatorisk prøve blir det 
gitt både nokre spørsmål som vi har arbeida med frå før, og nokre «nye» som ikkje har blitt gjennomgått i 
undervisinga enno. Studentane verkar høveleg nøgd med dette. Det blir nokon «lette» spørsmål, men 
også høve til å strekkje seg. 


ii. Forelesningene 


Førelesingane vart i år avvikla på same måte som i dei seinaste åra. Ernst Nordtveit, Sigrid E. Schütz og eg 
har delt førelesingane mellom oss, og slik at Nordtveit og underteikna har drege brorparten av dette 
lasset. Vi har førelese i høve til det vi har særleg forskingskompetanse på, og samarbeidet mellom oss 
fungerer fint. Ettersom dei ulike emna i tingsretten er greitt tematisk fråskilt, som nemnt over, er det 
systematisk enkelt å dele opp førelesingane i ulike emne/problemstillingar, som også kan delast mellom 
ulike førelesarar. For studentane er det mykje nytt å setje seg inn i; fleire lover, men også omfattande 
ulovfesta rett og metodiske utfordringar knytt til dette. Ein del allmenne problemstillingar går att i dei 
ulike deltema i kurset, som t.d. korleis endringar i samfunnet påverkar tilhøvet mellom private partar, 
«tida og tilhøva» og miljøomsyn, men det er nettopp eit poeng å gjenta dette.  I den første og den siste 
førelesinga er det også eit mål å vise samanhengar mellom ulike tema i kurset. 


iii. benyttede arbeidsoppgaver – både i arbeids- og storgruppene 


I all hovudsak er opplegget det same som dei siste åra, med mindre og endringar og oppdateringar. 


Det er øva på både teorioppgåver og praktikumsoppgåver, og oppgåvene dekkjer det meste av dei 
sentrale problemstillingane i faget. Heilt like oppgåver blir det naturlegvis ikkje gitt på eksamen, og 
studentane må sjå korleis t.d. metode for løysing av spørsmål om eigedomsgrenser i sjø, kan ha 
overføringsverdi til løysing av spørsmål som gjeld eigedomsgrenser i vassdrag. Eg føretek løpande mindre 
justeringar i både arbeidsgruppeoppgåvene og storgruppeoppgåvene, m.a. for å møte mindre merknader 
frå referansegruppemøter og andre tilbakemeldingar, og for å innarbeide nye problemstillingar som kan 
attspegle dagsaktuelle tema. 


iv. skriving og kommentering 
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Studentane skriv og kommenterer på arbeidsoppgåver, og dette går greitt. Studentane lærer mykje av 
dette. Som vanleg har det vore nokre oppgåver – oppgåvesvar/kommentering – som har blitt underlagt 
kvalitetskontroll hjå kursansvarleg. 


v. gjennomføring av arbeids- og storgruppesamlingene 


Gjennomføringa av arbeidsgrupper og storgrupper har gått som planlagt. 


Kursansvarleg har hatt eit møte med alle arbeidsgruppeleiarar tidleg i kurset, der det er gitt eit oversikt 
over alle oppgåvene, og informert om kva som er målsettinga med løysinga av dei ulike oppgåvene. 
Samarbeidet med arbeidsgruppeleiarane fungerer fint, og det verkar som arbeidsgruppeleiarane gjer ein 
svært god jobb for fakultetet. 


Kursansvarleg og storgruppeleiarar har eit møte i forkant av kvar storgruppesamling, der vi ser på 
oppgåvene som vi skal gå igjennom saman med studentane. Vi har også i år nytta oss av ein ekstern 
storgruppeleiar. Samarbeidet med ulike storgruppeleiarar fungerer også fint. 


i. obligatorisk kursoppgave 


Dette har fungert greitt, og det har vore berre ei formell klage på kommenteringa. 


ii. eksamen 


Prøveordning 6-timars eksamen 


Det har vore mest positive tilbakemeldingar på dette, men eg ser av evalueringa at det også er ein student 
som meiner at 6 timar ikkje er naudsynt. 


Mi oppfatning er at det er lettare å finne det korrekte karakternivået når kandidatane har litt meir tid på 
eksamen: Eit par timar lengre til på eksamen gir studentane nok tid til å lese oppgåveteksten skikkeleg, 
systematisere stoffet på ein tenleg måte og betre tid til å reflektere over det resultatet ein leverer. Syner 
elles til fyldigare tilbakemelding på denne prøveordninga i rapporten som eg skreiv i fjor. 


Hyggeleg tilbakemelding frå student om 6-timars eksamen: 


God aften, 


Da jeg er sikker på at jobben som fagansvarlig og dekan kan være en svært utakknemlig  jobb til tider, tenkte jeg å takke, hovedsakelig Professor 
Myklebust, ikke bare generelt for deres innsats ved fakultetet, men spesielt for å ha utvidet Tingsrett eksamen fra 4 til 6 timer. 


Den utvidede eksamenstiden gav, for første gang på jussen, den følelsen av at jeg kunne stå bak det jeg leverte inn på eksamen -- da jeg ikke følte 
jeg gikk i tidsnød. De vanlige 4-timers eksamenene har minnet mer om muskelhukommelse og pugge-besvarelser enn konkrete oppgaver som 
innbyr til refleksjon og diskusjon. 


Uansett hvordan resultatet blir for min egen del, ønsker jeg på det sterkeste å anbefale at denne lengden på eksamen blir beholdt til neste kull. 
Før første gang har jeg heller ikke møtt noen medstudent som følte de leverte inn en dårlig oppgave pga. mangel på tid. Det kan vanskelig tenkes 
noen overbevisende grunner til å gå tilbake til det gamle oppsettet. 


Takk for deres innsats ved fakultetet, det legges merke til. 


Mvh, 
[…] [anonymisert i saken her] 


iii. samarbeid med administrasjonen 


Samarbeidet med administrasjonen fungerer fint. 
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b) Strykprosent og frafall på eksamen 


Strykprosenten er i år 3,2%. (10 totalt) 


Det var 309 som møtte på eksamen.  


Trekk under eksamen: 30 


Ikkje møtt: 14 


Legeerklæring: 4 


c) Karakterfordeling 


Karakterfordeling og strykprosent må seiast å vere normalt, og som venta. Vi har mange flinke studentar, 
og det er ikkje overraskande at dette attspeglar seg på eksamen. 


Tendensen er den same som i fjor og året før, med ei stor samling på midten av skalaen: 


 


d) og e) Studieinformasjon og -dokumentasjon og tilgang til relevant litteratur 


Informasjonen og litteratur som studentane har behov for finnast på Mitt UiB og lovdata.  


2. FAGLÆRERS VURDERING AV RAMMEVILKÅRENE 


c) Lokaler og undervisningsutstyr 


Rammevilkåra for undervising er gode.  


Datasystemet har fungert bra både ved førelesingar og storgrupper.  


d) Andre forhold 


3. FAGLÆRERS KOMMENTAR TIL ÅRETS STUDENTEVALUERING(ER) (REFERANSEGRUPPEMØTET) 


Referat fra emnets referansegruppemøte er lagt ved denne rapporten, og skal være kommentert av kursansvarlig, jf. vedtak i Studieutvalget 
den 21.4.15.  


d) Metode – gjennomføring 


Studentevalueringar   


e) Oppsummering av innspill 


Gjennomgåande verkar studentane som har svart å vere middels godt nøgde. Nokre meiner opplegget har vore 
bra, medan ein student har gitt tilbakemelding på at opplegget er dårleg. Kor representativt dette er, er 
sjølvsagt usikkert.   
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Dei fleste trekkjer fram at dei har hatt størst læringsutbytte frå arbeidsgruppene, medan dei meiner at 
førelesingane har gitt minst læringsutbytte. Det er neppe så underleg. Dei fleste lærer best gjennom å arbeide 
med og løyse oppgåver i mindre grupper. Studentane må då vere aktive. Studentane ønskjer seg motiverte 
førelesarar, som både bruker tid både på å vise oversikt over kurset/faget, men som også går i detalj på 
vanskelege spørsmål.  Studentane synest i større grad å ønskje seg eit fokus på dei spørsmåla som dei vil få til 
eksamen.  


Gjennomgåande verkar studentane å vere relativt godt nøgde med øvingsoppgåvene som er nytta i 
arbeidsgrupper og storgrupper, men det er også einskilde merknader knytt til vanskegrad og prioritering, m.m. 
Dette vil bli evaluert. Det er også nokre konkrete merknader til pensum. Dette skal vi sjå på.    


Tingsrett er eit kurs som omfattar mange lover (som t.d. friluftslova, hevdslova, grannelova, servituttlova, 
vassdragslova osb, osb) og ulovfesta rett, og det er omfattande sett med dommar og rettskjelder som 
studentane må setje seg inn i. Det er mykje for studentane å lese og mykje å lære, men det finnast neppe 
nokon snarvegar her. Målet med førelesingane er å gi ei oversikt over sentrale problemstillingar innanfor fleire 
tema i kurset, slik at studentane skal vere i stand til å løyse ei heil rekkje med ulike tingsrettslege 
problemstillingar, både på eksamen og – sjølvsagt –  som ferdig jurist. Eksamen er berre stikkprøver, der det 
blir gitt somme spørsmål der det er trong om oversikt, og somme spørsmål der det kan vere ein fordel med  
detaljkunnskap.  


4. OPPFØLGING AV FJORÅRETS EVALUERING 


5. Opplegget for H 2015 er om lag som H 2014 med mindre justeringar i førelesingar, oppgåver og 
rettleiingar.   


6. FAGLÆRERS SAMLEDE VURDERING, INKL. FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 


Lærdomen av innspela over i pkt. 3 b), er at vi som førelesarar må vere enno tydelegare i høve til studentane 
om kva som er målet med førelesingane; nemleg å gi ei oversikt over rettslege problemstillingar i tingsretten, 
samstundes som vi utfyllar «læreboka» på meir spesifikke område der vi meiner det er trong om det.   


Læremidla verkar saman. Det er studentane som sjølve har ansvaret for å bruke førelesingar, oppgåver og 
litteratur, på ein slik måte at dei kan tileigne seg all den kunnskapen som framgår av kravet til læringsutbytte.  
Kvar år vil det kunne bli gitt eksamensoppgåver frå samtlege delar av emneskildringa/læringsutbytte.  


Neste år skal eg og Ernst Nordtveit ha kurset saman, og vi skal sjå på kva vi eventuelt kan gjere betre både med 
førelesingar, oppgåvesett og ulike rettleiingar. Løpande oppdateringar er også nyttig og naudsynt for å møte 
nye utfordringar som følgje av samfunnsutvikling, ny lovgiving og dommar frå Høgsterett.      


Ingunn Elise Myklebust 
Kursansvarleg 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 13/17 – 7 


Årsrapport utdanning 2016. 


Eget vedlegg. 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 14/17 


JUS288-2-A International Criminal Law. Søknad fra emneansvarlig 
Terje Einarsen om å begrense antallet studenter. 


Vi har mottatt følgende søknad fra emneansvarlig Terje Einarsen: 


From: Terje Einarsen   


Sent: Wednesday, January 11, 2017 11:49 AM  
To: Johanne Spjelkavik  
Cc: Bjørnar Borvik  
Subject: Søknad om begrensning for antall studenter til ICL 


[…] 


Jeg viser for så vidt til korrespondansen nedenfor med Karitha. 


Det var 78 studenter som tok eksamen i ICL i desember, derav en del norske uten at jeg 
kjenner antallet (kanskje ca. 15?). Det var 6 strykbesvarelser, ellers nokså normal spredning 
av karakterene (det var f.eks. 11 som fikk A). Faget har fått økende påmelding siden det ble 
avholdt første gang høst 2014. 


Kursbeskrivelsen og kursopplegget forutsetter muligheter for effektiv dialog i deler av kurset, 
blant annet for å kunne forberede utenlandsstudenter til eksamen. Jeg anser eksamen som en 
integrert del av kurset.  


Det var derfor ikke ideelt at kurset i høst måtte avholdes i auditorium, jeg vil tro at det særlig 
kan ha vært en ulempe for de noe svakere kandidatene. Om det forklarer høyere 
strykeprosent i år, er selvfølgelig vanskelig å si.  


Som nevnt nedenfor av Karitha, vil man med adgangsbegrensning legge opp til at kurset kan 
gå i seminarrom 2, som er ønskelig.  


Jeg søker på denne bakgrunn om adgangsbegrensning til 50 studenter totalt. Jeg tenker 
kanskje at fordelingen i utganspunktet kunne være 35/15 utenlandske/norske, men det har 
dere sikkert bedre forutsetninger for å vurdere nærmere. 


Jeg søker samtidig om at kurset kan flyttes til vårsemesteret fra og med vår 2018 (altså vil det 
gå som vanlig høsten 2017). Bakgrunnen er at jeg etter samtaler med blant annet Bjørnar 
Borvik har forstått at det kan være bruk for at jeg deltar i undervisning i strafferett eller 
prosessrett i høstsemesteret. Om dette siste eventuelt skal behandles som egen sak senere, 
overlater jeg naturligvis til dere å avgjøre eller gi råd om.  


Med vennlig hilsen, 


Terje  


[...] 


  


 Fra: Karitha Reisæter  


Sendt: 13. desember 2016 11:18  
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Til: Terje Einarsen  
Emne: RE: Sette begrensning for antall studenter til ICL 


Hei, 


Det er plass til 62 personer i seminarrom 2. Hvis en da setter en begrensning på 50 studenter 
blir kurset for stort til å gå i seminarrom 1 eller tilsvarende, og for lite til å gå i et auditorium.  


Når vi timeplanlegger vil vi da planlegge ut i fra at kurset skal gå i seminarrom 2.  


Det eneste vi ikke kan garantere er at undervisningen kan gå i seminarrom 2 hvis det må 
gjøres endringer i timeplanen og disse endringene må være spesifikke. 


 Det vil si, hvis forelesningen skulle gått tirsdag 1015-1200 i seminarrom 2 og du må flytte 
undervisningen til onsdag 1415-1600 så kan vi ikke garantere at seminarrom 2 er ledig.  


Hvis du derimot er fleksibel i endringen og kan ha forelesningen torsdag 0815-1000 fordi 
seminarrom 2 er ledig på det tidspunktet, så legger vi selvsagt forelesningen i seminarrom 2.   


 ------ 


Vh  


Karitha 


From: Terje Einarsen   


Sent: Tuesday, December 13, 2016 11:09 AM  
To: Karitha Reisæter  
Subject: SV: Sette begrensning for antall studenter til ICL 


Takk for denne informasjonen, Karitha.  


Jeg tenker i utgangspunktet at det hadde vært fint hvis hele kurset kunne gå i Seminarrom 2, 
fordi det lokalet passer best for dette kurset slik det er lagt opp. Så hvor mange er det plass til 
der, uten at det blir ubehagelig trangt om plassen?  


Er det mulig at det kan være en forutsetning for endringen at kurset skal gå der? Hvis vi 
uansett må være i auditorium, er det jo ikke nødvendig med antallsbegrensning.  


 Med vennlig hilsen Terje 


Fra: Karitha Reisæter  


Sendt: 13. desember 2016 10:34  
Til: Terje Einarsen  
Emne: Sette begrensning for antall studenter til ICL 


Hei Terje, 


Jeg tenker at hvis du ønsker å begrense antall studenter som får ta emnet ICL til høsten så 
må det fremmes et forslag om dette til SU. 


Av hensyn til fristene som gjelder for innvekslingsstudentene vil jeg oppfordre deg om å 
fremme et forslag til møtet den 17. januar.  







 
 side 28 


 
 
 
   


Årsaken til dette er at vi sannsynligvis må kjøre to opptaksrunder, en for de internasjonale og 
en for våre egne studenter.  


De internasjonale studentene søker seg til emnene mye tidligere enn våre studenter, og 
emnet vil derfor bli fylt opp av kun internasjonale om vi ikke har to kvoter. 


Hvor mange studenter som skal tas opp til emnet og hvordan kvotene mellom studentene skal 
være er opp til deg. 


 Ha en fin dag! 


 Med vennlig hilsen 


 Karitha Reisæter 


Merknad fra studieadministrasjonen: 


Generelt er det ikke ønskelig med adgangsbegrensning på spesialemenene. Det er både av 
hensyn til studentene som bør få velge så fritt som mulig, og av hensyn til administrative 
kostnader: Begrensing vil innebære mer behandling i opptaket. 


Her er forslaget imidlertid presentert med en faglig og pedagogisk begrunnelse. Begrunnelsen er 
i god overensstemmelse med de føringer som er lagt for undervisningen, nemlig at den skal 
innrettes mot mer studentaktive former. 


Emnet har vært tilbudt tre år og har hatt slikt oppmøte til eksamen: 


H14 37 
H15 52 
H16 79 


Disse tallene er bare i begrenset grad veiledende for framtidige forekomster, ettersom kravet om 
engelskspråklig spesialemne nå slår inn og vi må vente en ny fordeling av studentene. Det er 
likevel ikke grunn til å vente noen reduksjon i studenttallet – snarere tvert imot. 


Særlig for innreisende utenlandske studenter er bredden i vår engelskspråklige portefølje av 
betydning når de velger studiested. Tiltak som kan virke til å begrense søkingen utenfra er neppe 
heldig; vi er avhengig av våre innreisende for å opprettholde produksjonen som bortfaller idet vår 
egne studenter reiser ut. I dette tilfellet vil emnet fortsatt være tilbudt, og det vil være et stykke inn 
i søknadsprosessen at noen eventuelt vil få avslag på sin søknad om å delta. Det vil derfor neppe 
gi vesentlig utslag i denne sammenhengen. 


Vi vet at det fins flere spesialemner der emneansvarlige ønsker å begrense antallet studenter til 
hvert kurs. Foreløpig er dette ikke et problem, men vi må være oppmerksom på fenomenet, sånn 
at vi ikke ender med å presentere en «liksom-portefølje» som det i praksis blir veldig vanskelig å 
få ta for dem som kommer hit. 


51 av 79 studenter høsten 2016 har utenlandsk personnummer, vi kan anta at 28 er norske. Det 
gir et forholdstall nær 2:1. Hvis vi skal beholde den fordelingen med 50 plasser, må vi ha en 
«utenlandskvote» på 32. Og 18 norske. (Eventuelt 33/17.) 


Vi må i alle tilfeller regne med å måtte avvise studenter som ønsker å ta emnet. 
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Prinsippet for tildeling av plass, må være «først til mølla» - det vil si at undervisningsopptaket til 
emnet stenger når kvoten er full. Dette kan gi tilfeldig utslag med hensyn til om vi får de mest 
motiverte og «beste» studentene til emnet – det framstår imidlertid som utenkelig å skulle 
gjennomføre et opptak med individuelle vurderinger av søkerne, særlig siden 
forkunnskapskravene er relativt vide: «Three years of university studies, including criminal law. 
Good command of English; written and spoken.» 


Forslag: 


- Det innføres adgangsbegrensning i emnet JUS288-2-A fra og med høsten 2017. 
- Inntil 50 studenter tas opp hver gang. 
- Plassene fordeles til 15 norske og 35 utenlandske studenter. Der det viser seg at en «kvote» 


ikke blir fylt opp, fylles plassene opp fra den andre «kvoten». JUSVALG regnes i denne 
sammenhengen som norske. 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 15/17 


Forslag om endring i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Bergen; krav om egen datamaskin i undervisning og eksamen. 


Den 27. juni 2016 trådte en endring i egenbetalingsforskriften3 i kraft. I § 3-3 (3) heter det nå: 
«Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.» 


I Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen § 6.1 Allment om vurdering, 
heter det nå i sjette ledd: «Universitetet kan kreve at studenter skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin 
for bruk i undervisning og vurdering.» Med virkning fra 1. august 2017 endres dette til «Studentene skal 
ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og eksamen.» 


Av pedagogiske hensyn er det heldig å ha med denne regelen også i våre Utfyllende regler for studier ved 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Siden vi har detaljerte regler om hjelpemidler til eksamen og 
innlevering/kontroll av disse, er det nærliggende at våre studenter primært forholder seg til utfyllende 
regler, og venter å finne de mest praktiske reglene rundt eksamen der. 


Vi ser dessuten at det kan være nyttig å utdype regelen noe. Det er ikke tvil om at UiB-forskriften tar sikte 
på å pålegge studentene å ha/benytte egen datamaskin ved eksamen. Vi anser imidlertid at «ha tilgang 
til» ikke er tilstrekkelig presist. Videre er det av avgjørende betydning at disse maskinene er oppsatt med 
relevant programvare. UiB/SA informerer i forkant av eksamen om relevant programvare. Ved å føye til «i 
henhold til universitetets anvising» med hensyn til programvare, risikerer vi heller ikke å gjøre studentene 
ansvarlig for eventuelle feil i informasjonen fra UiB. 


Det foreslås derfor en ny § 3-8 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Bergen: «Til alle skriftlige eksamener må studentene sørge for egen bærbar datamaskin, med installert og 
fungerende programvare i henhold til universitetets anvisning.» 


Nåværende § 3-8 blir ny § 3-9. 


Tilbake til sakslisten 
 


                                                
3 FOR-2015-12-15-1506 Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler  
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Sak 17/17 


JUS260-2-A Design- og patentrett. Vurderingsordning – karaktersetting 


 «[…] Jeg ønsker å endre det slik at hjemmeeksamen teller 49 % og muntlig 51 %. Bakgrunnen 
for dette er at jeg ønsker å ha muligheten til å trekke endelig karakter både opp og ned gjennom 
karakteren de får på muntlig. […]» 


Tilbake til sakslisten 
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Sak 20/17 
13. februar 2016 


Eksamensplan for Det juridiske fakultet, studieåret 2017/2018 


Fra studieseksjonen (v/KJESO) 
Til Studieutvalget 


 


Vedlagt er eksamensplan for Det juridiske fakultet for neste studieår. Studieutvalget bes merke seg 
følgende punkter: 


• Eksamensplanen har som alltid utgangspunkt i foregående studieårs eksamensplan. Dette betyr at 


eksamener og kursoppgaver og eksamener så langt det er mulig er plassert i samme uke som 


foregående år. Datoene kan altså variere, men ukenumrene aktivitetene er plassert i forblir de 


samme (her må det selvsagt tas høyde for Studieadministrativ avdeling (SA) sine eksamensfrie 


uker, bevegelige helligdager og eventuelle spesielle omstendigheter).  


• Eksamener i spesialemner er kun tidfestet med ukenumre. Eksakte datoer for 


spesialemneeksamenene må avklares på et senere tidspunkt, og i samarbeid med SA.  


• Kontinuasjonseksamenene i JUS134 Rettshistorie og komparativ rett, JUS134-KINA og JUS121 


Norske og internasjonale rettslige institusjoner er alle hjemmeeksamener. Disse er alle plassert i 


uka før selve kontinuasjonsuka (uke 32) for å unngå at disse kolliderer med alle andre 


kontinuasjonseksamener. 


• Uke 12 er markert som en av Studieadministrativ avdeling sine eksamensfrie uker. Dette er en 


tentativ plassering, og kan komme til å bli endret av SA, men vil nok være av relativt liten betydning 


for Det juridiske fakultet.  
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AKTIVITETSPLAN 


DET JURIDISKE FAKULTET, STUDIEÅRET 2017/2018 
inkludert obligatoriske oppgaver 


UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 


33 
(14. – 18.8.) 


OPPSTART: 
EXPHIL 
EXFAC 


(TENTATIVT) 14.00: 
VELKOMSTSEREMONI 


OPPSTART JUS131  


 


OPPSTART JUS122 
OG JUS241 


34 
(21. – 25.8.) 


     


35 
(29.8. – 2.9.) 


E K S A M E N S F R I  U K E  ( S A )  


36 
(4. – 8.9.) 


     


37 
(11. – 15.9.) 


JUS122 
PUBL. OBLIG. 


   JUS122 
INNLEV. OBLIG. 


38 
(18. – 22.9.) 


JUS131 
PUBL. OBLIG.. 


  JUS131 
INNLEV. OBLIG. 


JUS241 
INNLEV. OBLIG. JUS241 


PUBL. OBLIG. 


39 
(25.9. – 29.9.) 


     


40 
(2. – 6.10.) 


    KUNNSKAPSTEST 
EXFAC 


41 
(9. – 13.10.) 


EXFAC 
PUBL.  


SEM. OPPG. 
  JUS122 


EKSAMEN 


EXFAC 
INNLEV.  


SEM. OPPG. 


42 
(16. – 20.10.) 


OPPSTART JUS124    JUS131 
EKSAMEN 


43 
(23. – 27.10.) 


OPPSTART JUS132     


44 
(30.10. – 3.11.) 


E K S A M E N S F R I  U K E  ( S A )  


45 
(6. – 10.11.) 


JUS124 
PUBL. OBLIG. 


 


 EXPHIL–
JUEKS 


EKSAMEN 


JUS124 
INNLEV. OBLIG. 


JUS241 
EKSAMEN 


46 
(13. – 15.11.) 


JUSETIKK JUSETIKK 
 JUS132 


INNLEV. OBLIG. 
JUR640 


EKSAMEN  
JUS132 


PUBL. OBLIG. OPPSTART JUS111 
OPPSTART JUS242 


47 
(20. – 24.11.) 


   
EKSAMENSDAGER 
SPESIALEMNER4 


                                                
4 To dager i uke 47 er lagt til eksamensukene pga. overlapp med eksamen i hhv JUS132 og JUS124 i uke 49 og 50. 
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48 
(27.11. – 1.12.) 


E K S A M E N S U K E  S P E S I A L E M N E R  


49 
(4.12. – 8.12) 


E K S A M E N S U K E  S P E S I A L E M N E R 5 


    


JUS111 
PUBL. OBLIG 


JUS132 
EKSAMEN 


50 
(11. – 15.12) 


E K S A M E N S U K E  S P E S I A L E M N E R  


OPPSTART JUS135 


 
JUS124 


EKSAMEN 
9.00 – 15.00 


JUS111 
INNLEV. OBLIG 


 
INNLEVERING 


MASTER 
OPPSTART JUS121 


51 – 1  J U L  O G  N Y T T Å R  


2 
(8. - 12.1.) 


     


3 
(15. – 19.1.) 


I N T E R N A S J O N A L  U K E  


   INTERNASJONAL 
DAG 


JUS111 
EKSAMEN 


4 
(22. – 26.1.) 


JUS242 
PUBL. OBLIG.    JUS242 


INNLEV. OBLIG. 
OPPSTART JUS114 


5 
(29.1. – 2.2.) 


E K S A M E N S F R I  U K E  ( S A ) 


JUS135 
PUBL. OBLIG. 


  
JUS135 


INNLEV. OBLIG. 
FAGLIG-


PEDAGOGISK DAG 


6 
(5. – 9.2.) 


     


7 
(12. – 16.2.) 


DAVID DOUBLET-
SEMINAR6 


DAVID DOUBLET-
SEMINAR    


8 
(19. – 23.2.) 


    
JUS114 


EKSAMEN 


9 
(26.2. – 2.3.) 


OPPSTART JUS113   FAGKRITISK DAG 
JUS242 


EKSAMEN 
9.00 – 15.00 


10 
(5 – 9.3.) 


JUSETIKK JUSETIKK 


OPPSTART JUS243   JUS135 
EKSAMEN 


9.00 – 15.00 
OPPSTART JUS133 


11 
(12. – 16.3.) 


JUS121 HJEMMEEKSAMEN7
 


   JUS113 
PUBL. OBLIG  


                                                
5 Det avholdes ikke eksamener i spesialemner fredag i uke 49 og onsdag i uke 50 grunnet overlapp med eksamen i hhv JUS132 og 
JUS124 
6 Endelige datoer er ikke avklart pr. februar 2017. 
7 Oppgaven publiseres mandag 12.3. kl. 9.00. Leveringsfrist er fredag 16.3. kl. 13.00. 
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12 
(19. – 23.3.) 


E K S A M E N S F R I  U K E  ( S A )8 


OPPSTART JUS123  
JUS113 


INNLEV. OBLIG 
  


13 
(26. – 30.3.) 


   SKJÆRTORSDAG LANGFREDAG 


14 
(2. – 6.4.) 


2. PÅSKEDAG JUS133 
PUBL. OBLIG   JUS133 


INNLEV. OBLIG 


15 
(9. – 13.4.) 


     


16 
(16. – 20.4.) 


    JUS113 
EKSAMEN 


17 
(23. – 27.4.) 


JUS243 
PUBL. OBLIG 


   
JUS133 


EKSAMEN OPPSTART JUS112 


18 
(30.4. – 4.5.) 


JUS123 
PUBL. OBLIG 


1. MAI 1. MAI   OPPSTART JUS134 
JUS243 


INNLEV. OBLIG 


19 
(7. – 11.5.) 


JUS123 
INNLEV. OBLIG   


KRISTI 
HIMMELFARTSDAG  


20 
(14. – 18.5.) 


  
JUS112 


PUBL. OBLIG 
17. MAI 


EKSAMEN9 
SPESIALEMNER 


21 
(21. – 25.5.) 


2. PINSEDAG 
E K S A M E N S U K E  S P E S I A L E M N E R  


 JUS112 
INNLEV. OBLIG   


22 
(28.5 – 1.6.) 


E K S A M E N S U K E  S P E S I A L E M N E R  


    
INNLEVERING 


MASTER 


23 
(4. – 8.6.) 


E K S A M E N S U K E  S P E S I A L E M N E R  


24 
(11. – 15.6.) 


JUS123 
EKSAMEN 


9.00 – 15.00 


 
JUS243 


EKSAMEN 
9.00 – 15.00 


 
JUS112 


EKSAMEN 


JUS134 HJEMMEEKSAMEN10,11 


                                                
8 Ikke avklart pr. februar 2017. 
9 Det er lagt til én dag pga. fridag i ordinære eksamensuker 
10 Eksamenstiden for JUS134 kan utvides med 8 timer for studenter som både har dette emnet og JUS243 i utdanningsplanen sin det 
aktuelle semesteret. Det er et vilkår at studenten ikke har bestått karakter i noen av emnene. 
11 Oppgaven publiseres tirsdag 12.6. kl. 13.00. Leveringsfrist er fredag 15.6. kl. 13.00. 
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25 
(18. – 22.6.)  JUS134-KINA HJEMMEEKSAMEN12 


 


KONTINUASJONSEKSAMENER VÅREN 2018 
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 


UKE 31 
(30.7. – 3.8.) 


HJEMMEEKSAMEN JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner13 


 
HJEMMEEKSAMEN JUS134 Rettshistorie og komparativ rett14 


HJEMMEEKSAMEN JUS134-KINA Rettshistorie og komparativ rett15 


UKE 32 
(6. – 10.8.) 


EXFAC 
JUS131 
JUS241 


JUS111 
JUS122 
JUS132 
JUS242 


JUS112 
JUS123 
JUS133 
JUS243 


JUS113 
JUS124 
JUS135 


JUS114 


 


Tilbake til sakslisten 


                                                
12 Oppgaven publiseres tirsdag 19.6. kl. 13.00. Leveringsfrist er fredag 22.6. kl. 13.00. 
13 Oppgaven publiseres mandag 30.7. kl. 9.00. Leveringsfrist er fredag 3.8. kl. 13.00. 
14 Oppgaven publiseres tirsdag 1.8. kl. 13.00. Leveringsfrist er fredag 3.8. kl. 13.00. 
15 Oppgaven publiseres tirsdag 1.8. kl. 13.00. Leveringsfrist er fredag 3.8. kl. 13.00. 
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Sak 21/17 
Studieutvalget, her 
Ved leder Bjørnar Borvik og sekretær Johanne Spjelkavik 
 


FORSLAG TIL ENDRINGER I UNDERVISNINGSAKTIVITETER, LÆRINGSUTBYTTE OG LITTERATUR – 


JUS 112 ARVE- OG FAMILIERETT  


Bakgrunn: 


Det har ikke vært foretatt endringer i beskrivelsen av læringsutbytte eller emnets litteratur (utover 
oppdateringer) siden 2013. Dette må bl.a. ses på bakgrunn av arbeidet med ny studieordning som 
fakultetsstyret i desember samme år vedtok skulle utredes, som skapte en viss usikkerhet hos 
emneansvarlige med tanke på de ulike emners skjebne. En uønsket konsekvens kan være at kurs 
videreføres fra år til år uten at det tas grep for å rette på forhold som kanskje ikke er optimale. Da det nå 
har gått over tre år uten avklaring på om det blir en ny studieordning og hvordan den i tilfelle vil slå ut, 
bør visse endringer innen JUS112 ikke utsettes lengre. Disse endringene foreslås likevel foretatt i (minst) 
to etapper. Jeg vil derfor først knytte noen kommentarer til hvordan jeg per i dag ser for meg kurset fra 
neste studieår. 


I forbindelse med studiekvalitetsseminaret i januar i år ble det bl.a. vurdert om vurderingsformen i JUS112 
kan omlegges fra tradisjonell skoleeksamen til mappevurdering. Et viktig element er å ta hensyn til 
studentens progresjon under kurset, særlig ved å åpne for at enkelte skriftlige arbeider kan leveres flere 
ganger, etter at man har fått tilbakemelding på første utkast. En omlegging til mappevurdering vil derfor 
særlig kunne være gunstig for oppøving av ferdigheter i akademisk skriving, herunder klart språk, 
problemformulering og strukturering av juridisk argumentasjon. Det vil dermed også være mulig å 
planlegge hvordan en slik vektlegging av tekstkvalitet best kan samordnes med fakultetets prosjekt 
«Bedre språk, bedre jurister» som starter til høsten. Grundig skrivetrening tidligst mulig i 
masterprogrammet er imidlertid ikke bare viktig for at studenten skal lære seg å skrive godt. Den 
bevisstgjøring som slik trening forhåpentlig fører med seg, kan også forventes å ha gunstige ringvirkninger 
knyttet til bl.a. studieatferd og studieteknikk. Herunder kan det bli enklere for studenten å mestre de 
utfordringer som senere emners særegne rettslige og metodiske problemer, inkludert faglitteraturen og 
annet kildetilfang, kan by på. 


Under forutsetning av godkjennelse i de nødvendige instanser og at tilstrekkelig med ressurser stilles til 
rådighet, kan et pilotprosjekt fra studieåret 2017-2018 være realistisk. Det synes imidlertid klart at en slik 
omlegging ikke bare vil få konsekvenser for vurderingsform, men også for mange av de aktiviteter som 
inngår i kurset, først og fremst undervisningen, i tillegg til emnets innhold. Det er altså ikke bare en 
vurderingsformreform, men en studiereform som er aktuell, og trolig ikke bare innenfor dette emnet: I 
uformelle diskusjoner på studiekvalitetsseminaret ble luftet om man bør utvide et pilotprosjekt slik at 
også det første materiellrettslige kurset som studentene møter - JUS111 Forvaltningsrett I – omfattes. 
Emneansvarlig (Søvig) var positivt innstilt til å vurdere dette. Videre kunne man inntil studieåret 2016-17 
velge en seminarmodell e.l. i kurset Juridisk forprøve (EX FAC) som hadde i alle fall elementer av 
mappevurdering. At det falt bort inneværende studieår, skyldes visstnok utelukkende IT-problemer, som 
man må forutsette kan fikses. Med en omlegging av rekkefølgen på kursene på 1. studieår, jf. nedenfor, 
kan man da se for seg at studentene kan få tre påfølgende kurs, de tre første i masterprogrammet etter 
EX PHIL, lagt opp med sikte på mappevurdering med sitt potensial for god skrivetrening og bevisstgjøring. 


Gode effekter av mappevurdering kan man selvsagt ha uten at det innføres på alle kurs på 1. studieår, og 
det er på ingen måte et mål å erstatte tradisjonelle vurderingsformer i alle kurs. De faglige utfordringer 
som man møter i JUS113 Kontraktsrett I, der studentene eksponeres for ulovfestet rett i mye større grad 
enn i JUS111, kan f.eks. tilsi at i tillegg til den materielle jussen står særegne metodiske problemer knyttet 



http://www.uib.no/jur/104949/nytt-skrivekurs-jusstudenter

http://www.uib.no/jur/104949/nytt-skrivekurs-jusstudenter
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til domsanalyse m.m. i større grad i fokus. Domsanalyse er vel for ferske studenter flest vanskeligere enn å 
finne frem til og i samt tolke lovtekster, som er metodiske elementer som står sentralt i JUS111 og i stor 
utstrekning også i JUS112. Derfor kan det være gunstig om JUS113 tas til slutt på 1. studieår. Et annet grep 
som tiden kanskje er moden for, er at kurset JUS114 Juridisk metode ikke kommer som en femukers bolk 
mellom JUS111 og JUS113. I stedet kan forhåpentlig de emneansvarlige samarbeide om å utarbeide et 
opplegg der metodekurset i større grad samkjøres med og integreres i de øvrige. Det kan f.eks. skje ved at 
særlig oppmerksomhet rettes mot ulike metodiske trekk som er typiske for de aktuelle rettsspørsmål i de 
materielle emnene i en eller flere storgruppe- og/eller arbeidsgruppesamlinger, og eventuelt 
innleveringer. Kanskje kan dette suppleres med forelesninger i JUS114 i den perioden de øvrige kurs 
løper, slik at forelesningene spres ut over større deler av studieåret. Såvel emneansvarlige i Juridisk 
forprøve (EX FAC) (Aarli og Sæther Mæhle) som emneansvarlig i JUS114 (Monsen) er opptatt av 
progresjon og kontinuitet i metodeopplæringen, og altså hvordan kunnskaper og ferdigheter som 
studentene skal ha tilegnet seg i disse kursene ivaretas gjennom de øvrige kursene. Monsen har også i 
uformelle samtaler gitt uttrykk for at en omlegging til et kurs som løper over større deler av studieåret 
kan være aktuelt. 


Slike grep som er skissert foran, må naturlig nok diskuteres grundig mellom og eventuelt tas i tett 
samarbeid mellom de emneansvarlige. Jeg vil derfor initiere at emneansvarlige på 1. studieår diskuterer 
slike mulige endringer – det er allerede tatt initiativ til diskusjoner om progresjon og kontinuitet i 
metodeopplæringen.  


Et kurs i arve- og familierett som går tidligere i studieåret enn per i dag, og som designes for å fremme 
tekstkvalitet i studiet mer generelt, må nødvendigvis også ha et annet innhold enn i dag, jf. nedenfor. 
Nærmere innhold har jeg ikke klart for meg i dag, men dybdekunnskaper og -ferdigheter må reduseres i 
forhold til dagens ambisjoner og forventninger. En mulig retning kan være redusere stoffet med hensyn til 
skjønnsmessige/vurderingspregete og detaljpregete regler, for å frigjøre tid til å arbeide grundigere med 
hovedlinjer for å få et godt grep om disse. Jeg utelukker likevel ikke at en slik reduksjon gir rom for å øke 
bredden i kunnskapskravene. Det kan f.eks. vurderes å inkludere (deler av) barneretten, kanskje også 
deler av ekteskapsretten som samfunnsutviklingen de senere år tilsier at kommende jurister bør ha 
kjennskap til. Man kan da eksempelvis inkludere krav om (ikke nødvendigvis veldig inngående) kjennskap 
til de grunnleggende regler og prinsipper om inngåelse av ekteskap (herunder at ekteskap kan inngås av 
par av både forskjellig og samme kjønn); ugyldige ekteskap (typisk tvangsekteskap, derimot ikke såkalte 
proforma-ekteskap); foreldreskap (som i dag betyr far-, mor- og medmorskap) og forskjeller mellom 
foreldreskap og foreldreansvar; saker etter barneloven samt forholdet til relevante menneskerettigheter. 


(Slike skisserte endringer kan f.eks. gjøres på bekostning av dagens forholdsvis omfattende og høye 
forventninger om læringsutbytte knyttet til, og derav følgende behandling av, ulike varianter av 
formuesordningene felleseie og særeie og forholdet til regler om eierforhold (som egentlig forutsetter 
forkunnskaper i tingsrett), de materielle regler om skifteoppgjør, grensen mellom livs- og 
dødsdisposisjoner o.l.. Dette er stoff som det må erkjennes er komplisert, og som ut fra dagens forventete 
læringsutbytte burde vært studert på et senere stadium enn 1. studieår, se også nedenfor. I tilfelle vil jeg 
vurdere om disse og andre deler av dagens emneinnhold kan være grunnsteiner i et nytt spesialemne i 
familie(formue)- og arverett, som har komparative innslag og inkluderer internasjonal-privatrettslige 
spørsmål. Slike spørsmål omfattes ikke av dagens hovedlitteratur, med et unntak som jeg hittil har 
oversett og som foreslås fjernet, se nedenfor. – Det kan også nevnes at det har vært signalisert interesse 
blant enkelte ansatte for å bygge opp et spesialemne i barnerett, som da tilsvarende kan gå dypere enn 
det som behandles i et mulig nytt innhold i kurset i arve- og familierett på 1. studieår, og som muligens 
også inkluderer barnevernsrett.) 


-- 


Endringer i vårens kurs: 
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Ytterligere forhold tilsier at endringer bør foretas allerede for inneværende studieår i form av endringer i 
læringsutbytte, litteratur og undervisningsaktiviteter. Jeg tar utgangspunkt i at JUS112 er tildelt et større 
antall studiepoeng enn de øvrige emnene på første studieår (JUS111 = 10 SP, JUS112 = 12 SP, JUS113 = 10 
SP og JUS114 = 8 SP). Isolert sett tilsier det at JUS112 har en noe større arbeidsbelastning, men også en 
lengre kursperiode enn de øvrige kursene. Det første synes å stemme, men ikke det siste. 


I JUS114 har man i år 5 uker uten helligdager til rådighet, 3 arbeidsgruppesamlinger og 2 
storgruppesamlinger og 14 forelesningstimer. I JUS113 har man 8 uker minus tre helligdager til 
disposisjon, 4 arbeidsgruppesamlinger og 3 storgruppesamlinger og 20 forelesningstimer. I JUS112 har vi 
8 uker minus fire helligdager til disposisjon. Med utgangspunkt i tidligere kurs har vi hittil lagt kabalen 
med 5 arbeidsgruppesamlinger, 4 storgruppesamlinger og 22 forelesningstimer (om vi regner med 
kursintroduksjonsmøtet på 1 time). Studentene har altså av obligatoriske aktiviteter 1 arbeidsgruppe med 
tilhørende innlevering og kommentering og 1 storgruppe mer i JUS112 enn i JUS113, til tross for at 
sistnevnte har en arbeidsdag mer til rådighet enn førstnevnte. Hertil kommer en forskjell på 2 (frivillige) 
forelesningstimer. (Jeg mangler undervisningsoversikt for høst 2016 og ikke har tilgang til JUS111 på Mitt 
UiB for inneværende studieår, og har derfor ikke sammenlignet med det kurset. Jeg mener imidlertid å 
huske fra tidligere år at det har vært argumentert med at JUS111 må få en lengre kursperiode og mer 
undervisningstilbud enn antall studiepoeng skulle tilsi isolert, da det er det første materiell-juridiske 
emnet studentene møter.) 


Arbeid med hovedlitteratur er også en bærebjelke i kursene, om enn i mindre grad enn før da jusstudiet i 
større grad var et selvstudium. Arbeidet er likevel viktig for utbyttet av undervisningen, og fordi oppgitt 
hovedlitteratur i praksis trekker opp rammer for hvilket stoff studentene kan prøves i under eksamen. 
Omfanget av hovedlitteraturen må likevel ses i lys av at kursene nettopp inneholder andre aktiviteter, for 
en stor del obligatoriske, som legger beslag av en stor del av tid som er til rådighet under det enkelte kurs. 
Selv om sammenligninger av antall sider i de ulike kursenes hovedlitteratur ikke ser på ulikheter i 
«luftighet»/lay-out osv., er tendensen her enda klarere: JUS111 = 338 s., JUS112 = 489 s., JUS113 = 308 s. 
og JUS114 = 235 s. Med hensyn til hovedlitteraturen er altså JUS112 desidert mest omfattende, og etter 
mitt syn klart mer omfattende enn de 2 ekstra studiepoengene kan legitimere. (Jeg må ta forbehold om at 
studiet av dommer og andre kilder i de ulike kurs kan nyansere bildet noe, da jeg ikke har dannet meg et 
bilde av eventuelle forskjeller her. Det samme gjelder at ulike lærebøker kan oppleves ulikt krevende - 
men det vil typisk variere fra student til student.) 


For studentene er det neppe antall studiepoeng kursene gir, men tid til rådighet, som er avgjørende for 
hvor omfattende/hektisk/vanskelig det enkelte kurs oppfattes å være. Tidsperspektivet kan også tilsi at 
det oppleves vanskeligere å få god forståelse for stoffet i et kurs som ikke omhandler ett, men to fag. Jeg 
har også fått tilbakemeldinger fra tidligere studenter, inklusive studenter som både har vært 
arbeidsgruppeledere og skriver stormaster, om at både de selv og studenter på deres grupper opplever 
JUS112 som det vanskeligste av kursene på 1. studieår. Det kan kanskje dels skyldes at det forventes 
kunnskaper om større rettsområder med flere detaljer, dels at flere av rettsspørsmålene som studeres er 
utpreget skjønnsmessige/verdivurderingspregete med liten grad av «autoritativ» rettsavklaring, eller 
kanskje er det andre grunner. 
 
Som emneansvarlig for et «vanskelig» kurs kan man respondere på de utfordringer man står overfor med 
å foreslå mer undervisning. For at det skal være aktuelt for JUS112, må man i så fall også foreslå å utvide 
kursperioden. Det er vanskelig å se at det kan skje på andre måter enn at andre kurs beskjæres. Antakelig 
er ikke det en aktuell policy, og i alle fall ikke for inneværende studieår der JUS111 og JUS114 allerede er 
over og JUS113 har startet på tidspunktet for Studieutvalgets neste møte. Alternativet for å få mer tid til å 
arbeide grundigere med hovedlinjene i fagene blir derfor å foreslå reduksjoner i aktiviteter. 
 
Jeg vil for det første å redusere antallet arbeidsgruppesamlinger og påfølgende innleveringer og 
kommenteringer fra 5 til 4. Konkret planlegges det gjort ved at en samling om grensen mellom livs- og 
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dødsdisposisjoner tas bort. Den tematikken vil også bli foreslått fjernet fra kunnskapskravet i 
læringsutbyttet samt fra hovedlitteraturen, med unntak av noen innledende sider som er egnet til å øke 
forståelsen for virkeområdet for testamentretten. 
 
Begrunnelsen er at grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner er komplekst stoff som i svært liten grad 
handler om å finne frem til og tolke lovtekster, og som knapt er drøftet i gjeldende (eller kommende) 
arvelovs forarbeider. Rettsområdet preges heller ikke av rettsdannelse gjennom rettspraksis. Det finnes 
riktignok en rekke rettsavgjørelser, men de færreste av disse gir bidrag til rettsavklaring utover å 
kvalifisere visse relevante momenter i ulike sakstyper, som det finnes en rekke av. Det ligger i tematikkens 
natur at avgjørelsene er nært knyttet til det konkrete faktum og trolig i liten grad er av den type 
resonnementer studentene har vært borte i før JUS112. Dette henger sammen med at de involverte 
parter typisk er nærstående, slik at relasjonen mellom partene får en annen og mer fremtredende 
betydning enn i de øvrige kursene. Disse forhold innebærer at området dels preges av en pågående 
«kamp» mellom to grunnleggende rettsstatlige verdier; behovet for forutberegnelighet vs. hensynet til 
konkret rimelige løsninger. 
 
Et inngående studium av Høyesteretts argumentasjons- og vurderingsmønstre i slike saker synes å være 
den mest egnede måten for å få et godt grep om stoffet. (Det er for øvrig metoden i et pågående Ph.D.-
prosjekt.) Da bør man ideelt sett ha en del forkunnskaper om bl.a. grunnleggende begreper som 
eiendomsrett og begrensede rettigheter (tingsrett), rettigheters overgang i sin alminnelighet (allmenn 
formuerett), regler om enkelte kontrakttypers oppfyllelse i sin alminnelighet (kontraktsrett II), i tillegg til 
forståelse for samspillet mellom bevistema, bevisbedømmelse og krav til domsgrunner m.m. (rettergang). 
Dette er emner som behandles i kurs på 2., 3. og 4. studieår. For å løse konkrete problemstillinger 
(praktikumsoppgaver) er det videre en fordel med et velutviklet judisium, som studiet av de øvrige 
kursene på første studieår neppe gir et tilstrekkelig grunnlag for å utvikle. Jeg har derfor kommet til at 
dette er stoff som man neppe bør forvente mer enn overfladisk kjennskap til av studenter på første 
studieår, en kjennskap som gir grunnlag for forståelse for kjerneinnholdet av slike disposisjoner som 
testamentsreglene gjelder for, men ikke mer subtile variasjoner og grensetilfeller som har vært oppe for 
Høyesterett. Slikt stoff bør heller studeres senere i studiet når man har et bedre forståelsesgrunnlag. 
 
Utover dette foreslår jeg å fjerne fra hovedlitteraturen en del innledende alminnelige orienteringer og 
bakgrunns-/perspektivstoff m.m. som ikke gjenfinnes i beskrivelsen av læringsutbytter. Det er mer 
hensiktsmessig at slikt stoff eventuelt berøres i introduksjonsmøter eller -videoer, evt. i første 
forelesningstime i de to fagene. Dessuten fjernes emnet rett til bidrag og pensjon etter separasjon og 
skilsmisse og stoff om enkelte regler av blandet materiell og prosessuell karakter knyttet til behandling av 
dødsbo, som vel både prinsipielt praktisk sett er mindre sentralt enn de emner som beholdes. En 
ytterligere reduksjon følger av at de deler av min artikkel «Samboeres arve- og uskifterettslige stilling» 
som står under hovedlitteratur, henføres til tilleggslitteratur, og erstattes av færre antall sider om emnet i 
Lødrup/Asland: Arverett, som omhandler stoffet i siste utgave. Det innledende stoffet, som gir en oversikt 
over litteratur, rettstilstanden i andre land (i petit) samt over visse trekk i utviklingen, foreslås likevel ikke 
tatt med. 
 
Om jeg ikke har talt feil, skulle hovedlitteraturen i kurset etter dette bli redusert fra 489 sider til ca. 414, 
altså med 75 sider. Det gir en dimensjonering som fortsatt er høy sammenlignet med de øvrige emner på 
første studieår, men som kan kanskje forsvares bl.a. ut fra de to ekstra studiepoengene. 
 
Et prinsipp for utvelgelse av tilleggslitteratur bør e.m.m. være at den gir mulighet for fordypninger 
innenfor emner som omfattes av læringsutbyttebeskrivelsene, og ikke behandler stoff som kan 
representere en uformell utvidelse av disse. Dagens tilleggslitteratur er slik fordypningslitteratur, med 
unntak av de deler av lærebøkene som er oppført der. Dersom de øvrige endringer blir vedtatt, vil også to 
artikler utvide emneområdet i stedet for å fordype: Peter Hambros artikkel "Grensen mellom livs- og 
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dødsdisposisjoner: en oppdatering" og min artikkel "Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og 
begrenset rådighet?" Disse skrifter foreslås derfor fjernet. De deler av min artikkel «Samboeres arve- og 
uskifterettslige stilling» som foreslås tatt ut av hovedlitteraturen, foreslås tatt inn som tilleggslitteratur, 
slik at denne artikkelen i sin helhet blir tilleggslitteratur. 
 
Jeg foreslår også å fjerne oppgitt innføringslitteratur, da hovedlitteraturen ikke i seg selv kan sies å være 
vanskelig tilgjengelig. Begge dagens innføringsalternativer er dessuten skrevet av de samme forfattere 
som lærebøkene, og gir vel verken nevneverdig annerledes tilnærminger eller forenklinger. 
 
-- 


Forslag: 


1. Antall arbeidsgruppesamlinger, innleveringer og kommenteringer reduseres fra fem til fire. 
2. Beskrivelsen av læringsutbytte i kurset skal være: 


Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte: 


Kunnskaper: 


Studenten forstår innholdet av grunnleggende begreper og kan ved bruk av vanlig juridisk metode utlede 
og anvende grunnleggende regler i familie- og arveretten, særlig om: 


o formuesforholdet mellom ektefeller og samboere 
o det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse og mellom samboere 


ved samlivsbrudd 
o rett til arv etter loven 
o rett til arv etter testament, særlig de alminnelige formkrav og ugyldighetsregler 
o uskifte 


Ferdigheter: 


Studenten kan 


o finne frem til, identifisere, systematisere og formulere familie- og arverettslige argumenter så vel 
skriftlig som muntlig 


o foreta en selvstendig analyse av ulike familie- og arverettslige problemstillinger på en grundig, 
helhetlig, kritisk og balansert måte, herunder drøfte, argumentere og ta selvstendig stilling 


o drøfte enkelte familie- og arverettslige spørsmål i et rettspolitisk perspektiv  
o arbeide i gruppe med andre som en deltaker som bidrar aktivt til en akademisk diskusjon av 


praktiske familie- og arverettslige problemstillinger, herunder kommentere og evaluere andre 
studenters juridiske analyser, og selv motta og gjøre bruk av slike kommentarer 


Generell kompetanse: 


Studenten kan 


o tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i gruppesamarbeid 
o drøfte juridiske spørsmål som må avgjøres på bakgrunn av både lovfestede som ulovfestede 


rettskilder, og har en metodisk forståelse for særlige argumentasjonsmåter som ulike rettskilder 
forutsetter 


o formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig 
o presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner 
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John Asland, "Omstøtelse, arveforskudd og uskifte", Tidsskrift for familierett, arverett og 
barnevernrettslige spørsmål, 2007 s. 119-140.  


 


Bergen, 15.02.2017 


 


Thomas Eeg 
kursansvarlig 


Tilbake til sakslisten 
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UNIVERSITETET I BERGEN     
DET JURIDISKE FAKULTET 


 
REFERAT  


FORSKNINGSUTVALGET  
TIRSDAG 8. mars 2017 KL. 12.15 – 12.45 


 
 
Til stede: Berte-Elen Konow (leder), Thomas Eeg, Knut Einar Skodvin, Marianne Nerland, 
Bente Rosnes, Carl Henrik Andersson (for Tommy Flesland) , Astrid Jarlsby (for Lise Carlsen), 
Henning Simonsen (referent). 
Fra administrasjonen: Birgit Falch 
 
Saksliste: 
 
12/17 Godkjenning av innkalling, saksliste 


Godkjent. 
 
13/17 Orienteringssaker 
  - Oversikt over forbruk i 2016: tilskuddsreiser/vit.ass./språkvask – tatt til etterretning 
 - Oversikt over midlertidig ansatte – tatt til etterretning 
 
14/17 Endring i reglene for midtveisevaluering  
 Vedtak: 


Forskningsutvalget vedtar endringer i reglementet for midtveisevaluering som 
beskrevet i saksfremlegget.  


Følgende tekst i reglementet punkt 3: 


« Kandidaten skal senest to måneder før dato for midtveisevalueringen sende et 
manus, inkludert innholdsfortegnelse eller disposisjon, på mellom 70 og 100 sider til 
en hovedkommentator, forskningsdekanen eller dennes stedfortreder for den aktuelle 
midtveisevalueringen.» 


Erstattes med:  


«Kandidaten skal senest 6 uker før dato for midtveisevalueringen sende et manus, 
inkludert innholdsfortegnelse eller disposisjon, på mellom 70 og 100 sider til en 
hovedkommentator, forskningsdekanen eller dennes stedfortreder for den aktuelle 
midtveisevalueringen.» 


15/17 Årsrapport for forskning 2016 
 Vedtak:  


Årsplanen for forskning 2016 anbefales fremmet for fakultetsstyret, med de 
justeringene som fremkom i møtet.  
 


 
Berte-Elen Konow      Henning Simonsen  
leder        sekretær 







Universitetet i Bergen
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FAKULTETET SØKER ARBEIDSGRUPPELEDERE FOR STUDIEÅRET
2017/2018


 
Som arbeidsgruppeleder skal du lede arbeidsgrupper på rundt 10 studenter som samles 3-8 ganger i løpet av et kurs.
Arbeidsgruppelederne skal også kommentere oppgavesvar i Kark og ha en muntlig veiledning med den enkelte student i gruppen i løpet
av studieåret. I tillegg forplikter man seg til å delta på obligatoriske møter og opplæring som fakultetet arrangerer.


Les om krav til søkere og ytterligere informasjon om stillingene her.


NB! Fakultetet har fått midler fra Norgesuniversitetet til å sette i gang et to-årig prosjekt fra høsten 2017, kalt Bedre språk, bedre jurister.
Prosjektet vil innebære at gruppesamlingene begynner tidligere på 1. studieår. Ingen tidspunkt er endelig fastsatt, men det ser ut til at
«Bli-kjent»-samlingen flyttes til slutten av august, deretter blir det holdt en samling i september (uke 35/36) og en i oktober (uke 43/44).


Vil du vite mer? Vi arrangerer et kort informasjonsmøte onsdag 22. februar kl. 1415 i aud. 4.


Søknadsfrist: 28. februar 2017


Praktiske opplysninger om søknaden:


Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge. Følgende opplysninger må være med i søknaden:


Hvor langt du er kommet i studiet
Korrekt postadresse i Bergen, e-postadresse (studentmail) og telefon
På grunn av stor søkermasse, ber vi om at bilde legges ved søknaden.
Søknaden merkes med ID 2017/2628


I Jobbnorge skal du også fylle ut CVen din, laste opp bilde, attestert karakterutskrift, og eventuelle attester. Du kan også laste opp pdf av
karakterutskriften din tilgjengelig i Vitnemålsportalen.


Trykk «søk stillingen» på denne siden for å søke.


Når får du svar?


Innkalling til intervju blir sendt ut 6. mars, intervjuene avholdes i tidsrommet 16. - 28. mars.


Tilbud om jobb sendes ut før påske med svarfrist 19. april. Samtlige søkere skal ha fått svar innen utgangen av uke 20.


Spørsmål?


Utlysningstekst (134337).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 14:07



http://www.uib.no/jur/23766/deltidsjobber-ved-fakultetet

http://www.uib.no/jur/104949/skal-forbedre-jusstudentenes-spr%C3%A5k

http://www.uib.no/student/49024/karakterer-og-vitnem%C3%A5lsportal#vitnem-lsportalen





For spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med 
Nina Østensen: 55 58 97 56 / Nina.Ostensen@uib.no eller


Lena Grønningsæter: 55 58 96 19/ Lena.Gronningsater@uib.no


Jobbnorge-ID: 134337, Søknadsfrist: 28.02.2017, Intern ID: 2017/2628


Utlysningstekst (134337).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 14:07



mailto:Nina.Ostensen@uib.no

mailto:Lena.Gronningsater@uib.no





Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet


Ledig stilling i informasjonssenteret


Det juridiske fakultet søker ny studentmedarbeider til Informasjonssenteret med opplæringsstart i siste halvdel av mai.
Studentmedarbeidere ved Det juridiske fakultet tilsettes i engasjement i inntil ett semester av gangen. Informasjonssenteret har også
åpent om sommeren, og det er dermed muligheter for sommerjobb for våre studentmedarbeidere.
 
Arbeidsoppgaver
Fakultetets informasjonssenter er åpent mandag til fredag mellom 9 og 14, og vi har tre studentmedarbeidere som deler vaktene seg
imellom. Arbeidsmengden per person er normalt inntil 15 timer per uke, men i enkelte perioder må du regne med å arbeide noe ekstra.
 
Som studentmedarbeider består arbeidet av


å betjene henvendelser til Informasjonssenteret både i skranken, per e-post og per telefon
generell studieinformasjon til potensielle og eksisterende studenter
generell informasjon til brukere av bygget
brukerstøtte for Studentweb og Mitt UiB
andre typer administrativt arbeid
forberedelser av arrangementer (kandidatarrangement, semesterstart, Internasjonal uke o.l.)
drift av fakultetets Instagramkonto
du kan også bli forespurt om å holde presentasjoner for skoleklasser og representere UiB på skolebesøk og lignende


Dine kvalifikasjoner
Vi søker en fleksibel, positiv, serviceinnstilt og ryddig jusstudent som kan arbeide selvstendig og nøyaktig. Relevant erfaring fra for
eksempel kundebehandling, informasjons- eller organisasjonsarbeid er en fordel. Personlige egenskaper vektlegges.
Nye studenter ved Det juridiske fakultet er velkomne som søkere. 
Det presiseres at man må være student ved UiB for å kunne søke denne stillingen. Studenter på 1., 2. eller 3. studieår prioriteres.
 
Fakultetet tilbyr
Som studentmedarbeider ved Det juridiske fakultet får du


varierte arbeidsoppgaver
god opplæring
hyggelige kollegaer
tilbud om sosiale arrangementer ved fakultetet
et hektisk, godt og inkluderende arbeidsmiljø
kort vei til lesesal og undervisning


Hvordan søke?
Søknad registreres i JobbNorge senest 15. mars 2017. Søknaden merkes med 2017/2919. Intervjuer vil finne sted i slutten av mars.
 
Spørsmål?
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med


leder for Informasjonssenteret Veronica Ljosheim: veronica.ljosheim@uib.no / 55 58 96 78 / 413 25 423


Utlysningstekst (134712).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 14:17
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eller
gruppeleder i Studieseksjonen Kjersti Bakke Sørensen: kjersti.sorensen@uib.no / 55 58 95 05


Jobbnorge-ID: 134712, Søknadsfrist: 15.03.2017, Intern ID: 2017/2919


Utlysningstekst (134712).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 14:17
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 


Møtedato:   7.2.2017, kl. 12.15-14:00 


Sted:              Møterom 546 


 


PROTOKOLL  


 


Til stede fra fakultetsstyret: 


Asbjørn Strandbakken, Ragna Aarli, Hilde Hauge, Hans Fredrik Marthinussen (forlot rommet 


kl. 13.27-13.37 under deler av sak 18/17 og deler av sak 19/17), Ingrid M. H. Barlund, Knut 


Knapskog, Anita H. Garden, Aleksander Sophus Lie, Philip Johan Haenel og Emilie Melbø 


Kristoffersen 


Forfall: Berte-Elen Konow, Karl Harald Søvig, Katrine Rong Holter, Lena Grønningssæter. 


Til stede fra faglig ledelse: 


Bjørnar Borvik 


Til stede fra administrasjonen: 


Øystein L. Iversen, Christine S. Olsvik, Lars Petter Holgersen, Birgit Falch, Gunhild 


Brubakken.  


 


Styresak Saker til behandling 


 


S 7/17     Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
S 8/17   Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.1.2017 
  Protokollen ble godkjent. 
 
S 9/17   Orienterings- og referatsaker  
  Ingen merknader til orienterings- og referatsakene.  
 
S 10/17 Økonomirapport grunnbevilgningen 2016      
  Økonomirapporten for 2016 ble tatt til etterretning.  
 
S 11/17 Budsjett grunnbevilgningen 2017      


 
Vedtak:  
Fakultetets budsjettfordeling innenfor den grunnbevilgningsfinansierte 
virksomheten fordeles som foreslått i det fremlagte saksforelegget.  







 


 


 
S 12/17 Gjennomføring av valg ved Det juridiske fakultet våren 2017      
  Styret tok saken til orientering. 
 
S 13/17 Ph.d.-grad    


fakultetsstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling. 
Avhandlingen finnes ikke verdig til forsvar for ph.d.-graden.     
 


 
S 14/17 Tilsetting uten utlysning – professor II      
 


Vedtak:   
Professor Caroline Heide-Jørgensen tilsettes uten utlysning i inntil 15 % 
stilling som professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
for en periode på 3 år fra 1. januar 2017 til 31. desember 2019. 


 
S 15/17 Tilsettingssak – førsteamanuensis i rettsvitenskap (prosjektleder) i 


politi- og påtalerett (unntatt offentligheten)      
   


Vedtak: 
Gert Johan Kjelby tilsettes som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.   


 
S 16/17 Møteplan for høsten 2017 og våren 2018      
   
  Vedtak:  


Fakultetsstyret fastsatte følgende møteplan for styremøter høsten 2017 
og våren 2018: 
 


 Tirsdag 29. august 2017 


 Tirsdag 31. oktober 2017 


 Tirsdag 12. desember 2017 


 Tirsdag 6. februar 2018 


 Tirsdag 13. mars 2018 


 Tirsdag 24. april 2018 


 Tirsdag 5. juni 2018 
 
S 17/17 Ny lunsjordning      
   
  Vedtak:  


Styret tar saken til orientering og ber fakultetsledelsen følge opp 
arbeidet med å legge til rette for bruk av Personalkantinen. 


 
S 18/17 Karakterstatistikk masteroppgaver oppdatert V16      
   
  Vedtak:  


Fakultetsstyret tok oversikten til orientering og slutter seg til 
studieutvalgets uttalelse med hensyn til oppfølging nå. 


 
S 19/17 Statistikk over sensurklager H14-V16      
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Årsrapport for utdanning 2016 
__________________________________________________________________________________ 


 


I tillegg til årsplan og årsrapport som er interne arbeidsdokument ved fakultetet, er fakultetet hvert 
år pålagt å avgi forsknings-, forskerutdannings-, og utdanningsmelding til UiB sentralt der det 
rapporteres om oppnådde resultater i året som har gått og prioritering av tiltak i året som kommer, 
etter bestemte parametere UiB har fastsatt. For å rasjonalisere arbeidet og minske antallet planer og 
rapporter, har studiedekanen og studieseksjonen fra og med 2015 utformet årsrapport og 
utdanningsmelding i sammenheng.  


Utdanningsmeldingen 2016 skal avgis innen 21. april, og studiedekan og studieseksjonen ber styret 
om fullmakt til å utarbeide utdanningsmeldingen med utgangspunkt i årsrapporten for utdanning 
2016. Utdanningsmeldingen har en begrensning på 2 A4-sider. 


Vedlagte årsrapport for utdanning ble behandlet i Studieutvalget 28.02.2017, og utvalget kom med 
noen konkrete oppfølgingspunkter som er tatt inn i rapporten vedlagt her. 


I tillegg kom Studieutvalget med følgende uttale: 
 


«Studieutvalget sier seg tilfreds med den aktiviteten som har vært i 2016, og 
dokumentasjonen av den. Vi holder et høyt aktivitetsnivå og arbeidet er preget av kvalitet så 
vel i planlegging og utførelse som i resultat og dokumentasjon (…) Rapporten oversendes 
fakultetsstyret med innstilling om at det gis fullmakt til å utarbeide utdanningsmelding for 
2016 på dette grunnlaget.» 


 


Dekan og fakultetsdirektør konstaterer at årsplanen for 2016 er fulgt opp på en god måte og at det er 
nedlagt et omfattende og kvalitativt godt arbeid. Dekan og fakultetsdirektør vil invitere 
fakultetsstyret til å gjøre slikt 
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Innledning 
Årsplan for utdanning 2016 er et retningsgivende dokument for studiedekanens og studieseksjonens 


arbeid fra mars 2016 til mars 2017, og er et redskap for å identifisere hvilke områder som skal 


prioriteres for å realisere fakultetets utdanningsstrategi. Utkast til årsplan ble behandlet av 


Studieutvalget og Fakultetsstyret i mars 2016. Løypemelding ble behandlet av Studieutvalget og 


Fakultetsstyret i november 2016. 



http://www.uib.no/jur/97135/%C3%A5rsplan-2016





Fakultetsstyret vedtok ny strategi i august 2016, og det ble i styremøtet 1. november vedtatt at 


strategien skal nedfelles i handlingsplaner for utdanning, forskning og formidling. Arbeidet med 


planene vil starte opp våren 2017, og planene vil vare ut 2019.  


Her følger en oversikt over status i oppfølging av årsplan for utdanning 2016.  


1. Studiekvalitetstiltak 


1.1 Oppfølging av studiebarometeret: Utfordringer i studiekvalitetsarbeidet i 


2016 


1.1.1 Læring på tvers av emner  


I følge årsplanen skal studiedekanen i samarbeid med studieseksjonen se på mulige strategier for å gi 


studentene større innblikk i forskningens og forskernes verden gjennom hele studiet.  


Fakultetet jobber med å etablere strukturer som skal bidra til at arbeidet med digitalisering av 


forskningsformidling og undervisning knyttes nærmere sammen. Ny formidlingsrådgiver er på plass 


på nyåret, og hun vil også være sentral i dette arbeidet.  


Vi har fått midler fra Norgesuniversitetet til et prosjekt som begynner høsten 2017 som bl. a. skal 


bidra til å knytte emnene på 1. studieår bedre sammen. Prosjektet er et skrivekurs som skal holdes 


gjennom hele det første studieåret (se punkt 8.4).  


I Studiebarometeret1 under «Eksamen» spørres det om studentene blir oppfordret til å bruke 


kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver. Studentenes enighet i dette har økt til 3.3. i 2016, mot 


3.0 i 2015.  Samtidig rapporterer studenten forholdsvis god sammenheng mellom emnene (4,2). 


1.1.2 Kontakt med forskerne og forskning  


Arbeidsgruppelederne 2015/2016 evaluerte oppgavegjennomgangsmøtene med emneansvarlige og 


den skriftlige veiledningen som de emneansvarlige utarbeider til dem i vår.  Funnene er formidlet til 


alle emneansvarlige på 1. og 2. studieår. Evalueringen peker på noen grep som emneansvarlige kan 


gjøre for i enda større grad å gjøre nytte av arbeidsgruppeledernes kompetanse. 


I Studiebarometeret 2016 gir studentene uttrykk for å være noe mer fornøyd med kunnskap om 


vitenskapelig arbeidsmetode og forskning og egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid. Det 


er likevel klart at fakultetet fortsatt har et godt stykke igjen før vi kan si oss fornøyd med hvordan 


studentene faktisk integreres og hvordan de rapporterer. 


1.1.3 Medvirkning 


Arbeidet med ny og mer dyptgående emneevaluering vil også se på måter å synliggjøre klarere for 


studentene hva som følges opp og hvordan, og også være tydeligere på hvorfor faglige og 


pedagogiske hensyn noen ganger tilsier at innspill ikke tas til følge. 


Fakultetet har fortsatt den gode dialogen med JSU, og vi vil fortsette å bidra til å fremme 


studentutvalget og studentdemokratiet der det er mulig.  


                                                           
1
 www.studiebarometeret.no  



http://www.studiebarometeret.no/





I studiebarometeret i 2015 scoret fakultetet 2.9 på medvirkning, i 2016 økte tallet til 3.2 som er det 


samme som i 2014. Fokuset det siste året har dermed ført til en liten forbedring blant studentene. 


Se mer om studiebarometeret under punkt 10. 


1.2 Planer for utvikling av studietilbudet: Ny studieordning 


Delinnstilling II fra studieordningskomiteen ble forelagt styret til orientering i juni 2016. Faglig ledelse 


har saken til vurdering. Studieordningskomiteens arbeid er et godt utgangspunkt for vurderingen av 


hvilke endringer som skal gjøres i gjeldende studieordning. Denne prosessen må imidlertid forankres 


atskillig bedre blant de vitenskapelig ansatte ved fakultetet, og det må være opp til det nye 


dekanatet å legge rammene for dette arbeidet. 


1.3 Digitalisering 


I studiebarometeret 2016 spørres det for første gang om studentenes bruk av digitale verktøy og 


medier. Studentene ved fakultetet har gjennomgående høyere score enn jusstudenter generelt for 


både bruk av digitale verktøy og hvor førnøyd de er med disse og høyere enn UiB i gjennomsnitt. 


Svarene er likevel ikke signifikant bedre.  


1.3.1 Digital eksamen 


Det er fortsatt langsvarsoppgaver som dominerer som vurderingsform, med enkelte innslag av 


hjemmeeksamen, men vi vil fortsette å oppmuntre og tilrettelegge for eksperimentering og 


nytenkning. 


Studiedekanen iverksatte høsten 2016 et prosjekt der professor Arild Raaheim ved Institutt for 


pedagogikk samarbeider med fire av fakultetets emneansvarlige høsten 2016 for å se på mulighetene 


for å prøve ut alternative vurderingsformer på sine emner. Arbeidet ble presentert for de andre 


emneansvarlige på 1. – 4. studieår på studiekvalitetsseminaret i januar 2017 (se punkt 1.3.4). 


1.3.2 Mitt UiB 


Fra og med høsten 2016 har fakultetet tatt i bruk ny digital læringsplattform, Mitt UiB, på alle 


studieårene. Opplæring er gitt aktuelle ansatte ved fakultetet både i forkant av høstsemesteret og 


direkte etter hvert som noen har hatt spørsmål. Siden Mitt UiB er en læringsplattform mer enn en 


informasjonskanal, har underviserne fått ansvar for å legge inn og publisere det faglige materialet i 


sine emner. På denne måten får de bedre innsikt i Mitt UiB og kan lettere se hvilke muligheter for 


læring som ligger i systemet. Overgangen til Mitt UiB har gått fint uten større utfordringer. Jo mer 


underviserne tar i bruk Mitt UiB, jo bedre kjent blir alle ansatte med de mulighetene som ligger i 


systemet.  


Studentene som nå er på 2. studieår og studenter på 3. studieår har gitt uttrykk for at de er mer 


fornøyd med Mitt UiB enn Mi side. Det bør likevel nevnes at mengden e-poster studentene mottar 


på enkelte emner oppfattes som negativt. Mitt UiB er laget slik at studentene kan få varsel på e-post 


hver gang det legges ut emneinnhold, filer, kunngjøringer eller diskusjoner. Vi har ikke god nok 


kjennskap til hvordan studentene bruker varsler og heller ikke hvordan de får med seg ny 


informasjon dersom de slår av disse (det er mulig å endre/slå av varsler, men dette gjelder i så fall 


alle emner). Ansatte må derfor tenke gjennom hva vi informerer om og hvordan/hvor, slik at viktig 


informasjon ikke drukner i mengder av mindre relevant informasjon.  







I Mitt UiB kan ikke studentene være anonyme i diskusjoner. I noen emner har det gjort at den 


digitale diskusjonsdeltakelsen fra studentene har sunket, og noen emneansvarlige har derfor valgt å 


fortsatt benytte Edublogs. Problemstillingen er meldt videre til DigUiB. Det er uheldig at studentene 


må forholde seg til flere digitale læringsplattformer, og fakultetet håper studentene vil venne seg til 


diskusjonsmulighetene i Mitt UiB. 


1.3.3 Evalueringspanel  


Fakultetet har tidligere etablert et evalueringspanel bestående av to studenter, professor Rune 


Krumsvik fra institutt for pedagogikk, Dragefjellet lærings- og formidlingssenter og representanter fra 


administrasjonen. Panelets oppgave har vært å evaluere og gi råd for videre utvikling av den digitale 


satsningen på utdanningssiden. Panelet har hatt et møte i vår der et bredt utvalg av digitalisert 


materiale til undervisning ble gjennomgått.   


I forbindelse med prosjektet «Bedre språk, bedre jurister» vil evalueringspanelet fungere som en 


referansegruppe for prosjektet med en litt annen sammensetning; studiedekan, professor Krumsvik 


og to studentrepresentanter (som er arbeidsgruppeledere og som sitter i JSU).  


1.3.4 Studiekvalitetsseminar 


Fakultetet arrangerte studiekvalitetsseminar i januar 2017. Seminaret var et arbeidsseminar for de 


emneansvarlige på studiets fire første år sammen med relevante personer fra studieseksjonen, 


ledelsen og eksterne ressurspersoner. Deltakerne begynte forberedelsene i forkant av 


studiekvalitetsseminaret, og det ble arrangert workshop for de emneansvarlige som skulle delta 


høsten 2016.  


Seminaret ble arrangert for å gi emneansvarlige drahjelp til å utarbeide digitale elementer i emnene 


sine – det være seg filmsnutter, utvikling av vurderingsformer eller nye måter å ta i bruk Mitt UiB for 


å understøtte og videreutvikle emnene. 


Seminaret blir fulgt opp utover våren med studieårsvise møter og oppfølging av emneansvarlige som 


ønsker å utvikle emnene sine ved hjelp av digitale verktøy. 


1.4 Godkjenning og oppfølging av sensorer og tildeling av oppdrag 
Studiedekanen og studieseksjonen utarbeidet og implementerte våren 2016 nye retningslinjer for 


godkjenning av sensorer og undervisere med det formål å kvalitetssikre våre sensorer gjennom å 


spisse de formelle kravene vi stiller til dem. Kravet om minimum to års arbeidserfaring, m.v. for å bli 


sensor ved fakultetet, gikk fra å være praksis til å bli formalisert, og det ble dessuten presisert at 


søkers samlede karakterbilde vil inngå som en del av vurderingen. Videre ble ansvarsfordelingen hva 


angår rekruttering av undervisere tydeliggjort, og nytt skriftlig materiale til sensorene utarbeidet.  


I årsplanen ble det formidlet et ønske om å gi våre sensorer tettere og mer spesifisert oppfølging, 


deriblant ved bruk av vårt eksterne nyhetsbrev. Studieseksjonen har planer om å lage et eget 


nyhetsbrev for sensorene, men grunnet diverse uforutsette omstendigheter har vi ikke hatt kapasitet 


til å få dette på plass. Det samme gjelder også studieseksjonens planer om å opprette en egen 


nettside for sensorer, der det meste av nødvendig informasjon som ellers blir formidlet via 


sensorbrev o.l. skal være tilgjengelig. Intensjonen er imidlertid at sensornettsiden skal bli en realitet i 


løpet av 2017. 







1.5 Kvalitetssikring av sensur/klagesensur 


Fakultetet har siden innføring av blindsensur fra høstsemesteret 2014 revidert arbeidsform to ganger 


for å sikre god kvalitet i sensurarbeidet. Tiltakene som ble iverksatt høsten 2015 ble videreført i 2016, 


og det ble også satt i gang et arbeid med systematisk erfaringsinnhenting, både fra emneansvarlige 


og fra klagesensorer.  


Det vises til årsrapporten fra 2015 for nærmere beskrivelse av tiltakene:  


- Informasjon til klagesensorene 


- Fordeling av de påklagete besvarelsene mellom klagesensorene 


- Sikre erfaringsoverføring fra ordinær sensur til klagesensur 


- Eksempelbesvarelser 


- Nivåkontroll i klagesensuren 


Videre vises det til sak 52/15-3 i studieutvalget 25. august 2015 og sak 64/15-4 den 29. september for 


drøftelser rundt utviklingen av tiltakene. 


Det føres nøye statistikk over utfallet av klagesaksbehandlingen, og de iverksatte tiltakene for 


kvalitetssikring av klagesensuren vil evalueres i løpet av våren 2017. De emneansvarlige skal 


involveres i denne prosessen. Fakultetet har, i samarbeid med de juridiske fakultetene ved UiT og 


UiO, for øvrig sendt en anmodning til Kunnskapsdepartementet om revurdering av ordningen med 


blind klagesensur. Departementet har inntil nå ikke vært villig å si noe annet enn at de erkjenner å ha 


mottatt brevet, og at de ville vente med å svare på det til stortingsmeldingen om studiekvalitet var 


levert. 


1.6 Spesialemner  


Fakultetsstyret fikk høsten 2015 en oversikt over utfordringene som knytter seg til administrasjonen 


av fakultetets spesialemner.  I kjølvannet av dette har studiedekanen sammen med studieseksjonen i 


løpet av våren 2016 startet en gjennomgang av nøkkeldata i emnebeskrivelsene, altså materielle og 


formelle forhold som har betydning for driften av emnene, og det er foretatt noen justeringer. 


Arbeidet ble lagt på is mens studiedekanen hadde permisjon høsten 2016, men gjenopptas våren 


2017.  


Studiedekanen har i løpet av våren 2016 hatt møter med de emneansvarlige for høstemnene. 


Betydningen av å overholde frister for å sikre tilfredsstillende drift av emnene har blitt særlig 


kommunisert, og tiltaket har hatt positiv effekt og lettet det administrative arbeidet.  


Studiedekanen har også satt i gang en gjennomgang av spesialemneporteføljen, og flere emner har 


allerede blitt lagt ned. Vi har lagt ned følgende spesialemner fra og med V14: 


JUS258-2-A Konkurranserett (sist H16) 
JUS259-2-A Internasjonal privatrett ligger «på is» itv 
JUS263-2-A Børs- og verdipapirrett (sist V14) 
JUS274-2-A Comparative Company Law and Economics (sist V16) 
JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law ligger «på is» inntil videre 
JUS279-2-A Transnational Commercial Law I (sist V15) 
JUS279-2-B Transnational Commercial Law II (sist V15) 
 







I tillegg har emneansvarlige for JUS250-2-A Velferdsrett og JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og 
sosialsektoren stilt seg positiv til å se på muligheten for å slå sammen de to emnene. 
 Det er også snakk om ytterligere kutt og/eller sammenslåinger i 2018, og det er innført stopp i 


opprettelsen av nye spesialemner inntil videre. Det tas sikte på å formulere nye prinsipper for 


opprettelse og nedleggelse av spesialemner, og det vil først være etter at disse er vedtatt av 


fakultetsstyret at det igjen vil bli åpnet for å opprette nye spesialemner. Det tas sikte på at disse 


prinsippene skal forelegges styret i løpet av 2017, og helst i løpet av vårsemesteret 2017.   


I styresak 78/16 redegjøres det i mer detalj for dagens status, og det er også fremlagt tall fra siste år.  


Arbeidet med gjennomgang av spesialemneporteføljen tas også opp igjen våren 2017. Dette vil 


bringe på det rene hvilke tiltak som kan sikre en bedre utnyttelse av ressursene, om det kan være 


grunnlag for andre former for omstrukturering av emneporteføljen, og om undervisningen på 


spesialemnene har den dybde som forventes av emner på masternivå. 


1.7 Masteroppgave 


Læringsmålene samt veileder- og sensorinstrukser er nå i godt innarbeidet drift på alle tre 


fakultetene. 


Vi arbeider fortsatt med sensur og bruken av karakterskalaen; karakterstatistikk rapporteres til 


studieutvalget og fakultetsstyret to ganger/år. Vi kan ikke si oss fornøyd med resultatene til nå. UHRs 


karakterundersøkelse i 2015 omfattet masteroppgaver på de juridiske fakultetene, og vi fikk gode 


tilbakemeldinger spesifikt til fellesprosjektet. UHR er imidlertid enig i at vi fortsatt har en vei å gå, og 


presenterte et knippe forslag til ytterligere tiltak. Vårt eget studieutvalg har foreslått at nasjonalt 


fakultetsmøte ser på mulighetene for å samordne en felles «sensorpool» for å sikre at sensuren i alle 


fall er lik på de tre fakultetene. 


Studieutvalget fikk en statusrapport for fellesprosjektet mellom de tre juridiske fakultetene i mars 


2016: Alle tre har iverksatt (sin versjon av) de nye læringsmålene, veiledning til veiledere og sensorer. 


UiT og UiB har nye karakterbeskrivelser, mens UiO beholder de generelle uten tilføyelser. 


Ved UiB har vi utarbeidet og tatt i bruk et nytt sensorbrev for JUS399 Masteroppgave (30 sp) som er 


behandlet i SU og styret. Sensorbrevet tar opp de endringene som følge av fellesprosjektet.  


Etter planen skal 11 studenter levere 60 sp masteroppgave (JUS398 Masteroppgave) våren 2017, og 


fem av studentene har fått stipend i studieåret 2016/2017. To studenter har mottatt stipend fra 


GOVLAND-prosjektet, én student skriver oppgave om klimarett med stipendmidler tildelt fra 


Sparebanken Vests Allmennyttige fond og to studenter har fått stipend fra forskergruppen i 


sivilprosess.  


Våren 2016 leverte 177 studenter masteroppgave på 30 studiepoeng (JUS399), og høsten 2016 


leverte 103. 


 







1.8 Emneansvar 


En helhetlig gjennomgang av godskrivingssatsene for emneansvaret vil være nært knyttet til 


prosessen med å utvikle evalueringen av emnene, samt utviklingen av digital teknologi og alternative 


vurderings- og undervisningsformer. Dette arbeidet vil begynne før sommeren 2017.  


Gjeldende godskrivingssatser vil bli gjort tilgjengelig i ansattwikien i løpet av mars. 


2. Læringsmiljøtiltak   


2.1 Internt opplæringstilbud for ansatte i studieseksjonen 


Studieseksjonen og DigUiBs prosjektgruppe for Digital eksamen var vertskap for et 


studieadministrativt erfaringsseminar om digital eksamen for hele UiB i mars 2016. I juni 2016 var 


studieseksjonen ved seksjonssjef teknisk arrangør for det første studieadministrative seminaret for 


hele UiB.  


Internt ved fakultetet har vi hatt mest fokus på å lære opp nye medarbeidere, utvikle 


opplæringsprogram for nyansatte, overføring av kunnskap og kompetanse mellom medarbeidere og 


kvalitetsheving av eksisterende rutine- og prosessbeskrivelser og maler. Vi arrangerte et internt kurs i 


wikiarbeid i høst og har arbeidet systematisk med utviklingen av kurs og erfaringsutveksling på flere 


områder for vinteren 2016/2017. Det er også flere av seksjonens medarbeidere som bidrar inn i 


sentrale prosjekter og prosesser ved UiB. Det opprettes stadig nye fagspissede studieadministrative 


nettverk og arbeidsgrupper ved UiB der vi er representert. 


2.2 Studentmottak for nye studenter som starter direkte på 2., 3. og 4. studieår 
Antall studenter som begynner rett på 2., 3. og 4. studieår øker stadig, og studieseksjonen har 


sammen med faglig ledelse jobbet med utvikling og tilrettelegging av mottaket for denne gruppen. 


Høsten 2015 ble det bestemt at nye studenter på 3. og 4. studieår skulle ha egne faddergrupper, og 


dette ble – i samarbeid med Juristforeningen – videreført i år.  


Årets nyskapning var egne informasjonsmøter for studenter som ikke begynner rett på 1. studieår. 


Formålet var primært å gi alle studentene bedre tilpasset informasjon, og dermed en enklere 


studiestart. Møtet som var planlagt for de som skulle begynne på 3. studieår ble imidlertid avlyst i 


siste liten, da det viste seg at det kun ville møte tre studenter. Disse studentene deltok derfor på 


møtet for 4. studieår, men mye av informasjonen som ble gitt på dette møtet opplevdes nok ikke 


som veldig relevant for disse. Vi vil derfor planlegge et eget møte for denne studentgruppen neste år. 


Høstens semesterregistrering ble i hovedsak gjennomført via mobiltelefon og var tilpasset de ulike 


studentkategoriene, med en egen registreringsstasjon for 3. og 4. studieår. Dette forenklet 


registreringsprosessen betraktelig, og vil gjentas i 2017. Fakultetets tidlige saksbehandling av 


innpass-saker gjør at disse studentene har en komplett utdanningsplan når de begynner, og dette er 


et absolutt pluss for studentene (og studieseksjonen).  


Semesterstart 2016 ble bl.a. evaluert via elektronisk spørreskjema til studentene. Hovedtendensen 


blant respondentene så ut til å være at et eget opplegg for 3. og 4.årsstudentene var et positivt tiltak.  







Alle resultatene vil gjennomgås nøye i forbindelse med planleggingen av neste års semesterstart, slik 


at vi kan få justert og tilpasset opplegget der det måtte være nødvendig. 


2.3 Arbeidsgruppeledere 


Vi har videreført kollegaveiledning som obligatorisk element i emnet JUS329 Universitetspedagogisk 


rettleiing etter gode evalueringer fra fjorårets kull. Vi vil også fortsette samarbeidet med 


universitetspedagogikkmiljøet i gjennomføringen våren 2017.  


I 2016 har vi fortsatt å utvikle oppfølgingen og opplæringen av arbeidsgruppelederne. Høsten 2016 


har vi også involvert tidligere arbeidsgruppeledere i utarbeidingen av opplæringen. 


Førsteamanuensis Ivar Nordmo fra institutt for pedagogikk har bidratt i år, i samarbeid med erfarne 


arbeidsgruppeledere. Hans Christian Farsethås fra Akademisk skrivesenter ved UiB har også hatt en 


økt med de nye arbeidsgruppelederne, og dette samarbeidet ønsker fakultetet å videreutvikle også 


på andre prosjekt. Opplæringen i høst har gitt mer rom for aktiv deltakelse, og vi har fått gode 


tilbakemeldinger på opplegget fra deltakerne. 


I undersøkelser om frafall og i pedagogisk litteratur, ser man at det er de første ukene av det første 


semesteret som er kritiske for å hindre at ferske studenter slutter.  Vi har i prosjektet «Bedre språk, 


bedre jurister» sett en mulighet for å i større grad bruke arbeidsgruppelederne i oppfølgingen av 


førsteårsstudentene de første ukene av studiet.   


Den såkalte «bli-kjent»-samlingen forskyves til august, og vi vil videreutvikle innholdet i samlingen, 


bl.a. ved å la oss inspirere av informasjonsuken «På veg» som de arrangerer ved Det matematisk-


naturvitenskapelige fakultet. I denne uken får de ferske realfagsstudentene hjelp til å planlegge 


studietiden sin ved å se på karrieremuligheter, studievaner etc. og slik inspirere og hjelpe dem til å 


sette seg klare mål for studiene. 


2.4 Integrering av de innreisende studentene  


Etter innføringen av kravet om obligatorisk engelskspråklig spesialemne i mastergraden i 


rettsvitenskap for studentene som ikke reiser på utveksling, oppfordret studiedekanen alle 


emneansvarlige på de engelske spesialemnene å legge til rette for samarbeid og 


informasjonsutveksling på tvers av studentgrupper/nasjonaliteter for å sikre bedre integrering og 


læringsutbytte. 


Etter å ha mottatt de første tilbakemeldingene gjennom høstens emneevalueringer, er det tydelig at 


det har hatt en klar positiv effekt på studentenes læringsutbytte i emner hvor foreleserne har 


oppmuntret til og lagt til rette for samarbeid og diskusjoner på tvers av 


studentgrupper/nasjonaliteter. 


Tiltaket har høstet positiv oppmerksomhet i Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning som 


ble publisert i januar 2017. Opplegget har også har vakt positiv interesse blant flere av fakultetets 


internasjonale partnere. De ser verdien av tiltaket for studentene de sender på utveksling til UiB, og 


ser den positive effekten dette potensielt vil ha for studentene sine, selv om de kanskje ikke har 


mulighet til å innføre samme ordning for sine studenter lokalt. 



https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/





3. Evaluering 
Ny matrise for emneevalueringen som følger UiBs studiekvalitetssystem er vedtatt.2 Ved å gå over til 


en treårig syklus for emneevaluering gis det rom for en mer dyptgående evaluering av emnene, og i 


dette arbeidet kan det være aktuelt å trekke inn både kollegaer, studenter og eksterne 


ressurspersoner. Studiedekanen vil i samarbeid med studieseksjonen og emneansvarlige utvikle 


innholdet i denne evalueringen i løpet av 2017.  


Vi vil også se på form og innhold i referansegruppemøtene i løpet av våren. Vi ønsker bl.a. mer 


tilbakemelding på digitale element i emnene etter hvert som dette tas i bruk i større utstrekning. 


Fakultetets programsensorer har vært involvert i et seminar i høst som bl.a. hadde emneevaluering 


som tema. Programsensorene deltok også på studiekvalitetsseminaret i januar, og de har nå et godt 


grunnlag for videre arbeid.  


Matrisen for emneevaluering er fastsatt, og iverksatt for så vidt gjelder at «forenklet evaluering i 


mellomliggende år». Vi har ennå ikke kommet til den første forekomsten av «hvert tredje år». I 


bakgrunnen har vi en prosess for å samle momenter som bør inngå i evalueringen, denne prosessen 


ventes å bidra til at evalueringen blir et offensivt kvalitetsverktøy. 


Se også punkt 8.2. Digital evaluering. 


 


4. Etter- og videreutdanning 
Fakultetet tilbyr kun ett etter- og videreutdanningsemne i 2016, JUR601 Innføring i jus for 


næringslivet.  


Gjennomføringen av JUR601 har vært svært vellykket i høst, og tilbakemeldingene fra studentene har 


vært positive. Emneansvarlig har brukt mye ressurser på å utvikle et godt og pedagogisk 


gjennomtenkt emne, og har i stor grad tatt i bruk mulighetene som ligger i Mitt UiB. Forelesningene 


har vært strømmet direkte og tatt opp og gjort tilgjengelig. Studentene har selv også vært aktive på 


siden i Mitt UiB.  Erfaringene fra dette emnet er formidlet til de andre fagmiljøene ved UiB som 


arrangerer kurs for Addisco og dette har resultert i tildeling av midler til digital utvikling hos 


Norgesuniversitetet (se punkt 8.4). 


Fredag 9. september ble alumnusdagen avholdt for tredje år på rad, med ca. 90 alumner til stede. 


Fakultetet inviterte til et interessant faglig program med foredrag fra fakultetet ansatte, 


kommuneadvokaten, Inventura AS, Advokatfirmaet Kyrre og Finansforbundet, etterfulgt av god mat 


og drikke i vrimlearealet, med fest på Fjøset i studentregi som avslutning på kvelden. 


Som i de to foregående årene var Advokatforeningen medarrangør, og alumnus som er medlemmer 


fikk godkjent seminaret som etterutdanning. Fakultetet og Advokatforeningen er innstilt på å 


fortsette med et alumnusdagskonsept som nå er blitt en tradisjon. 
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5. Internasjonalisering 


5.1 Implementering og evaluering av JUS134-Kina 


Våren 2016 deltok ti studenter fra Bergen på Chinese Law Summer Program ved Renmin University 


School of Law.  Sommeprogrammet er en del av emnet JUS134-Kina Rettshistorie og komparativ rett 


med særskilt fokus på kinesisk rettskultur. I evalueringen av kurset kom studentene med nyttige 


merknader og forslag til forbedringer (bl.a. om undervisning- og eksamensform). På bakgrunn av 


disse tilbakemeldingene ble det blant annet gjort endringer i emnebeskrivelsen for JUS134-Kina som 


vil få virkning fra og med våren 2017.  


Studentenes rapporter om andre forhold enn undervisning og eksamen, bl.a. informasjon og tips om 


et opphold i Beijing og deres erfaringer, er publisert på fakultetets nettsider. 


Det er oppnådd enighet mellom Renmin University Shool of Law, Indiana University og fakultetet i 


Bergen om å sende 15 studenter til programmet i 2017. I oktober 2016 ble det holdt et nytt 


informasjonsmøte om JUS134-Kina og sommerprogrammet for 2017. Professor Tom Wilson fra 


Indiana University deltok på informasjonsmøtet. 


Bergen Konfutse Institutt bidro med økonomisk støtte til studentene som deltok på 


sommerprogrammet i Beijing i 2016. Bergen Konfutse Institutt har også utviklet et kurs i kinesisk 


språk og kultur som avholdes i perioden januar til april 2017. Studentene som deltar på dette kurset, 


og som tar den avsluttende testen, blir gitt økonomisk støtte til deltagelsen i sommerprogrammet.  


 


5.2 Kombinasjon av studier og praksis i Kina 


Semesterprogrammet i kinesisk rett, hvor studier hos våre partneruniversiteter kombineres med 


traineeopphold hos norske eller internasjonale bedrifter og organisasjoner i Kina, tilbys for første 


gang i vårsemesteret 2017. Som et ledd i realiseringen av dette programmet ble emnet JUS334 


Chinese Law Clinical Programme opprettet, og emnebeskrivelsen publisert i løpet av høstsemesteret 


2016. Ni studenter skal gjennomføre programmet våren 2017. Studentene skal skrive en 


praksisrapport etter endt traineeopphold, og bestått rapport gir 10 studiepoeng. 


I løpet av høstsemesteret 2016 har studiedekan og studieseksjonen vært i dialog med både 


partneruniversitetene og arbeidsgiverne for å fastlegge detaljer rundt studier og praksisopphold. Det 


er utarbeidet en Learning Agreement som nedfeller formålet med, og det nærmere innholdet i, 


traineeoppholdet.  


Bergen Konfutse Institutt har utviklet et femukers kurs i kinesisk språk og kultur som ble gjennomført 


januar-februar 2017, med avsluttende test i februar. Deltagelsen i dette kurset er obligatorisk. 


Studentene reiser til Beijing eller Shanghai i februar 2017. Det er allerede opprettet kontakt mellom 


studenter og arbeidsgivere, og utplasseringen hos arbeidsgiverne i Beijing og Shanghai vil skje 


parallelt med universitetsstudiene. Studentene vil i løpet av praksisperioden bli fulgt opp av 


representanter fra fakultetet. 


 







5.3 Implementering av obligatorisk engelskspråklig spesialemne – 


internasjonalisering hjemme 


Fakultetets langsiktige ambisjon er å opprette ytterligere to spesialemner i kinesisk rett, i tillegg til 


det allerede etablerte introduksjonskurset. Disse nye emnene skal gi rom for dypdykk i utvalgte 


forretningsjuridiske emner av særlig relevans for norsk næringsliv. Undervisningen skal gis av 


professorer fra våre partneruniversiteter i Kina. Da vil fakultetet kunne tilby et helt semesterstudium 


i kinesisk rett, og dette vurderes som strategisk viktig. Opprettelsen av disse spesialemnene vil først 


kunne skje etter at det igjen åpnes for å etablere nye spesialemner ved fakultetet. 


Hovedformålet med kravet om engelskspråklig emne er å sikre at studentene som ikke velger 


utveksling som del av graden, også utvikler både språkkompetanse og interkulturelle ferdigheter.  


Emneevalueringene etter det første semesteret med obligatorisk engelsk emne viser at der 


kursansvarlig legger til rette for diskusjon og utveksling av informasjon på tvers av nasjonaliteter, 


opplever studentene økt læringsutbytte. Dette er helt i tråd med målet om at studentene som ikke 


reiser ut likevel har mulighet til å utvikle interkulturelle ferdigheter og oppnå et mer internasjonalt 


perspektiv innen juridiske spørsmål. 


5.4 Tiltak for å heve kvaliteten og læringsutbyttet ved utveksling 


Studiedekanen og studieseksjonen arbeider kontinuerlig med å heve kvaliteten på 


utvekslingstilbudet. I vårsemesteret 2016, ble det vedtatt en reglementsendring i § 5-1 for å 


tydeliggjøre hvilket nivå emner tatt i utlandet må være på for å kunne forhåndsgodkjennes og 


deretter godskrives i inn graden. Som hovedregel kan bare emner på masternivå godkjennes. Det er 


også innført begrensninger i adgangen til å ta ikke-juridiske emner. 


6. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter 
Senteret er ledet av visedekan for digitalisering, har én fast ansatt digital produksjonsmedarbeider og 


engasjerer ellers eksterne medarbeidere når det er behov. Senteret skal være fakultets spydspiss når 


det gjelder digital formidling innen undervisning og forskning, og har også tatt på seg oppdrag fra 


fagmiljø utenfor fakultetet. 


6.1 Filming av forelesninger 


Videoopptak av forelesninger er forsøkt gjort automatisk i stadig større grad, for å frigjøre ressurser 


til andre oppgaver. Selv om vi fremdeles må redigere opptakene i etterkant, gjøres de fleste 


opptakene nå automatisk, noe som er arbeidsbesparende.  


Fra 2017 er det mulig å foreta automatiske opptak av de fleste spesialemner ved at det er installert 


nytt utstyr for videoopptak i seminarrom 2, der mesteparten av undervisningen i slike emner foregår. 


6.2 Faglige tilpassede presentasjoner  


I 2016 er det laget faglige tilpassede presentasjoner i form av videoopptak i EXFAC, Forvaltningsrett I, 


Kontraktsrett II, JUS133 og JUS134. 


I EXFAC har både de emneansvarlige og andre fagpersoner blitt involvert i en rekke ulike 


introduksjonsvideoer til emnet.  







I forbindelse med Forvaltningsrett I er det laget en egen video om kommentering av arbeidsoppgaver 


hvor tekst, grafikk og animasjoner er integrert i en samtale mellom to vitenskapelig ansatte. 


I Kontraktsrett II ble det gitt tips til studentene i forkant av eksamen, samtidig som enkelte utvalgte 


emner ble gjennomgått i en diskusjon mellom emneansvarlig og en annen underviser. 


I JUS133 Rettskilde- og metodelære ble det i 2016 publisert en metodediskusjon mellom Knut Tande 


og Jørn Øyrehagen Sunde, filmet under en biltur på vei til et opptak knyttet til Landslovsprosjektet.  


Den største videoproduksjonen knytter seg nettopp til Landslovsprosjektet, hvor det er laget 


omfattende presentasjoner av forskningstematikken og forskningsfunn. Disse opptakene er også 


brukt i undervisningen til JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. 


Fra november 2016 vil de emneansvarlige mer systematisk bli tilbudt opptak i fakultetets nye studio. 


Dette vil trolig øke produksjonen av faglig tilpassede opptak betydelig sammenliknet tidligere. Vi har 


så langt produsert noen introduksjonsvideoer til undervisningsemner og noen presentasjoner av 


forskningsprosjekter i studio. Tilgangen til studio har gjort slike produksjoner vesentlig mer effektive 


enn før. 


6.3 Filming av emnepresentasjoner 


Filming av emnepresentasjoner har ikke vært et prioritert område i 2016. 


Det er likevel laget en video som forklarer de faglige forbindelseslinjene mellom emnene JUS133 


Metode- og rettskildelære og JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. I tillegg har det blitt laget en 


video som presenterte emnet Konfliktmekling og God forvaltningsskikk for studentene.  


Også dette arbeidet vil kunne gjøres mer systematisk med fakultetets nye studio. Det er også 


planlagt å gjøre opptak som presenterer fakultetets tilbud til internasjonale studenter. 


6.4 Tverrfaglighet 


Senterets oppdrag for andre fagmiljø ved UiB har vist at det digitale mediet kan være gunstig for å 


starte opp tverrfaglige diskusjoner, og for å opprette møteplasser for faglig diskurs som ellers ikke 


ville eksistert. Senteret vil utforske videre mulighetene dette kan gi. 


6.5 Oppdrag for andre fagmiljø 


Lærings- og formidlingssenterets utstyr og kompetanse har vist seg å være svært attraktivt for andre 


fagmiljø. Vi samarbeider kontinuerlig med kommunikasjonsavdelingen, og påtar oss oppdrag som 


kommunikasjonavdelingen ikke har kapasitet til å ta på seg. Vi har gjort oppdrag for Humanistisk 


fakultet og for Medisinsk-odontologisk fakultet, i tillegg til å gjøre opptak i forbindelse med 


Holbergprisen. Oppdragene gir lærings- og formidlingssenteret viktige erfaringer, og genererer også 


inntekter gjennom internfakturering mellom fakultetene 


6.6 Filming av disputaser 


Det har foreligget et dekanvedtak om å undersøke mulighetene for opptak av disputaser, forutsatt 


samtykke fra de involverte. Manglende mulighet for å gjøre videoopptak av god kvalitet, usikkerhet 


med hensyn til hvordan slike videoopptak eventuelt kan brukes, samt risiko for at videoopptak virker 


negativt inn på gjennomføringen av disputasen, har imidlertid ledet til at de aktuelle planene er lagt 


på is. 







7. Andre tiltak 


7.1 Lærlingeordning 


Som et bidrag til UiB sitt «lærlingeløft» tok Det juridiske fakultet, som beskrevet i årsplanen, høsten 


2016 inn to lærlinger i kontor- og administrasjonsfag.  


Lærlingene er tilknyttet hver sin seksjon, én til studieseksjonen og én til forsknings- og 


stabsseksjonen. Det er utarbeidet detaljerte læreplaner for begge lærlingene, som skal være ved 


fakultetet i to år. Lærlingen har en kontaktperson som også er fagansvarlig, og det avholdes ukentlige 


veiledningssamtaler. 


Det er nå avgjort at de ikke skal bytte seksjon etter det første året, slik det opprinnelig var tenkt. 


Forsknings- og stabsseksjonen vil imidlertid ha en viktig rolle for å sikre at studieseksjonen sin lærling 


får oppfylt samtlige lærings- og kompetansemål3. På samme måte vil studieseksjonen sørge for at 


den andre lærlingen får opplæring som ikke kan dekkes av den seksjonen han tilhører. Seksjonene 


jobber nå sammen om å planlegge mer langsiktige oppgaver som dekker flere lærings- og 


kompetansemål, og som lærlingene kan samarbeide tett om. 


Studieseksjonen har integrert  sin lærling i så mange arbeidsfelt4 som mulig, og hun har også fått god 


tilknytning til Informasjonssenteret.  


7.2 Administrativ effektivisering, kvalitetsutvikling og forenkling 


Studieseksjonen vil fortsette sitt kontinuerlige arbeid med å effektivisere, forbedre og forenkle 


prosesser og rutiner lokalt, og bidra til administrativ erfaringsutveksling ved hele UiB gjennom de 


mange fora vi er medlem av. 


Det kan nevnes at fakultetet er med i et pilotprosjekt om Erasmus without papers, som dreier seg om 


å gå fra godkjenning og signatur av Learning Agreement på papir til elektronisk versjon av Learning 


Agreement (en kontrakt mellom studenten som skal på utveksling, partneruniversitet og fakultetet 


om hvilke fag som skal tas og godkjennes). Det implementeres for studenter fra fakultetet som skal 


på utveksling på vårsemesteret 2017. Pilotprosjektet har foreløpig noen "barnesykdommer" fordi 


plattformen fortsatt er under utvikling men det vil trolig bidra til effektivisering av det administrative 


arbeidet rundt det for de internasjonale koordinatorer ved fakultetet. 


I tillegg kan det nevnes at fakultetet i det siste året har gått for en omlegging av veiledning om 


utveksling. Det tilbys ikke lenger individuelle veiledningstimer, men veilederne er tilgjengelige oftere 


og for flere studenter med den nye ordningen der de kan treffes en gang i uken. Ved større pågang 


rundt søknadsfrist settes det opp flere forekomster av veiledning. 


For videre effektivisering av saksbehandling rundt utveksling, skal digital post i større grad brukes for 


utsending av vedtak om forhånds- og endelig godkjenning via ePhorte. 


Seksjonen bidrar inn i sentrale effektiviseringsprosjekt ved UiB: Nestleder i studieseksjonen er 


medlem av ressurs-gruppen i UiB sitt sentrale effektiviseringsprosjekt #ORG2022. 
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 Økonomi og HR er for eksempel områder som vil være vanskelige å dekke i studieseksjonen  


4
 Eksamens-, informasjons- og registreringsarbeid, forsendelser, selvstendige vakter i fakultetets infosenter, større og 


mindre forefallende administrativt arbeid 







8. Utvikling som har skjedd utover tiltakene nedfelt i årsplanen 


8.1 Honorarskjema 


Våren 2016 ble det klart at man måtte operere med to ulike hovedtariffavtaler5, og det oppstod 


dermed et behov for å innhente sensorenes fagforeningstilhørighet for å kunne utbetale riktig 


honorar. Studieseksjonen utførte da et større arbeid for å forenkle honorarprosessen, og 


honorarskjemaet i papir er nå erstattet av en digital løsning som har mange fordeler.  


Den studieårsansvarlige slipper å holde oversikt over fagforeningstilhørighet og ulike satser – 


beregningene av honorar skjer nå automatisk. Koder, analysenumre o.l. er integrert i skjemaet, og 


behandlingstid i studieseksjonen er kuttet. Sensorene får umiddelbart kvittering (arbeidsavtale) når 


de sender skjemaet, og potensielt kan ventetiden for utbetaling bli kortere.  Den totale 


arbeidsmengden knyttet til honorar vil gå ned for både studiesjef, studieårsansvarlige og HR.  


Løsningen ble først implementert på de ordinære emnene på 1. – 4. studieår, men er nå også innført 


på klagesensur, masteroppgave og spesialemner. Ordningen fungerer fint for alle involverte parter, 


og vil så snart tiden tillater det også bli innført på andre emner. 


8.2 Digital evaluering 
Som nevnt i punkt 3 vedtok fakultetets studieutvalg i mai 2016 en ny syklus for emneevaluering av 


ved Det juridiske fakultet, som blant annet innebærer at hvert emne blir evaluert hvert tredje år i 


stedet for hvert år. Fakultetet ønsker likevel gi studentene mulighet til å gi umiddelbare 


tilbakemeldinger på emner de tar, slik at vi kan gjøre justeringer der det måtte være nødvendig. 


Dette har vi søkt å løse ved at emneansvarlige som ønsker det kan avholde referansegruppemøter 


også utenom det som er nedfelt i evalueringssyklusen, og ved å innføre digital evaluering de 


semestrene et emne ikke skal evalueres fullt ut. Denne evalueringen gjøres via et digitalt skjema der 


studentene kan gi sine innspill. Lenken blir gjort tilgjengelig via Mitt UiB, skjemaet publiseres noen 


dager før eksamen og forblir aktivt i halvannen til to uker. 


Hvor mange som vil benytte seg av muligheten er det for tidlig til å si så mye om, men på den digitale 


evalueringen av JUS124 Tingsrett høsten 2016 kom det 82 tilbakemeldinger fra studentene. På de 


spesialemnene man har fått tilbakemeldinger på har det vært mellom to og ni studenter som har 


svart. 


8.3 Prosjektsøknader til Norgesuniversitetet 


Norgesuniversitetet er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet som bl.a. fremmer 


utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning ved å finansiere utviklingsprosjekter 


ved universiteter og høgskoler. I vår lyste de ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og 


som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder: 


•Aktiv læring 


•Digitale læringsformer for arbeidslivet 


•Digital vurdering   
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 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hta-2016-2018/id696502/ 
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Fakultetet sendte tre prosjektsøknader høsten 2016 i konkurranse med 56 andre søknader fordelt på 


20 institusjoner: 


På oppdrag fra Addisco ble det søkt om midler til prosjektet «Firenighet – tre emner i ny pedagogisk 


modell for arbeidslivspartner». Prosjektet skal utvikles i samarbeid med institutt for 


samfunnspsykologi og institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Prosjektet innebærer at 


emner på institutt for samfunnspsykologi og institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 


skal legges opp etter modell av JUR601 Innføring i JUS for næringslivet. 


Kjernen i prosjektet «Juridiske resonneringsstrukturar» er å lage en film på 70 min. som skal vise 


frem og forklare juristers grunnleggende resonneringsstrukturer de siste 1000 år. 


«Bedre språk, bedre jurister» er et skrivekurs for førsteårsstudentene våre. Kurset legges til tidlig i 


det første semesteret av studiet. Deretter skal kurset følge studentene på 1. studieår gjennom 


studieåret. I tillegg skal alle emnene på 1. studieår implementere et særlig fokus på det språklige. 


Prosjektet legger også til rette for at arbeidsgruppelederne skal inn på et tidligere tidspunkt for å gi 


bedre trivsel, bedre læringsutbytte og mindre frafall (se punkt 2.3).   


«Firenighet – tre emner i ny pedagogisk modell for arbeidslivspartner» ble tildelt 300.000,- 


«Bedre språk, bedre jurister» ble tildelt 700.000, -  


8.4 Dokumentasjon av seminarer – internt og eksternt 


Dragefjellet lærings- og formidlingssenter har dokumentert flere seminarer i løpet av sommeren og 


høsten: 


 Debatt om  «Lov og litteratur»6
 arrangert av Fagutvalget for allmenn 


litteraturvitenskap på Hovedbiblioteket 


 BREXIT-seminar ved fakultetet7 


 Seminar om opphavsrett ved lenking på Internett arrangert ved fakultetet8 


 


8.5 Podcast 


Dragefjellet lærings- og formidlingssenter har spilt inn podcast om rettshistorie med stipendiatene 


Brage Thunestvedt Hatløy og Lars August Kvestad. 


8.6 UTFORSK-midler fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) 


Våren 2016 utviklet fakultetet sammen med Renmin University School of Law en felles søknad til SIU 


om delfinansiering av en rekke samarbeidstiltak for perioden 2017 til 2020. Søknaden hadde en 


økonomisk ramme på like i underkant av 2 millioner kroner, og den ble innvilget fullt ut. Noen av de 


omsøkte aktivitetene er allerede i gang. Dette gjelder bl. a. forelesningene i europeiske 


menneskerettigheter ved Renmin som studiedekanen holdt for andre gang våren 2016, og den årlige 


rundebordskonferansen med PhD-studenter fra de to institusjonene. Av nye tiltak som skal utvikles 


og iverksettes, er det særlig grunn til å nevne at det planlegges for et Maritime Law Summer 


Programme ved fakultetet i Bergen for kinesiske studenter, med oppstart enten høsten 2018 eller 
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høsten 2019. Dette programmet utvikles i samarbeid med Maritime Bergen, klyngen for de maritime 


næringene i Bergensregionen. I tillegg til støtten fra SIU, har dette prosjektet allereie fått innvilget 


økonomisk støtte på til sammen 550 000 kroner (Hordaland fylkeskommune, Stiftelsen Neptun og 


Norwegian Hull Club), og vi avventer fortsatt utfallet av flere søknader. SIU har også gitt støtte til en 


internasjonal konferanse i april 2018 i Beijing med temaet The Role of Courts in Transitional 


Societies. Denne konferansen er planlagt å være et møtested for dommere og akademikere, men det 


vil også bli en egen sesjon hvor PhD-studenter skal presentere sine avhandlinger om dette temaet.  


Studenter fra Renmin har også mulighet til å få stipend gjennom Erasmus Global Mobility-


programmet for studier i ett semester ved Det juridiske fakultet. 


 


 


8.7 Kontaktreiser 


I løpet av 2016 var fakultetet representert under ulike kontaktreiser i utlandet. Disse var utenom de 


vanlige og etablerte årlige møter som er en del av de ulike fakultetsnettverkene som fakultetet er 


medlem i. 


- India: i mai 2016, reiste en delegasjon fra fakultetet til India, og besøkte en forholdsvis ny partner: 


National Law University Delhi. Besøket var finansiert av SIU midler som gikk på å organisere et PhD 


workshop mellom stipendiater fra Bergen og NLUD. I anledning besøket, tok fakultetet initiativ til å 


presentere Bergen som et potensielt studiested til studenter fra NLUD. Fakultetet har stipendmidler 


gjennom samme SIU-prosjektet, samt gjennom Erasmus Global Mobilitet programmet som bidrar til 


at studenter fra India kan studere i ett semester ved fakultetet. 


- USA: i september 2016 reiste en delegasjon fra fakultetet til flere institusjoner i USA. Målet var å 


besøke allerede eksisterende partnere, samt besøke nye og sondere mulighetene for samarbeid 


rundt studentutveksling. Fakultet besøkte først sin eldste utvekslingspartner, Hamline University som 


nå er fusjonert til Mitchell|Hamline School of Law. Der ble det blant annet signert fornyelse av 


studentutvekslingsavtalen, samt ble det tatt opp diskusjon om å gjenopprette en sommerskole i 


Bergen. Deretter besøkte fakultetet University of California Hastings College of the Law i San 


Francisco. Besøket ble initiert av en student som fikk opptak på egen hånd på LLM-programmet 


deres. UC Hastings tok deretter initiativ til å sette i gang en dialog om å inngå en utvekslingsavtale 


med Bergen. Der ble det signert en avtale om utveksling på LLM-programmet deres. Fakultetet reiste 


videre til Washington University St Louis, hvor en annen utvekslingsavtale for opptak til deres LLM 


program ble inngått. Til slutt besøkte fakultetet Fordham University i New York. Der hadde det vært 


dialog om mulig studentutveksling over flere år. Målet med besøket var å følge dette opp. Fakultetet 


fikk etterhvert beskjed om at det ikke ville være mulig å inngå en slik avtale pga at universitetet ikke 


kan møte kravene som fakultetet i Bergen setter (f.eks. bl.a. rabatt på skolepenger). 


- Kina: i juni 2016, reiste en delegasjon til Kina og Hong Kong. Fakultetet besøkte sine allerede 


eksisterende partneruniversitet i Beijing (Renmin University, Peking University, China University of 


Political Science and Law). Målet med besøket var å opprettholde kontakt med disse, samt 


kombinere det med PhD-rundebordskonferanse som finner sted ved Renmin University hvert år. 


Fakultetet besøkte også to potensielle nye partnere i Hong Kong, The Chinese University of Hong 







Kong og City University Hong Kong. Der ble det diskutert mulighet for å inngå en 


studentutvekslingsavtale. Respons var positiv, og fakultetet er per i dag i dialog med disse 


institusjonene for en mulig avtaleinngåelse. Studiedekanen har dessuten prioritert å holde kontakt 


med våre samarbeidsuniversiteter i forbindelse med hans opphold i Beijing på grunn av 


undervisningsoppdrag. 


I oktober 2016, reiste en ny delegasjon fra fakultetet til Kina. Denne gangen ble reisen finansiert og 


organisert av Bergen Konfutse Institutt. Der var også med representant fra Advokatforeningen lokalt 


og forsker fra Bonn universitet som er med i det ene forskningsprosjektet inkludert i UTFORSK-


prosjektet.  Delegasjonen besøkte fakultetet sine allerede eksisterende partneruniversitet i Beijing 


(Renmin University, Peking University) og universitet som man arbeider med å inngå avtale med 


(Tsinghua University). Planene i prosjektene i UTFORSK-søknaden ble diskutert og det ble lagt grunn 


for mulig fremtidig forskningssamarbeid. I Shanghai besøkte delegasjonen Det nordiske senteret og 


Law School på Fudan University. Delegasjonen traff den norske generalkonsulen i Shanghai og var på 


mottakelse på den norske ambassaden i Beijing. Delegasjonen var også på omvisning hos Hanban 


(koordinator av Konfutse-instituttene) og traff representanter fra Bergen Konfutse Institutt sine 


nærmeste universitetspartnere i Beijing. 


Fakultetet har også stipendmidler gjennom Erasmus Global Mobilitet programmet som bidrar til at 


studenter fra Kina kan studere i ett semester ved fakultetet. Disse er blant annet i bruk våren 2017 


for studenter fra Renmin University. 


 


9. Rapporterte utdanningsdata for 2016 
Fakultetet rapporterer hvert år kvantitative data til Database for statistikk om høgre utdanning 


(DBH). Et utvalg av de rapporterte dataene følger her for at studieutvalget og fakultetsstyret skal 


være kjent med nøkkeltall for utdanning ved fakultetet. Også tall for tidligere år er inkludert slik at 


man kan se utviklingen over tid. Studiepoengsproduksjon, antall ferdige kandidater og antall 


utvekslingsstudenter er av stor betydning for fakultetets økonomi. Rapporterte data gir grunnlag for 


budsjett 2 år frem i tid. 


9.1 Studenttall 
I 2016 var det totalt 2358 registrerte studenter ved fakultetet. 1860 av disse, eller 79 %, var registrert 


på det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap. (det er studenttall i høstsemesteret som 


rapporteres offisielt). 


 


Studieprogramnavn 
 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Studenter 
totalt 


Studenter 
totalt 


Studenter 
totalt 


Studenter 
totalt 


Studenter 
totalt 


Studenter 
totalt 


Innføring i juridiske emner (EVU)     19   15 25 


Integrert masterprogram i 


rettsvitenskap 
1 936 1 928 1 853 1 811 1 852 1 860 


Internasjonale programmer og 


avtaler 
88 114 131 113 148 165 







Masterstudiet i rettsvitenskap - 


start høst 
1 1         


Planrett (EVU)       25 24   


Poststudierett - Det juridiske 


fakultet 
      39 63 88 


Særskilt valgemne jus 91 107 100 107 147 155 


Toårig masterprogram i 


rettsvitenskap 
      30 58 65 


Videreutdanning - juridiske emner 53 30 48       


Sum 2 169 2 180 2 151 2 125 2 307 2 358 


 


Kjønnsfordeling 


I 2016 var 1226 av de 1860 studentene på det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap kvinner. 


Dette utgjør en kvinneandel på 65,9 %. Tilsvarende er kvinneandelen på det toårige 


masterprogrammet i rettsvitenskap 73,8 % (48 av 65). Av innreisende utvekslingsstudenter var 70,3 


% kvinner (116 av 165). Av det totale antallet studenter ved fakultetet i 2015 (2358) er 


kvinneandelen på 66,2 %. 


 


Opptak og søkertall for 2016 ble rapportert til fakultetsstyret i sak 79/16. 


 


9.2 Ferdige kandidater 


År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Antall 270 325 345 292 299 332 


 


9.3 Total studiepoengsproduksjon 


Tabellen viser oversikt over studiepoengsproduksjon i henhold til studieprogrammet hvor emnet 


primært tilhører. Studiepoengsproduksjonen er samlet i såkalte studiepoengsenheter som utgjør 60 


studiepoeng, altså det en ideell student skal produsere pr studieår. 


 


Studiepoengsproduksjon i 60 
studiepoengsenheter 


 


2012 2013 2014 2015 2016 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Sum egenfinansierte emner 
uten ph.d.-emner og EVU 


1 574,43 1 640,85 1 526,37 1 634,23 1 653,13 


 


9.4 Studiepoengsproduksjon pr student  
Beregningen omfatter antall beståtte studiepoeng for hele året delt på gjennomsnittlig antall 


registrerte studenter for vår- og høstsemesteret det samme året.  







 2014 2015 2016 


Femårig masterprogram i rettsvitenskap 49,1 50,85 49,42 


Toårig masterprogram i rettsvitenskap 40 45,23 45,41 


UiB som helhet 42,76 43,64 42,72 


Sektoren som helhet 43,31 43,29 42,73 


 


 


9.5 Karakterfordeling 


Karakterer for alle emner 


i masterstudiet i 


rettsvitenskap utenom 


masteroppgaver 


A B C D E F totalt 


2015 10,35 % 27,04 % 37,59 % 16,81 % 5,8 % 2,41 % 100 % 


2016 11,05 % 27,72 % 38,75 % 15,78 % 4,52 % 2,18 % 100 % 


Alle karakterer, uavhengig av studentkategori/studienivå utenom masteroppgaver. 


 


Karakterfordeling 
masteroppgave 


A B C D E F totalt 


2015 33,45 % 35,19 % 25,44 % 4,88 % 0,70 % 0,35 % 100 % 


2016 29,47 % 30,53 % 29,12 % 9,47 % 0,35 % 1,05 % 100 % 


Samlet for både JUS399 og JUS398 vår og høst. 


 


9.6 Utvekslingsstudenter 


I 2016 var det totalt 411 utvekslingsstudenter ved fakultetet (mot 319 i 2015). Disse fordeler seg på 


191 (124) utreisende og 220 (195) innreisende. Det var en markant nedgang i antall utreisende i 2014 


og 2015, dette tallet har nå økt og er oppe på samme nivå som i 2013 (192). Vi ser en fortsatt økning i 


antall innreisende studenter 


Tabellen nedenfor viser de samlede utvekslingsstudentene fordelt på inn/ut og type avtaler.  


Utvekslingsstudenter 
2012 2013 2014 2015 2016 


inn  ut Totalt inn  ut Totalt inn  ut Totalt inn ut Totalt inn ut Totalt 


Bilaterale avtaler 9 144 153 12 110 122 21 81 102 34 82 116 31 118 149 


EEA Grants/Norway 


Grants 


                  5   5 1   1 



http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Bilaterale%20avtaler&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=BILATERAL

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!EEA%20Grants/Norway%20Grants&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=EEA-NORW

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!EEA%20Grants/Norway%20Grants&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=EEA-NORW





Erasmus 120 53 173 151 60 211 79 21 100             


Erasmus+             45 16 61 152 28 180 180 59 239 


Fulbright                          1   1 


Individbaserte 


avtaler 


1 5 6   10 10   2 2   5 5 1 7 8 


Nordplus 2 6 8 4 12 16 8 7 15 4 9 13 6 7 13 


Sum 132 208 340 167 192 359 153 127 280 195 124 319 220 191 411 


 Et flertall av våre utreisende studenter drar på fakultetets og UiB sine bilaterale avtaler, mens det 


store flertallet av innreisende studenter kommer fra Erasmus-programmet. 


10. Studiebarometeret 2016 
Studiebarometeret.no viser data fra en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt til over 60 000 


studenter hver høst. Oppstart var i 2013.  


Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske 
høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. På 
Studiebarometeret.no kan du enkelt 


 finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer 


 sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer 


 se utvikling over tid for et studieprogram 
Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år. Studiebarometeret er initiert av 
Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. 
 


Tabellene nedenfor er sammenstilt av Studieadministrativ avdeling, UiB. 


Universitetet i Bergen – indekser pr fakultet 2016 


 


 


Endringer pr fakultet siden 2015 



http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Erasmus&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=ERASMUS

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Erasmus+&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=ERASMUS+

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Fulbright&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=FULBRIGHT

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Individbaserte%20avtaler&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=INDIVID

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Individbaserte%20avtaler&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=INDIVID

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Nordplus&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=NORDPLUS





 


Studentene ved det to-årige masterprogrammet rapporterer overordnet tilfredshet som det 10. 


beste studieprogrammet ved UiB. 


Ser man de 3 juridiske fakultetene sammen på de 5-årige programmene, så er det klart at UiB og UiT 


kommer best ut. Helhetsvurderingen ligger på 4.3 for både UiB og UiT (samme som i 2015), mens den 


for UiO er 4.0. 


Jusstudentene rapporterer omtrent like mange timer brukt på studier pr uke, rundt 40 timer. 


Fordelingen mellom tid på læringsaktiviteter organisert av institusjonen og ikke-organisert 


studieinnsats er forbausende lik, med tanke på at de tre studiene inneholder ulik grad av organiserte 


obligatoriske undervisningsaktiviteter 


Internasjonaliseringsspørsmålene i 2016 retter seg først og fremst til «internasjonalisering hjemme». 


Her er det UiO som scorer best.  


UiB scorer best på digitalisering, men ikke signifikant bedre enn de andre to fakultetene. 


Tabellen nedenfor viser resultatene i hovedkategoriene for de tre fakultetene. Tall for 2016 


inkluderer 2-årig master ved UiB. 


 


Studiebarometeret.no


2016 2015 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013


Antall studenter på programmet 65 58 1860 1852 1811 1853 2552 2540 2574 2547 844 792 719 689


kvinner % 73,8 79,3 % 65,9 64,9 % 64,9 % 65,8 % 65,5 % 65,3 % 64,7 % 64,4 % 63,6 % 65,3 % 62,7 % 64,2 %


menn % 26,2 20,7 % 34,1 35,1 % 35,1 % 34,2 % 34,5 % 34,7 % 35,3 % 35,6 % 36,4 % 34,7 % 37,3 % 35,8 %


Antall respondenter 13 9 323 325 220 178 248 213 249 206 208 131 122 76


% respondenter av totalt 


ant stud på program 20,0 % 15,5 % 17,4 % 17,5 % 12,1 % 9,6 % 9,7 % 8,4 % 9,7 % 8,1 % 24,6 % 16,5 % 17,0 % 11,0 %


Helheltsvurdering 4,4 - 4,3 4,3 4,3 4,5 4,0 4,0 3,9 3,9 4,3 4,3 4,1 4,4


Hovedkategorier:


Læringsutbytte 3,5 - 3,7 3,6 3,7 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,7 3,9 3,7 3,8


Engasjement 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,4 4,4 4,4


Inspirasjon 4,2 - 4,3 4,2 4,2 - 4,0 4,0 3,9 4,2 4,1 4,2


Undervisning 3,5 - 3,5 3,7 3,5 3,6 3,1 3,3 3,0 2,8 3,6 3,7 3,5 3,5


Eksamen 3,7 - 3,9 3,8 3,8 - 3,8 3,8 3,7 - 3,8 4,0 3,9 -


yrkesrelevans 4,2 - 4,4 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5 4,8 4,6 4,7


Medvirkning 3,2 - 3,2 2,9 3,2 3,1 2,8 3,0 3,0 2,8 3,3 3,4 3,3 3,4


Læringsmiljø 3,4 - 3,8 3,8 3,8 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9


2-årig MA UiB UIB UIO UIT
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Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016 


Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår.  
 
Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt. 
 
Frist for innlevering settes til 21. april 2017. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 


forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret.  


 


 


 


 


Tore Tungodden 


ass. universitetsdirektør  Steinar Vestad 


 seniorrådgiver 


 


 


Vedlegg:  


1. Maler for meldinger 2016 
 
Kopi: 
 Forskningsadministrativ avdeling 
 Studieadministrativ avdeling 


Referanse Dato 


2017/314-STVE 05.01.2017 


 







 side 2 av 2 


 


 


 


   


Vedlegg  
 
Mal for meldinger:  
 
Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 21. april 2017.  
 
Utdanningsmelding:  


 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 
behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret. Orientering 
om gjennomførte programevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet i 
studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om arbeid med økt 
gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene.  


 


 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud 
og opptak.  


 


 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017. 


 
 


Forskerutdanningsmelding  


 Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 
forskerutdanning og forskningssatsinger.  


 


 Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse 
av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 


 


 Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 
tiltak.  


 


 Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 
internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene  


 
 
Forskningsmelding:  


 Oppfølging av faglige prioriteringer og tiltak for økt tverrfaglig samarbeid. 
 


 Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering. 
 


 Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 
 


 Tiltak for økt publisering 
 












06.03.17/ANIGA 


 


Vedlegg:  


1. HMS-handlingsplanen 2017 for Det juridiske fakultet 
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Enhet: Det juridiske fakultet Leder: Dekan Asbjørn Strandbakken     
Fakultetsdirektør Øystein L. Iversen  


Dato: 6.3.2017 Verneombud: Hovedverneombud, Bente Rosnes (vara Tine Eidsvaag) 
Verneombud vitenskapelige, Tine Eidsvaag (vara Camilla Bernt) 
Verneombud administrative, Bente Rosnes 


 


HMS-handlingsplanen omfatter følgende HMS-mål: (Vedtatt i Fakultetsstyret 22.3.2011): Fakultetet skal ha et trygt og attraktivt arbeidsmiljø for alle 
ansatte, og jobbe for en optimal ressursutnyttelse gjennom forutsigbarhet og aktivt samarbeid mellom ansatte og studentmedarbeidere i forskning og 
undervisning. Fakultetet ser det som en egenverdi å videreutvikle kompetansen til alle sine ansatte, og øke kompetanseoverføringen og samarbeidet mellom 
administrativt og vitenskapelig ansatte. 


 
Tiltak 


 
Beskrivelse av tiltaket 


 
Tidsplan 


 
Utført 


() 


Psykososialt  arbeidsmiljø    


Oppfølging av ARK-
arbeidsmiljøundersøkelse fra 
2015.  


 


ARK ble gjennomført blant alle ansatte på fakultetet våren 2015.  I etterkant av 
undersøkelsen ble det gjennomført møter med de ulike gruppene av de ansatte der resultater 
og tiltak ble diskutert. I sum oppga de ansatte at arbeidsmiljøet ved fakultetet er godt, 
samtidig som det er noen organisatoriske utfordringer det bør gripes fatt i. Fakultetet vedtok 
ny strategi våren 2016.  Flere av punktene som kom fram i ARK-undersøkelsen fra 2015 er 
tatt med videre i strategien for 2016-2022. Blant annet sier strategien følgende:  
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«Fakultetet skal utvikle eit betre og meir inkluderande sosialt fellesskap, blant anna ved å 
organisere jamlege faglege og sosiale møteplassar. Særleg nye tilsette skal inviterast inn i 
miljøet og få høve til å presentere seg og verksemda si for kollegaene, til dømes gjennom 
prosjektpresentasjonar eller andre bidrag. Det bør arbeidast for å finne ordningar, slik som 
fagpresentasjonar, debattar og liknande som bidreg til å skape intern utveksling av 
kunnskap, samarbeid og dynamikk i organisasjonen. 


I starten av strategiperioden skal det gjennomførast eit prosjekt for organisasjonsutvikling 
for å sjå korleis fakultetet best kan tilpassast nye rammevilkår og resultatkrav.»  
(Prosjektet tas sikte på å starte opp 2. halvår, når det nyvalgte dekanatet er på plass.) 


I 2017 skal vi fortsette med tiltakene som vi iverksatte i 2016, blant annet 
oppstartssamtaler, motivasjonsseminar og pedagogiske samlinger for stipendiatene, 
veilederseminar og nytilsattmøter. 


Vi skal jobbe videre med oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2015, og 
planlegge og forberede ny arbeidsmiljøundersøkelse som skal gjennomføres i 2018. 


 


 


 


 


 


 


 2. halvår 2017 


 


 


 


Løpende 


HMS-møte  Gjennomføre et allmøte med tema knyttet til psykososialt arbeid (jfr. gjeldende 
retningslinjer for et systematisk HMS-arbeid på UiB). 


2. halvår 2017  


Medarbeidersamtaler Alle ansatte får tilbud om medarbeidersamtaler etter følgende struktur: 
Dekan har medarbeidersamtaler med vitenskapelige i fast og midlertidig stilling. Prodekan 
for forskning har medarbeidersamtale med stipendiater. Seksjonssjefene har 
medarbeidersamtaler for ansatte i sine spesifikke seksjoner, og fakultetsdirektøren har 
medarbeidersamtaler med seksjonssjefene. Medarbeidersamtaler tilbys 1-2 ganger årlig. 


1.halvår 2017 
(administrasjonen og 
stipendiater) 


2.halvår 2017(øvrige 
vitenskapelig ansatte) 
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Administrasjonsseminar Årlig tiltak for alle administrativt ansatte. Fokus er faglige innlegg, kompetanseutvikling, 
organisasjonskultur og samarbeid. I 2017 blir seminaret arrangert på Solstrand 2 dager i 
mai.  


10.-11. mai 2017  


Sosiale samlinger Hvert år gjennomføres det sosiale sammenkomster som sommerfest, julebord og 
semesterpizza. Dette vil også bli gjennomført i 2017. Nytt av året er Taco-tirsdag med taco 
til lunsj siste tirsdag i måneden (initiert og finansiert av arbeidstakerne selv). 


Løpende  


Trening i arbeidstiden  Flere ansatte benytter seg av tiltaket om å trene i arbeidstiden. Ledelsen og de ansatte har 
funnet gode måter å gjennomføre dette på. Tiltaket fortsetter i 2017. 


Løpende  


Fotball, curling  Trening etter arbeidstid for grupper av ansatte. Fakultetet subsidierer tiltaket.   Løpende  


Fysisk arbeidsmiljø    


Tilpasning av 
kontorarbeidsplasser.  


HMS-runde med vekt på fysisk arbeidsmiljø. Kartlegging av arbeidsplassene på hvert 
kontor og fellesarealer.  


November 2017  


Bytte ut vegghengte hyller 
ved behov 


Jf. brev fra Eiendomsavdelingen 2016/13404. Av sikkerhetsmessige grunner vil de ansatte 
vil få tilbud om nye hyller i den grad det er påkrevd. 


Løpende  


Risikohåndtering    


Implementere CIM Fakultetet skal ta i bruk nytt elektronisk system for beredskap og krisehåndtering 1. halvår 2017  
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Oppdatering av 
beredskapsplan for fakultetet  


Fakultetet oppdaterte beredskapsplanen i 2016. Denne skal revideres i tråd med nytt 
elektronisk verktøy for beredskap og risikovurdering, CIM.  


2. halvår 2017  


Oppfølging av tiltak i 
beredskapsplanen: 


a) Det skal henges oppslag med bilde av oppsamlingsplass ved evakuering og alle 
nødnumre på innsiden av alle evakueringsdører (de med grønt rømningsskilt). 1. halvår 2017  


 b) Informasjon om/opplæring i evakuering for forelesere. 1. halvår 2017  


 c) Fakultetet skal ta i bruk ulike virkemidler for å bevisstgjøre ansatte og studenter om 
krisehåndtering og forebyggende adferd (også via web/telefoni/smarttelefoner). 1. halvår 2017  


 d) Varslingssystemer må utvikles (som gruppe-e-post og gruppe-SMSer) 2017  


 e) Det skal i samarbeid med sikkerhetsansvarlig ved Eiendomsavdelingen lages en 
plan for gjennomføring av årlige beredskapsøvelser 2017  


Opplæring i bruk av  
hjertestarter og vedlikehold av 
rutiner for hjerte-lunge-
redning (HLR) 


Det skal undersøkes om ansatte og studenter vet at vi har hjertestarter på fakultetet, hvor 
disse befinner seg og om de vet hvordan de skal brukes. 


Opplæring skal også planlegges og gjennomføres dersom det viser seg at slik opplæring 
trengs etter undersøkelsen.  


1. halvår 2017 


 


 


Brannvern Brannvernkurs for alle ansatte: alle ansatte skal delta på brannvernkurs som arrangeres av 
UiB. Oversikt over kurs annonseres jevnlig i Fakultetsnytt. Nytilsatte følges opp særskilt 
via fakultetets rutiner for «mottak av nytilsatte.» 
 


Løpende  
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 Brannvernseminar: Fakultetet skal gjennomføre et 1,5 timers seminar for plassansvarlige 
ved sikkerhetsansvarlig ved UiB. Temaer er rolleforståelse, bedre koordinering når alarmen 
går, mm.    


1. kvartal 2017  


 Brannvernøvelser: gjennomføres hvert semester 1. og 2. halvår 2017  


Innføringskurs i «Håndtering 
av vold og trusler» 


Fakultetet gjennomførte et kurs i håndtering av vold og trusler i desember 2015. Kurset ble 
meget godt mottatt. Det vil bli gjort en vurdering av behovet for nytt kurs i 2. halvdel av 
2017.  


2. halvår 2017  


Avvikshåndtering    


Elektronisk avvikshåndtering Fakultetet innførte UiBs elektroniske HMS-avvikssystem 1. mars 2016. Følgende roller er 
avklart: Fakultetsdirektør er administrator. Seksjonssjef for Studieseksjonen er saksfordeler 
for avviks meldt av studentene, mens seksjonssjef for Forsknings- og stabsseksjonen er 
saksfordeler for avvik meldt av de ansatte. Flere av de ansatte i seksjonene har fått rolle 
som saksbehandlere. HMS-seksjonen ved UiB sentralt har lært opp de som skal behandle 
saker i systemet. Systemet er ellers brukervennlig og tas i bruk uten opplæring.  
 
Innmeldte HMS-avvik og oppfølgingen av disse skal gjennomgås i fakultetets HMS-
utvalgsmøter og ledermøter. 


Løpende  


Ytre miljø    


Miljøsertifisering Miljøfyrtårn må oppfylle en del krav til miljøprestasjon innenfor emnene arbeidsmiljø, 
avfall, energi, innkjøp, system og transport.  
Tiltak som skal følges opp ved fakultetet i 2017: 


1. halvår 2017  
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• å innføre kildesortering (papir, plast, glass/metall etc.) 
• å minne den enkelte om å slå av lys når en forlater rom og å bruke termostater 


riktig 
Annet    


Synliggjøre vernetjenesten Oppdatert informasjon på fakultetets nettsider. Aktiv informasjon i Fakultetsnytt. 
Verneombudene skal presenteres på de lokale informasjonsmøtene for nytilsatte. 


Løpende  


Kontinuerlig 
kompetanseutvikling 


Kurs, opplæring, hospitering i alle ledd Løpende  
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ÅRSRAPPORT FOR FORSKNING 2016 


1 Innledning  


Årsplanen for forskning 2016 skal fungere som et planleggingsverktøy for fakultetsledelsen, 


forskningsdekanen og Forsknings- og stabsseksjonens arbeid. Årsplanen ble behandlet i 


Forskningsutvalget 1. mars og vedtatt i Fakultetsstyret 15. mars 2016.   


13.12.2016 ble fakultetsstyret forelagt en foreløpig løypemelding knyttet til tiltakene i planen. Med 


dette følger den endelige årsrapporten for 2016.  


Årsplanen 2016 ble utformet i skjæringsfeltet mellom to strategiperioder, og inneholder ingen 


vesentlige, nye satsninger.  Den nye strategien for perioden 2016-2022 ble vedtatt i Fakultetsstyret 


30.08.2016, og strategiplanen for perioden 2011-2015 ble forlenget til den nye strategien trådde i 


kraft. I lys av ble det besluttet å lage en forenklet årsplan for forskning for 2016. 


Forskningsutvalget har hatt 5 møter og behandlet 37 saker. Hovedsakene foruten orienteringssaker 


har vært fakultetets nye strategi 2016-2022, årsrapport og –plan for forskning, evaluering av annuum 


for stipendiater, innstillinger vedrørende søknader om forskningstermin, innstillinger til stipendiat- 


og postdoktorstillinger, opptak på ph.d.-programmet, behandling av søknader om små driftsmidler, 


bevilgning av tilskuddsreiser og vit.ass.-bistand. Forskningsutvalget har behandlet en høring fra 


Kunnskapsdepartementet om «nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. « 


 


2 Organisatoriske utfordringer 


2.1 Rekruttering 


2.1.1 Rekruttering til forskerutdanningsprogrammet 
Fakultetet har behov for en årlig tilvekst på fem-seks nye stipendiater for å sikre kritisk masse i 


forskergruppene og til forskerutdanningsprogrammet. Syv nye ph.d.-kandidater ble rekruttert i 2016 


og startet på forskerutdanningsprogrammet i januar 2017. Med dette har fakultetet nådd sitt mål 


om årlig tilvekst til forskerutdanningsprogrammet.   Fakultetet vil fortsatt måtte jobbe målrettet for 


å få flere stipendiater finansiert av eksterne prosjektmidler.  


Disse syv kandidatene fordeler seg som under. 


Fakultetets grunnbevilgning – 4 ph.d.-kandidater 


 Mari Knapstad Nilsen. Prosjekt: «Skattemessig bosted etter intern norsk rett og 
skatteavtalene». Utlysning juni 2016 øremerket skatterett/kontraktsrett/formuerett. 


 Brage Thunestvedt Hatløy. Prosjekt: «Harmoniseringa av formueretten i mellomalderen i 
utviklinga av Magnus Lagabøtes Landslov.» Utlysning juni 2016 – åpen kategori. 
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 Øyvind Røed. Tilsatt på prosjektet «Statsstøtte i finanssektoren,» finansiert av 


Finansmarkedsfondet. Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø.  Ø. Røed er finansiert over 


fakultetets egenandel i prosjektet. Prosjekttittel: “The legal implications of repayment of aid 


that was granted in the form of a state guarantee”. 


 Yngvil Marie Erichsen. Prosjekt: «Arctic shipping: Climate Change and Legal Challenges.» 
Utlysning juni 2015 øremerket havrett, men startet først på forskerutdanningsprogrammet i 
2017. 


Forskningsrådet - ekstern finansiering – 1 ph.d.-kandidat 


 Prosjekt “GOVLAND – Legal governance in land use planning. Balance between national and 


municipal power and between private initiative and public control”.  Prosjektleder er Ingunn 


Myklebust. Siv Elén Årskog Vedvik er tilsatt som stipendiat med prosjektet: «Areal- og 


miljøforvaltning: Kommunalt sjølvstyre eller statleg styring?».  


Forskningsrådet - Offentlig sektor ph.d. – 1 ph.d.-kandidat 


 Som det første fakultetet ved UiB fikk Det juridiske fakultet i 2016 en ny stipendiat som er 
finansiert over ordningen offentlig sektor ph.d. Dette er et samarbeid mellom fakultetet og 
Skatt Vest, der Forskningsrådet dekker 50 % av lønnskostnadene og Skatt Vest dekker den 
øvrige prosentandelen. Guri Lindblad startet på ordningen 1. november og skal følge 
doktorgradsprogrammet fra 2017 og fram til ferdigstillelse i 2020. Hennes prosjekt har 
tittelen «Hovedytingslæra i norsk merverdiavgiftsrett - med særlig fokus på unntaket for 
finansielle tenester i merverdiavgiftsloven § 3-6.» Professor Benn Folkvord innehar fra 2016 
en professor II stilling ved fakultetet og er hovedveileder for Lindblad.  


Ansatt hos ekstern arbeidsgiver – 1 ph.d-kandidat 


 Siri H. Puntervold Nilssen, ansatt ved Universitetet i Agder. Prosjekt: «Ulovfesta 
representasjonsevne».   
 


2.1.2 Rekruttering av nye førsteamanuenser 
Det er ikke lyst ut nye stillinger i 2016.  
 


2.2 Forskergruppene 
Den pågående strategiprosessen i 2016 avdekket et behov for å vurdere om det er behov for å bygge 


inn supplerende og mer fleksible organisasjonselementer i strukturen for å møte eksterne 


forventninger om tverrfaglighet, samfunnsutfordringer, internasjonalisering og innovasjon. I den 


vedtatte strategiplanen er det tatt inn et element om at det skal «gjennomføres et 


organisasjonsutviklingsprosjekt tidlig i strategiperioden for å se hvordan fakultetet best kan møte nye 


rammevilkår og resultatkrav.»  


Retningslinjene for forskergruppene ble vedtatt av Fakultetsstyret 11.6.2013. I følge retningslinjene 


skal forskningsdekanen evaluere forskergruppene innen august 2017. 


Denne evalueringen bør sees i sammenheng med strategiens tiltak om igangsetting av et 


organisasjonsutviklingsprosjekt. I 2016 er det ikke gjort noen endringer i organiseringen av 


forskergrupper, og driftstilskuddet til forskergruppene har vært uendret.  



http://www.uib.no/jur/83344/retningslinjer-forskergruppene
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 Hver forskergruppeleder får kr 25 000 til driftsstøtte.  I forskergrupper med delt lederskap, 


får hver forskergruppeleder kr 20 000 i driftsstøtte.  


 Hver forskergruppe får vit.ass-støtte på inntil 30 timer.  


 Tiltaket med små driftsmidler er videreført. I 2016 er det fordelt kr 700 000 i driftsstøtte til 


forskergruppene, og kr 298 500 i driftsstøtte til enkeltforskere.   


En ny forskergruppe i Folkerett ble opprettet i november 2016, med Knut Einar Skodvin og Maja 


Janmyr som forskergruppeledere. 


 


2.3 Forskningsadministrasjonen 


2.3.1 Målrettet informasjon om relevante utlysninger og tilbud om 


administrativ spisskompetanse under søknadsskrivingen   
Det er et uttalt mål i UiBs strategi «Hav-Liv-Samfunn», at fakultetene skal øke sin eksterne 


prosjektportefølje med flere eksternt, finansierte prosjekter. I samarbeid med prodekan er det 


etablert en intern «task-force»-gruppe med nøkkelpersoner fra Forsknings- og stabsseksjonen.  


Gruppen identifiserer alle relevante program det er mulig å søke finansiering fra, og har løpende 


kontakt med aktuelle fagmiljø på fakultetet. Task-force-gruppen har også etablert et samarbeid med 


Forskningsavdelingens nyetablerte arbeidsgruppe for bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA), ledet 


av underdirektør dr.scient., Beatriz Balino.   


Som nevnt under punkt 4.3.2, har fakultetet i 2016 økt antall søknader om prosjektfinansiering, 


sammenlignet med 2015.  


 


2.3.2 Stimulering til økt BOA-aktivitet - insentiver for forskere som vil 


arbeide med søknader  
17. mars 2015 vedtok Fakultetsstyret en ordning med frikjøp fra undervisning for forskere som skulle 


arbeide med prosjektsøknader om eksternfinansiering.  Ved utgangen av 2016 har syv benyttet seg 


av dette.  


   


2.3.3 Evaluering av ordningen med personlig annuum til stipendiater 
Forsknings- og stabsseksjonen la fram en evaluering om ordningen til Fakultetsstyret 7. juni 2016. 


Fakultetsstyret anbefalte at ordningen med personlig annuum skal fortsette å fungere i tråd med de 


gjeldende retningslinjene. Styret anbefalte at ordningen evalueres på nytt i første halvår 2017. 


 Personlig annuum innebærer at stipendiater som har et 4-årig løp får kr 25 000 per år til 


disposisjon (kr 100 000), mens stipendiater som følger et 3-årig løp til sammen har til 


disposisjon kr 25 000 per  år (kr 75 000 totalt). Regnskapsrapport pr. mai 2016, viste at for 


perioden 01.01.2015-06.05.2016 er det regnskapsført totalt kr 226 567. Av 22 stipendiater er 


det 19 stipendiater som har brukt mindre enn kr 10 000 i nevnte periode.  Administrasjonens 


inntrykk er at ordningen gir forutsigbarhet og likhet gjennom stipendforløpet.  
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3 Forskerutdanningen  


3.1 Antall kandidater på ph.d.-programmet 
Per 31.12.16 var 47 personer knyttet til fakultetets doktorgradsprogram. 32 av disse er ansatt som 


stipendiat på fakultetet, mens fire er fortsatt aktive men med avsluttet ansettelsesforhold. To 


kandidater hadde levert avhandlingen og ventet på bedømmelse, og ni personer på programmet er 


ansatt i andre virksomheter.  En av disse ni finansieres av Norges Forskningsråd og Skatt vest 


gjennom ordningen offentlig sektor-ph.d.  


 


3.2 Gjennomstrømming på ph.d.-programmet 
Alle nye stipendiater får en oppstartsamtale sammen med leder for ph.d.-programmet og veileder, 


og alle stipendiater har årlige medarbeidersamtaler med prodekan for forskning. Disse tiltakene ble i 


sin tid iverksatt for å forbedre gjennomstrømmingen på programmet, og de har vist seg å være 


verdifulle tiltak. Oppstartsamtalen sikrer forutsigbarhet og en god start på programmet, og 


medarbeidersamtalene bidrar til å fange opp eventuelle utfordringer underveis slik at disse kan løses 


før de utvikler seg.  


Fakultetet er à jour med midtveisevalueringer, og i løpet av 2016 gjennomførte vi åtte 


midtveisevalueringer.  


I 2016 arrangerte fakultetet for første gang motivasjonsseminar for stipendiater. Alle som hadde 


fullført midtveisevaluering ble invitert, og ni deltok på seminaret 1. september på Fløien. Lege og 


professor Ingvard Wilhelmsen holdt foredrag, og deretter var den en diskusjonsdel ledet av prodekan 


for forskning og leder for forskerutdanningen. Evalueringen i etterkant tilsier at fakultetet skal 


fortsette med denne typen seminarer, men form og innhold er under vurdering.  


Fakultetet har også startet opp med halvårlige møter for hele gruppe B. Bakgrunnen er resultater 


som framkom i ARK-undersøkelsen (arbeidsmiljøundersøkelsen) som ble gjennomført i 2014, som 


synliggjorde noen forbedringspunkter fra gruppe B. Hittil har vi hatt to slike møter, ett i september 


2016 og ett i januar 2017.  


Disputaser: Det ble gjennomført seks disputaser i 2016. En avhandling med søknad om å bli vurdert 


for graden dr.philos. ble underkjent.  


Følgende personer avla doktorgrad ved Det juridiske fakultet i 2016: 


 Birthe Eriksen: «Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, jfr. arbeidsmiljøloven 


§ 2-4(1). Med særlig vekt på varsling i aksjeselskap.»  


 Roald Hopsnes: «Kommunale forhåndstilsagn – En analyse av adgangen til og rettsvirkningen 


av forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.» 


 Maria Vea Lund: «Passivitet – Om binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader» 


 Silje Karin Nordtveit: «En formuerettslig analyse av fordringens stiftelsestidspunkt.» 


 Erlend Baldersheim: «Til tingsrettens ontologi.» 


 Oddleif Torvik: «Arm´s length distribution of operating profits from intangible value chains 
among jurisdictions. A study of the US and OECD transfer pricing provisions.”  
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3.3 Innhold i ph.d.-programmet 


3.3.1 Opplæringsdelen 
Den obligatoriske delen av doktorgradsprogrammet har fått systematisk oppgradering, særlig med 


tanke på den pedagogiske oppgaven overfor stipendiatene. Det har vært en gjennomgang basert på 


tilbakemeldinger fra stipendiatene, og det er også foretatt et eget arbeid med justeringer av 


opplegget knyttet til tekstkvalitet basert på veiledernes innsikter og tilbakemeldinger etter 


veilederseminaret i november/desember 2016 (se kapittel 3.4.).  


Det er videre foretatt en gjennomgang av oppleggene særlig med tanke på at opplæringen skal 


representere en helhet og at de ulike elementene skal gi en progresjon i stipendiatenes 


doktorgradsløp.  Man har derfor hatt en gjennomgang av hvordan de ulike elementene fungerer i 


relasjon til hverandre basert på de målsettinger som knytter seg til læringsutbyttet. Det er nedlagt et 


større arbeid i å kommunisere læringsutbyttet til stipendiatene og formidle hvilke ferdigheter de 


ulike elementene skal bidra til i doktorgradsopplæringen. Av den grunn er blant annet omtalen av 


kursene gjort mer utfyllende. 


Oppleggene på grunnlinjen er i større grad tilpasset engelskspråklige stipendiater, og opplegget for 


fellessamlinger har blitt bedre tilpasset nytilsatte og engelskspråklige stipendiater. 


 


3.3.2 Pedagogisk opplæring 
Det er også etablert egne pedagogiske samlinger, som også fokuserer på gruppeledelse, pedagogikk 


og formidling. Formålet er både å gi stipendiatene en bedre rolleforståelse og en innføring i hvilke 


kommunikasjons- og lederegenskaper som det vil være behov for når man skal lede teamarbeid. 


Opplegget har også som formål å gi stipendiatene en innføring i grunnleggende pedagogiske 


virkemidler og gi rom for erfaringsutveksling, slik at de kan bli mest mulig trygg i underviserrollen og 


ikke bruke unødvendig mye tid på forberedelse. Dette vil også medvirke til at stipendiatenes 


undervisningsplikter ikke forhindrer en god progresjon i avhandlingsarbeidet og 


doktorgradsutdannelsen for øvrig.  


 


3.3.3 ATTR 
Det juridiske fakultet gikk i 2016 inn som partner i forskerskolen «Authoritative Texts and Their 


Reception: National Research School on Textual Interpretation (ATTR)». Forskerskolen har fokus på 


metodiske spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster, og er et tverrfaglig tilbud til ph.d.-


kandidater innen fagfeltene jus, humaniora og religion/teologi. Prosjektet, som er finansiert av 


Norges forskningsråd, startet opp 1. januar 2016 og har en varighet på åtte år. 


 


3.4 Tilbud om opplæring for veiledere 
Særlig på bakgrunn av at fakultetet har fått stadig flere unge veiledere med doktorgrad, har ledelsen 


for doktorgradsutdannelsen bestemt seg for å utvikle flere nye tilbud for erfaringsutveksling og 


veilederopplæring. I mai 2016 ble det avholdt en samling der man særlig fokuserte på å informere 


veilederne om innholdet i den obligatoriske doktorgradsopplæringen, diskutere veilederrollen og få 


input til videreutviklingen av innholdet i veilederopplæringen.  Det ble særlig vist interesse for ett 



http://www.tf.uio.no/english/research/phd/research-schools/attr/

http://www.tf.uio.no/english/research/phd/research-schools/attr/
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element i den obligatoriske opplæringen av stipendiatene. Opplegget er ledet av professor Eivind 


Kolflaath som både er professor ved Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi. Han er cand. philol. 


med hovedfag i filosofi og med doktorgrad i forholdet mellom filosofi og lingvistisk semantikk. Hans 


spesialfelt er blant annet argumentasjonsteori. Kolflaath har utviklet et kurs i tekstkvalitet for 


stipendiatene. Veilederne ønsket å få nærmere innsikt i opplegget, blant annet fordi det påvirker alle 


sider av stipendiatenes forståelse for tekst- og språkutvikling. Språket er meget sentralt innenfor 


rettsvitenskapen og Kolflaaths kurs bidrar også til å forstå kvaliteten og særegenhetene ved de 


juridiske tekstene og rettsvitenskap sådan fra et eksternt faglig ståsted. 


Mot slutten av året ble det på denne bakgrunn arrangert et opplegg for vitenskapelig ansatte som 


var nokså likt det opplegget stipendiatene har (som siste element) på forskerskolen. Temaet er 


tekstkvalitet, hvor fenomener som bidrar til eller svekker gjennomsiktighet og klarhet i formidlingen 


av det faglige innholdet, prioriteres fremfor mer trivielle aspekter som rettskriving, grammatikk og 


typografi. Formålet med å arrangere et slikt opplegg også for fast vitenskapelig ansatte var først og 


fremst at veiledere (og potensielle veiledere) skulle få kjennskap til opplegget stipendiatene 


gjennomgår på forskerskolen, og dessuten at veilederne skulle få anledning til å videreutvikle sin 


egen metode, og raffinere sitt språk, for å kommentere tekst. Opplegget besto av to deler, hvor den 


første var en forelesning om tekstkvalitet, og den andre delen gikk ut på at deltakerne kommenterte 


tekster i mindre grupper. Det ble oppmuntret til dialog med forfatteren, hvor kommentatoren stiller 


spørsmål om teksten, og forteller om sin leseropplevelse, heller enn å felle dommer over teksten. 


Diskusjonene i denne siste delen av opplegget anskueliggjorde blant annet hvordan kommentarer 


som gjelder tekstkvalitet, kan være en inngang til å diskutere det faglige innholdet. Interessen var 


stor, og hele 31 ansatte deltok i hele eller deler av seminaret.  Hele programmet kan leses her. 


For å kunne planlegge gode opplæringstilbud for veiledere også i fremtiden, har fakultetet satt ned 


en egen arbeidsgruppe som skal ha ansvar for dette. Gruppen består av Berte-Elen Konow, Anne 


Marie Frøseth, Eivind Kolflaath, Karl Harald Søvig og Gunhild Brubakken.  


 


3.5 Internasjonalisering 
I oppstartsamtalen mellom ph.d.-kandidat, veileder og leder for doktorgradsprogrammet, motiveres 


kandidatene til å knytte seg til utenlandske forskningsmiljø og delta i fora der prosjektet skal 


presenteres på engelsk. Verdien av utenlandsopphold er også tema i de årlige 


medarbeidersamtalene med prodekan.  Videre informeres det om muligheten for at deltakere på 


mer ekstensive språkkurs godskrives i den valgfrie delen av ph.d.-programmet. De siste par årene har 


1-2 kandidater fått dette godskrevet. (Stipendiater som presenterer sitt prosjekt på engelsk for et 


internasjonalt publikum, får uttelling for dette i den valgfrie delen av ph.d.-programmet. )  


Forskergruppelederne og veilederne oppfordres også til å ta med stipendiatene på større 


konferanser, og stipendiatene får godskrevet ekstra studiepoeng dersom de presenterer prosjektet 


sitt i større internasjonale fora. Fakultetets smådriftsmidler, som fordeles blant forskergruppene, 


tildeles blant annet felles faglige reiser i regi internasjonale nettverksgrupper der stipendiatene etter 


en tid kan komme i posisjon til å bli rekruttert til internasjonale forskningsprosjekter. 


Fakultetet har satt av egne midler til språkvask og bistand for stipendiater som vil skrive sine 


prosjekter på engelsk. 


 



http://www.uib.no/jur/100976/veilederseminar
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3.5.1 Ph.d.-kurs i Kina (SPIRE-midler) 
For fjerde år på rad mottok vi SPIRE-midler for å gjennomføre kompetanse- og nettverksbygging i 


kinesisk rettskultur gjennom ph.d.-seminaret i “Chinese Legal Culture – studied from a Nordic 


Viewpoint” ved Nordic Centre, Fudan i Shanghai. Kurset ble kombinert med et besøk til Renmin-


universitetet i Beijing, der stipendiater fra Det juridiske fakultet, UiB, og Renmin-universitetet fikk 


presentere sine prosjekter. Fire ph.d.- kandidater deltok på reisen.  Med dette har 28 av fakultetets 


ph.d.-kandidater gjennomført kurset.  De har dermed fått anledning til å oppnå en grunnleggende 


forståelse av det kinesiske rettssystemet, og de har fått erfaring med å presentere prosjektet sitt for 


et internasjonalt publikum. Hele programmet kan leses her. 


Oppbygging og styrking av samarbeid med Kina er en strategisk prioritering både for UiB generelt og 


for Det juridiske fakultet spesielt. Ved å tilby fakultetets ph.d.-kandidater innsikt og mulighet til å få 


forståelse for kinesisk rettskultur, bygges det opp en nasjonal kompetanse som vil kunne være av 


vesentlig betydning for fremtiden. Per i dag er Det juridiske fakultet i Bergen det eneste norske 


fagmiljøet med systematisk utvikling av kompetanse innenfor kinesisk rett. Fakultetet har blitt tildelt 


SPIRE-midler også for 2017, men midlene vil overføres til 2018 hvor vi samler to kull med stipendiater 


som reiser sammen. Dette fordi det i 2017 viste seg å være vanskelig for fler av stipendiatene å reise, 


og opplegget blir bedre om gruppen av stipendiater er større.   


 


3.5.2 Ph.d.-kurs i India (SIU-midler) 
Fakultetet fikk i 2014 en tildeling på 600 000 kroner fra SIU for å fremme forskningssamarbeid og 


studentutveksling til India. Midlene er tildelt for årene 2015, 2016 og 2017, og i tildelingen er det 


inkludert midler til en ph.d.-workshop i 2016 og 2017. En delegasjon på seks ph.d.-kandidater deltok 


på workshop ved National Law University, New Delhi i mai 2016, og i mars 2017 reiser en ny 


delegasjon til India. Denne siste delegasjonen består av tre seniorer, inkludert representanter fra 


dekanatet, seks ph.d.-kandidater og tre masterstudenter. Fakultetet vurderer det som et 


rekrutteringstiltak å invitere med studenter som skriver stor masteroppgave, spesielt når økonomien 


i prosjektet tillater det. Programmet for 2016 kan leses her. 


 


4 Forskningsaktiviteten i 2016  


4.1 Satsningsområdene i henhold til strategiplanen 2011-2015  
Fakultetets strategiplan 2011-2015 ble forlenget til å gjelde til neste plan ble vedtatt. Det ble vedtatt 


strategiplan for 2016-2022 på fakultetsstyremøtet 30. august 2016. Det ble ikke vedtatt tematiske 


satsningsområder slik som i den forrige strategiplanen, men heller lagt vekk på blant annet 


betydningen av mer eksternfinansiert forskning, tverrfaglighet, samarbeid med andre aktører i 


rettslivet, og god forskerrekruttering. 


I det følgende oppsummeres aktiviteten i satsningsområdene fra strategiplanen 2011-2015 – i hele 


2016. 


 



http://www.uib.no/en/jur/95573/chinese-legal-culture-%E2%80%93-studied-nordic-viewpoint

http://www.uib.no/jur/98907/phd-workshop-i-delhi
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4.1.1 Strafferett og straffeprosess 
Bergen Lecture ble i år gjennomført 26. oktober. Årets foredragsholder var dommer i Den europeiske 


menneskerettighetsdomstol, Robert Spano. Det overgripende tematiske temaet var strafferettens 


grenser, der grensene for straff etter EMDs praksis (den europeiske menneskerettighetsdomstol) ble 


belyst.  


Forskergruppen har gjennom året arbeidet systematisk med å utarbeide en felles plan om å 


samarbeide om felles publikasjoner på temaet strafferettens grenser. Målet er å få dette publisert 


enten som artikler i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, eller som en antologi. 


Prosjektet «Strafferettssystemet funksjonalitet», som er finansiert av Bergens forskningsstiftelse 


(BFS), fortsatte i 2016 og vil bli avsluttet 31.12.2017.  


I møte 1. november vedtok Fakultetsstyret opprettelse av et nytt femårig prosjekt, finansiert av 


Bergens forskningsstiftelse. Prosjektet «Politi- og påtalerett,» baserer seg på de faglige resultatene 


som fremkommer i det BFS-finansierte prosjektet «Strafferettssystemets funksjonalitet» (se over). 


Det nye prosjektet vil bygge på resultatene fra politi- og påtalerettssatsingen i dette prosjektet, 


samtidig som det vil bringe inn nye forskningstemaer. 


 


4.1.2 Konkurranse- og markedsrett 
Workshopen «Effectiveness and Application of EU/EEA law at National level” ble gjennomført i 


august 2016. Dette er den første av tre workshops i perioden 2015-2018, der en samler unge 


forskere fra Europa for å se på og sammenligne anvendelsen av forskjellige EU-/EØS-rettslige 


prinsipper i nasjonale domstoler. Målet er å publisere nasjonalrapportene fra hver workshop i 


separate antologier. 


En planlagt tur til EUI i Firenze ble vanskelig å gjennomføre, men store deler av forskergruppen reiser 


dit våren 2017 når EUI skal arrangere den årlige CLEEN workshopen. CLEEN er et nettverk av 


konkurranserett- og økonomisentre som BECCLE er en del av. Målet med besøket er å knytte faglige 


kontakter og vurdere samarbeid om fremtidige utlysninger av forskningsmidler. 


Forskergruppen er tett knyttet til BECCLE, og har i samarbeidet med dette senteret arrangert 10 


seminarer i løpet av året. Høydepunktet i samarbeidet innen BECCLE var den årlige todagers 


internasjonale konferansen i april med tema konkurranserett og – økonomi, med ca. 40 


presentasjoner av pågående forskningsarbeider. 


Forskergruppen har også mottatt eksterne midler til to forskningsprosjekter, begge fra 
Finansmarkedsfondet (via Forskningsrådet). Én ph.d.-stipendiat er ansatt som fakultetets bidrag til 
prosjektet "Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector" som 
startet i 2016, og en post.dok. skal tiltre i annet halvår 2017, finansiert av prosjektet «EØS-
finanstilsyn – en rettsvitenskapelig analyse av Norges tilknytning til EUs tilsynssystem for 
finansmarkedet». 
 


4.1.3 Formuerett 
Det årlige Riezlern-seminaret gikk av stabelen i mars og samlet deltakere fra Norge, Tyskland, Sveits, 


Frankrike og Australia. Seminaret er tungt på privatrett, EU-rett, konkurranserett og EU-økonomi. 
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Seminaret er godt egnet til å bygge bånd mellom formuerett og konkurranserett. Ph.d.-stipendiater 


deltok på seminaret. Disse får en unik mulighet til å presentere sine prosjekter på engelsk.  


I regi av forskergruppen er det også holdt prosjektfremleggelser og presentasjoner av gjester fra de 


to andre norske juridiske fakultetene, samt av utenlandske kapasiteter.  


Forskergruppens medlemmer blir også invitert til møter i Finansjuridisk forum, en arena der jurister 


fra bank- og finansnæringen og fra formuerettsmiljøet ved fakultetet møtes for å holde hverandre 


faglig oppdatert. 


 


4.2. Andre større faglige satsinger  


4.2.1 Landslovsprosjektet 
Landslovsprosjektet 2014-2024 har som overordnet mål å utforske Kong Magnus VI Landslov av 1274 


for å gi ny kunnskap og nye perspektiv til denne. Prosjektet er flerfaglig med forankring i filologi, 


arkeologi, historie, filosofi, statsrett og rettshistorie. Delprosjektet «Tekst- og disposisjonsvarianter i 


Landslova av 1274», drevet i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, skal etter planen avsluttes ved 


utgangen av 2017. I forbindelse med delprosjektet, «Miserabiles personae, » (samarbeid med 


Stavanger Museum/Barnemuseet), ble det gjennomført en utstilling i Stavanger i oktober.  Det er 


sendt en stor søknad om infrastrukturmidler til Forskningsrådet (jfr. punkt 4.3). 


 


4.2.2. Skatterett 
Som en del av fakultetets samfunnsoppdrag, har fakultetet et langsiktig mål om å etablere et 


forskningsmiljø knyttet til skatterett.  Dette er et rettsområde av vital samfunnsmessig betydning, og 


det er presserende behov for å bygge opp et akademisk fagmiljø.  


Guri Lindblad er ny stipendiat på forskerutdanningsprogrammet gjennom ordningen offentlig sektor 


ph.d. (jf avsnitt 2.1 og 3.1.). En av de to stipendiatstillingene som ble utlyst ved fakultetet i juni er 


knyttet til Skatterett/kontraktsrett/formuerett. Det er nylig rekruttert en kandidat til denne stillingen 


som skal skrive en avhandling innen skatterett.    


Professor Benn Folkvord er tilsatt i 20 % stilling som professor II ved Det juridiske fakultet. 


 


4.3. Eksternfinansierte aktiviteter (BOA)  


4.3.1 Porteføljen 
I 2016 var inntektene av eksternfinansierte prosjektet på 11,9 millioner kroner (basert på 


regnskapstall, dvs «omsetning»).  Dette er noe lavere enn tilsvarende tall for 2015 (differanse på 0,5 


millioner). Vitenskapelige stillinger finansiert av eksterne midler (i hovedsak rekrutteringsstillinger) 


utgjorde i underkant av 12 årsverk, omtrent tilsvarende som for 2015. Målet om å komme opp på 


samme nivå som i 2013 da inntektene utgjorde ca 20 millioner kroner, er dermed heller ikke nådd i 


2016. Fakultetet vil fortsatt arbeide systematisk med å posisjonere seg inn mot aktuelle program og 


utlysinger med tanke på å øke den eksterne prosjektporteføljen. 
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Figur 1 BOA-prosjekter 2010 - 2016 


 


Inntektene tilsvarer regnskapstallene («omsetningen» for de ulike årene).  Inntektene er i all hovedsak knyttet til 
lønnsmidler (stort sett i form av rekrutteringsstillinger) og i mindre omfang driftsmidler.   


Ved inngangen til 2016 hadde fakultetet 13 forskningsprosjekter, hvorav 10 med finansiering fra 


Norges forskningsråd, to med finansiering fra Bergens forskningsstiftelse og ett prosjekt finansiert av 


privat giver. Tematisk er prosjektene i forankret i de tre satsingsområdene i strategiplanen for 2011 – 


2015 (strafferett og straffeprosess, konkurranserett og formuerett), men det forskes også på tema 


relatert til velferd, migrasjon, naturressursforvaltning, menneskerettigheter og rettshistorie/-kultur. 


3 av prosjektene ble faset ut i løpet av 2016, og ytterligere 3 fases ut i løpet av 2017. I 2016 ble 4 nye 


forskningsprosjekter startet opp, 3 med finansiering av Forskningsrådet. Antall forskningsprosjekter 


vil dermed ligge på omtrent samme nivå ved inngangen til 2016 som ved utgangen (noe lavere enn 


året før).  


 


4.3.2 Søknadsmobilisering - arbeid inn mot fagmiljøene 
Som nevnt under punkt 2.3 – «Forskningsadministrasjon», er det blitt jobbet systematisk med å øke 


BOA-porteføljen.  


I alt ble det søkt om midler til 20 forskningsprosjekter i regi av Norges forskningsråd. Blant disse ble 


det sendt 5 søknader til FRIPRO («Fri prosjektstøtte»). Videre ble det levert søknader til SAMKUL 


(«Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger), VAM («Velferd, arbeidsliv og migrasjon», 


MARINFORSK («Marine ressurser og miljø»), FME («Forskning på miljøvennlig energi»), FINNUT 


(«Forskning og innovasjon i utdanningssektoren»), HAVBRUK («Stort program for 


havbruksforskning»), ENERGIX («Stort program for energi») og INFRASTRUKTUR («Nasjonal satsing på 


forskningsinfrastruktur»). I tillegg ble det levert én søknad til Finansmarkedsfondet (via 


Forskningsrådet). 15 av søknadene har fått avslag, 2 er blitt innvilget, mens 3 for tiden er til 


behandling. Med dette er målet om å bidra med minst én søknad mot aktuelle utlysinger i løpet av 


2016, i stor grad oppnådd.  


Det ble i tillegg sendt 4 søknader til EU. 2 av disse var søknader om nettverksmidler under Erasmus+-


ordningen (Jean Monnet-nettverk), mens de 2 andre var søknader om forskningsprosjekter, begge 


knyttet til naturressursforvaltning (nærmere bestemt karbonlagring). 3 av søknadene har fått avslag, 


mens den ene er gått videre til trinn 2 i søknadsprosessen (forventet utfall: juni 2017).  Fakultetet 
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hadde rolle som partner i de nevnte EU-søknadene. Målet om at fakultetet skulle delta med minst 


én søknad i 2016 mot Horizon 2020, er dermed oppnådd.  


Utover søknader til Forskningsrådet og EU, ble det sendt én søknad til Bergens forskningsstiftelse 


innen politi- og påtalerett og én til Akademiaavtalen (samarbeidsavtale mellom UiB og Statoil) innen 


konkurranserett. Begge søknadene ble innvilget, og oppstart av prosjektene skjer først i 2017 (se 


omtalen av innvilgete søknader i 2016 i avsnittet under).  


Antall forskningssøknader i 2016 er betydelig høyere enn i 2015, dvs totalt 26 mot 15 året før.  Selv 


om flere av søknadene har fått avslag, har enkelte av evalueringene vært såpass gode at miljøene 


ønsker å videreutvikle disse med tanke på gjenbruk. 


I 2016 ble det klart av søknaden om et nytt senter for fremragende forskning (SFF) med tittelen 


«Norwegian Centre for Law, Economics and Organisation» ikke gikk videre fra 


prekvalifiseringsrunden.   


Figur 2 Antall søknader 2016 fordelt på finansieringskilde og rolle i prosjektet 


 


Søknader i 2016 som er blitt innvilget, gjelder følgende prosjekter: 


 Politi- og påtalerett. Hovedfinansieringskilde: Bergens forskningsstiftelse (14,7 millioner) 


Koordineres av Det juridiske fakultet. Prosjektleder: Gert Johan Kjelby (oppstart 2017) 


 EØS-finanstilsyn - en rettsvitenskapelig analyse om Norges tilknytning til EUs tilsynssystem 
for finansmarkedet. Hovedfinansieringskilde: Finansmarkedsfondet (2,7 millioner)  
Koordineres av Det juridiske fakultet. Prosjektleder: Halvard Fredriksen (oppstart 2017) 


 Regulating energy markets, a perspective from EEA/EU Competition and Public 


procurement law. 


Hovedfinansieringskilde: Akademiaavtalen (2,5 millioner). Koordineres av Det juridiske 


fakultet: Prosjektleder: Ignacio H. Anchustegui (oppstart 2017) 


 Historicizing the Ageing Self: Literature, Medicine, Psychology, Law 
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Hovedfinansieringskilde: Norges forskningsråd (8,8 millioner – fakultetet deltar kun med 


egenfinansiering). Koordineres av HF-fakultetet, UiB (oppstart 2016). 


Fakultetet jobber systematisk videre med søknadsmobilisering. Utover de programmene som er 


nevnt ovenfor i forbindelse med innsendte søknader, har flere andre program i Norges forskningsråd 


en tematisk profil som er relevant for forskningsmiljøene ved fakultetet.  Dette gjelder blant annet 


programmet SAMRISK ( «Samfunnssikkerhet og risiko»), DEMOS («Demokratisk og effektiv styring, 


planlegging og forvaltning»), KLIMAFORSK («Stort program for klima»), MARINFORSK («Marine 


ressurser og miljø»), MILJØFORSK («Miljøforsking for en grønn samfunnsomstilling»), POLARPROG  


(«Polarforskningsprogrammet»), HELSEVEL ««Gode og effektive helse,- omsorgs- og 


velferdstjenester») og NORGLOBAL («Norge – Global partner»).   


Søknadsmobiliseringen mot EUs Horizon 2020 er i 2016 blitt styrket gjennom et tettere og mer 


systematisk samarbeid mellom fakultetet og det nyetablerte BOA-teamet sentralt (jf punkt 2.3). Blant 


annet oppfordres forskningsmiljøene i større grad enn tidligere til å komme med innspill til 


kommende utlysinger (gjennom å kommentere utkast til nye arbeidsprogram) og om å delta på 


såkalte «Brokerage events» hvor prosjektideer legges fram for potensielle samarbeidspartnere. 


Av de sentrale samfunnsutfordringene i Horizon 2020 («Societal challenges – «SC») med faglig 


relevans for fakultetet, kan nevnes «Secure societies» ( SC7), marin forskning/naturressursforvaltning  


(SC2 og SC5) og forskning knyttet til blant annet flyktningrett og migrasjon (SC6).  Fakultetet hadde 


som mål å fremme én søknad mot ERC (grunnforskningsprogrammet i European Research Council) i 


2016, men dette var ikke realiserbart. Imidlertid er én ERC-søknad under arbeid mot fristen i 


oktober 2017.  Mobiliseringen i 2016 har også vært rettet mot mobilitetsordningene under Marie 


Skłodowska-Curie Actions (MSCA) der miljøene blant annet kan søke om midler til utenlandsk ph.d. 


(«innreisende») og nettverksmidler. Det var ingen søknader mot dette programmet i 2016, men det 


vil mest sannsynlig være aktuelt å søke om MSCA-midler i 2017. 


Prodekanene ved de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo har arbeidet systematisk med 


opprettelsen av et nytt forskningsprogram i Forskningsrådet; RETTSTRANS. Bakgrunnen er at det er få 


programmer i Forskningsrådet som er eksplisitt rettet inn mot rettsvitenskapelige temaer, og det er 


et stort behov for å etablere øremerkete satsninger innen rettsvitenskapen. Forskningsrådet har 


initiert fire tematiske spissinger for programmet: 


 Sikkerhet/trusler 


 Teknologi og tjenester 


 Politisk handlingsrom og rettighetstilpasning (særlig med henblikk på velferd og helse) 


 Grønt skifte 


Programmet har p.t. ikke vært behandlet i Forskningsrådet, og det er usikkert når man kan forvente 


at programmet blir iverksatt. 


 


5 Internasjonalisering av forskningen  


Per desember 2016 var det fire utenlandske professor II-er tilknyttet fakultetet; fra USA, Nederland, 


Tyskland og Danmark. Fakultetet har fast vitenskapelige ansatte fra Finland, Sverige og Tyskland, og 


midlertidig ansatte fra Italia, Polen og Venezuela.  
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Følgende åtte utenlandske gjesteforskere oppholdt seg én måned eller mer ved fakultet i 2016: 


 Zsuzsanna Fejes, University of Szeged, Ungarn 


 John Ford, University of Aberdeen, Skottland 


 Morten Kjær, Syddansk universitet, Danmark 


 Mathias van der Haegen, Ghent University, Belgia 


 Elisabetti Fiochi, University of Zürich, Sveits 


 Wim deCock, University of Leuven, Belgia 


 Nick Storm Stansholm, Aarhus universitet, Danmark 


 Lele Wei, Wuhan University, Kina 


I tillegg kommer mange gjesteforskere med kortere besøk ved fakultetet. 


Det internasjonale forskningssamarbeidet i 2016 var som vanlig mest rettet mot vesteuropeiske 


partnere, men også Russland, Kina, USA, Canada, India og Sør-Afrika er land våre forskere har faglig 


kontakt med. 


Flere av konferansene og seminarene avholdt i regi av fakultetet i løpet av 2016 hadde internasjonal 


profil, se eksempler under punkt 6 – Forskningsformidling. Fakultetets forskere har også bidratt med 


presentasjoner og foredrag ved en rekke utenlandske konferanser.  


Via FU ble det i 2016 tildelt rundt 200 000 kroner i form av reisemidler, som er svakt lavere enn i 


2015. Utenlandske reiser utgjorde flesteparten med totalt 17 reiser (Tyskland, Danmark, Spania, 


Japan, Storbritannia, Belgia, Frankrike, USA, Sveits, Italia) mot 14 reiser nasjonalt (13 i Oslo-området). 


I tillegg er det foretatt mange reiser til utlandet med finansiering over små driftsmidler, 


Meltzermidler og egne midler i prosjekter med eksternfinansiering. 


Fakultetets ph.d.-stipendiater oppfordres til utenlandsopphold, og tendensen er at dette blir stadig 


vanligere, mest som kortere forskningsopphold. Denne type forskningsopphold finansieres dels 


gjennom Meltzer prosjektstipend, FU-midler (personlige annuum), og ikke minst gjennom prosjekter 


med eksternfinansiering som stipendiatene måtte være knyttet til.    


Når det gjelder internasjonal publisering, ble det i 2016 publisert opp mot 20 tidsskriftartikler samt i 


overkant av 10 artikler i antologier (forbehold om at alle er telt), de fleste på engelsk, men også to på 


henholdsvis på fransk og italiensk.  


 


6 Forskningsformidling  


6.1 Styrke publisering 
Det er ikke iverksatt særskilte tiltak i 2016 for å styrke den vitenskapelige publiseringen ved 


fakultetet. Imidlertid ligger det en implisitt forventning om at alle i den vitenskapelige staben over tid 


skal og bør bidra i den rettsvitenskapelige diskursen ved å publisere artikler i fagfellevurderte 


tidsskrifter, antologier og monografier. For publisering på engelsk og andre ikke-skandinaviske språk 


stiller fakultetet opp med den nødvendige språkvasken. 


Publisering i godkjente såkalt nivå 1- og nivå 2-publiseringskanaler gir fakultetet inntekter. 2014 var 


et rekordår i antall publikasjonspoeng ved fakultetet, med 117 poeng. Det ble innført flere kriterier 


for publikasjonspoeng i 2015, med bedre uttelling for bl.a. internasjonalt samforfatterskap. For de 
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andre fakultetene ved UiB medførte dette en til dels kraftig økning i poengproduksjonen, mens 


poengfangsten for Det juridiske fakultet gikk svakt ned fra 117 i 2014 til 115 i 2015, men som altså er 


en kraftig relativ nedgang sammenlignet med de andre fakultetene. Andelen nivå 2 var 18 %, mot 6 % 


i 2013. 


Publikasjonspoengene for 2016 vil ikke foreligge før i mai 2017. 


 


6.2 Formidlingsaktiviteter 
Hovedtygden av populærvitenskapelig formidling fra fakultetets forskere foregår gjennom kronikker, 
foredrag i et mangfold av fora, sosiale medier, og ikke minst gjennom medieopptredener. 


Faglig-pedagogisk dag ble gjennomført i februar. Fakultetet bidro med fem foredrag: 


 Ragnar Auglend: Forebygging av terrorisme 


 Ingunn Myklebust: Dispensasjon frå byggjeforbodet i 100-metersbeltet – er kommunane for 


slepphendte? 


 Marte Habberstad Mo: Samfunnsvern eller straff som fortjent? 


 Terje Einarsen: Er FNs flyktningkonvensjon utdatert? 


 Camilla Bernt: Rettsmekling: Konfliktløsning eller skreddersøm i domstolene? 


Forskningsdagene ble gjennomført i september. Forskningstorget på Festplassen var det største 


enkeltarrangementet med 26 ulike stasjoner. En jury som bestod av både barn og voksne delte ut 


prisen for ’Beste stasjon’. Vinneren ble til slutt Det juridiske fakultet vant for sin stasjon ’Hva er lovlig 


i sosiale medier?’  


Fakultetet arrangerte lokal alumnusdag 9. september. Ca. 90 alumner var innom på hele eller deler 


av programmet. Programmet ble meget godt tatt i mot av deltakerne.  


 


6.3 Administrativ støtte - synliggjøring av forskningsaktivitet 
I 2016 ble det omgjort en stilling i Forsknings- og stabsseksjonen fra HR til formidling / 


kommunikasjon. Monica Roos, ble rekruttert høsten 2016, og begynte i Forsknings- og 


stabsseksjonen i januar 2017. Roos skal være et nav i formidlingsaktiviteten ved fakultetet og skal 


bistå forskerne med å formidle sin aktivitet til et bredt publikum. Roos skal også være et bindeledd 


mellom Dragefjellet Lærings- og formidlingssenter og forskningsaktiviteten på fakultetet.  


 


6.4 Konferanser og seminarer 
Noen utvalgte større arrangementer i 2016: 


 BECCLEs årlige konferanse om konkurransepolitikk - 21.-22. april 


 Kinesisk rettskultur – sett fra et nordisk synspunkt – 20.-24. juni (i Kina) 


 Bergen Lecture – årlig forelesning innen strafferett - 26. oktober 
 


 



http://www.forskningsdagenebergen.com/portfolio-item/forskningstorget-2016/

http://www.uib.no/jur/87528/velkommen-til-alumnusdagen-ved-det-juridiske-fakultet

http://www.uib.no/jur/95607/beccles-%C3%A5rlige-konferanse-om-konkurransepolitikk

http://www.uib.no/jur/96981/kinesisk-rettskultur-sett-fra-et-nordisk-synspunkt

http://www.uib.no/en/rg/crim/98591/bergen-lecture-2016



