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Styre:   Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   12.03.2019 
Journalnummer:  2019/1541 
Sted:   Møterom 546 
Tid:    12.15-15:30 

 PROTOKOLL  

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ørnulf Øyen (vara for Ragna 
Aarli), Hans Fredrik Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Brage 
Thunestvedt Hatløy, Ingrid Elisabeth Tøsdal, Vegard Fosso Smievoll, 
Lise Carlsen og Johannes Ørn Thorsteinsson, Brage Thunestvedt 
Hatløy, Torhild Nordtveit 

Andre Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Nina Østensen, 
Anita H. Garden, Johanne Spjelkavik, Idunn Bjørlo Tandstad, Ida 
Bergstrøm, Maria Holme Lidal (sekretær).  

Styresak Saker til behandling 
   
S 11/19  Godkjenning av innkalling og saksliste 

    Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
S 12/19  Godkjenning av protokoll fra styremøte 

Ingen merknader til protokoll, som var godkjent i etterkant av forrige 
styremøte 

 
S 13/19 Orienterings- og referatsaker 

Ingen merknader til orienterings- og referatsaker. 

S14/19 Orientering om studiereformrapporten  
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

Studentrepresentantene ønsker følgende punkter utredet før en 
eventuell vedtakelse av studiereformen:  

- Hvordan Fakultetet planlegger å motvirke karakterpress i fagene 
med 28 studiepoeng (Rettsstaten og Obligasjonsrett). Bekymringen 
for arbeidsbelastningen disse fagene representerer gjelder - men er 
ikke begrenset til - vurderingsformene i faget.  

- Praksis som et valgemne på tredje studieår, andre semester. 
Primært ønsker vi en utredning av om fakultetet selv kan tilby 
praksisplasser nok til å fylle et valgemne. Subsidiært ønsker vi en 



 

 

utredning av en mellomordning der det er mulig å få godskrevet et 
opphold som er anskaffet selv.  

- Om erstatningsrett og tings- og immaterielle rettigheter har for stor 
arbeidsbelastning contra studiepoeng, og om det er mulig å kutte så 
mange studiepoeng som er foreslått og samtidig utdanne jurister 
med et faglig forsvarlig minstenivå i disse fagene.  

- Om Arve- og familierett kan plasseres før Avtalerett, og om dette vil 
skape en bedre sammenheng mellom fagenes studiepoeng og 
undervisningsuker, samt imøtekomme studentenes ønske om 
lovtolkningstrening i det første materielle faget.  

 

Vedtak: 
Styret tar saken og innspillene til orientering og ser frem til vedtakssak i 
neste styremøte i april.  

S 15/19  Orientering om stipendiaters arbeidsplikt 
                     Saksforelegg fulgte vedlagt 

På vegne av gruppe B er det ønskelig med en beregning av den 
belastningen som ligger i veiledningen av masteroppgaver og som er 
særpreget for fakultetet i Bergen.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering.  

S 16/19  Revisjon av veiledning for bedømmere av søkere til stipendiatstillinger 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

Vedtak:  
1. Veiledning for søkere til stipendiatstilling vedtas i tråd med fremlagte 
forslag. Dekanen får redigeringsfullmakt.  

2. Veiledning for den sakkyndige komité for bedømmelse av 
stipendiatstillinger vedtas i tråd med fremlagte forslag. Dekanen får 
redigeringsfullmakt. 

S 17/19  Utlysning av fast stilling 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 

Vedtak: 
 Det utlyses en stilling som førsteamanuensis innenfor rettsområdet 
«forvaltningsrett». 

S 18/19  Revisjon av instruks om oppgåvegjeving og sensur 
  Saksforelegg fulgte vedlagt 



 

 

Vedtak: 
 1. Instruks om oppgåvegjeving og sensur vedtas som foreslått med de 
justeringer som kom frem i diskusjonen,  og trer i kraft fra 1. august 
2019. 

2. Med virkning fra samme tidspunkt oppheves 

- Retningsliner for utforming av prøvar i jusstudiet 

- Retningsliner for karakterfastsetjing 

- Instruks om oppgåvegjeving og sensur 

- Retningslinjer for godkjenning og valg av sensorer og undervisere 

S 19/19  Honorering for oppgaveskriving og sensor-/retteveiledning, obligatorisk 
kursoppgave og hjemmeeksamen 

 Vedtak: 
1. Å skrive praktikumsoppgave til obligatorisk kursoppgave normeres til 
åtte timer. 

2. Å skrive retteveiledning til obligatorisk kursoppgave normeres på 
samme måte som sensorveiledning til eksamensoppgave. 

3. Å skrive eksamensoppgave – praktikum eller teori – til (tellende) 
hjemmeeksamen, normeres på samme måte som tilsvarende oppgaver 
for skoleeksamen. 

 

S 20/19  Forslag om terminering av inaktive ph.d.emner 
 Saksforelegg fulgte vedlagt 

 Vedtak: 
Følgende emner opphører med umiddelbar virkning 

PHDJUR-MOD1-0 Modul 1. Rettsteori og metodelære 
PHDJUR-MOD2-0 Modul 2. Forskningsetikk 
PHDJUR-MOD3-0 Modul 3. Opplegg av avhandlingen og praktiske 
metodeproblemer 
PHDJUR-MOD4-0 Modul 4. Utvalgte rettsvitenskapelige emner og 
problemstillinger 
PHDJUR-MOD5-0 Modul 5. Fremleggelser av eget prosjekt 
PHDJUR-Z-0 Spesialpensum 
 
 

S 21/19  Veiledning for søkere for førsteamanuensis og bedømmere 
Saken utgår, og blir satt på sakslisten til neste fakultetsstyremøte i april.  



 

 

S22/19 Nominering av æresdoktor 
 Saken ble sendt ut på epost til styremedlemmene i etterkant.  

 
S /19  Eventuelt 

- Hans Fredrik Marthinussen ble tildelt formidlingsprisen under 
Meltzermiddagen, fakultetet gratulerer.  

- Dekanen kom med en kort orientering om satsing på skatterett ved 
fakultetet. Det er ønskelig å inngå en avtale med Skatteetaten uten 
et ekstraordinært styremøte, ved at utkast til avtale forelegges styret 
på sirkulasjon. Samarbeidsavtalen vil bidra til å bygge opp kritisk 
kompetanse innen skatterett. Styret slutter seg til forlaget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Karl Harald Søvig     Øystein L. Iversen 
Dekan       Fakultetsdirektør 
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