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DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN


NOTAT


til


fakultetsstyret


jnr. /
Arkiv


Sak nr. 16/10
Styremøte 23.03.2010


HMS-ARBEIDET VED DET JURIDISKE FAKULTET 2009 - RAPPORT


Fakultetsstyrets ansvar og oppgaver i det systematiske arbeidet med helse, miljø og
sikkerhet (HMS) er bl.a. gitt følgende omtale i HMS-håndboken:


• Vedta delmål og strategierfor fakultetets helse -, miljø- og sikkerhetsvirksomhet i
h. h. t. de overordnede rammer og mål som Universitetsstyret og universitetsdirektøren
har gitt for virksomhetens helse -, miljø- og sikkerhetsaktiviteter.


• Sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon, for å oppfylle myndighetenes
krav og egne mål innenfor fakultetets ansvarsområde.


• Årlig evaluere helse-, miljø- og sikkerhetstilstanden vedfakultetet i forhold til
myndighetenes krav og egne mål basert på rapporter fra grunnenhetene.


Fakultetsledelsen er ifølge ovennevnte sitat fra HMS-handboken pålagt å utarbeide en samlet
HMS-status for fakultetet og legge den frem for fakultetsstyret. For Det juridiske fakultet
gjelder kravet om fremleggelse for styret formelt kun det vitenskapelige personalet.
Årsmeldingsskjemaet for de administrativt ansatte vedlegges likevel til orientering.
Studentene er en stor og viktig del av arbeidsmiljøet ved fakultetet, men formelt HMS-
rapporterer fakultetet altså kun på vegne av de ansatte.


For det vitenskapelige (og administrative) personalet har det i 2009 vært gjennomført HMS-
runde for alle fakultetets ansatte i form av en virtuell runde der eventuelle behov i forhold til
fysisk arbeidsmiljø ble bedt innmeldt. Det resulterte i fire direkte henvendelser der det er
gjennomført tiltak for alle. Det beskjedne antall henvendelser skyldes antagelig at HMS-
behov på kontorene for en stor del ble dekket i forbindelse med den store flytteprosessen i
2009, samt at behov som oppstår og blir innmeldt i løpet av året blir behandlet løpende.







Både i vår- og høstsemesteret ble det gjennomført et sosialt arrangement (pizza) en fredag
ettermiddag i personalkantinen for alle fakultetets ansatte. Disse semestervisse
arrangementene er populære med godt fremmøte og vil fortsette. En gruppe ansatte spiller
ukentlig fotball i gymsal på St. Paul skole, der halve leien blir dekket av fakultetets HMS-
midler.


Medarbeidersamtaler ble gjennomført for ca. 50% av de vitenskapelige ansatte i 2009


Det har vært gjennomført to brannøvelser i 2009. Det har vært gjennomført
brannvernopplæring for både vitenskapelige og administrativt ansatte desember i regi av
firmaet Norsk Industrivern. Noen utskiftninger av brannvernansvarlige for hver etasje er
gjennomført, med oppnevnelse av vararepresentant for alle. Listen er oppdatert.


Nødvendige midler har vært stilt til disposisjon for aktuelle HMS-tiltak i 2009
Vi vurderer HMS-tilstanden generelt som god.


Mål for HMS -arbeidet


Det akademiske kollegium slo allerede i 1996 fast følgende overordnede mål for arbeidsmiljøet
ved UiB at det skal:


• fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel


• være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av
ulykker


• være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert
arbeidsevne


• være slik at alle ledere, ansatte og studenter blir behandlet med gjensidig respekt, vises
omsorg og gis ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.


Det ble i styremøte 15. mars 2007 vedtatt følgende mål for alle ansatte og studenter ved Det
juridiske fakultet:


"Ved Det juridiske fakultet skal vi som delmålfor HMS-virksomheten ha:
- et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle
- fysiske omgivelser der alle tar et ansvarfor sikkerheten - og for at det er pent og


ryddig"







Hvert verneområde skal ha en oppdatert plan for lokale HMS-tiltak. En plan for 2010 ble
presentert og godkjent på HMS-møtet 18. desember 2009 - planen vedlagt.


Dekan og fakultetsdirektør legger med dette HMS-rapporten fram for styret til orientering og
eventuelle kommentarer og vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende


Vedtak


Fakultetsstyret tar HMS rapporten i styresak 16110 i møte 23.03. 10 til orientering


Asbj m Strandbakken Eivind Buanes
dekan fakultetsdirektør


11.03.10
HES


Vedlegg
- HMS-rapport 2009 for de vitenskapelige (1)
- HMS-rapport 2009 for administrasjonen (2)
- HMS-planfor 2010 (felles) (3)
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HMS-årsrapport


Det juridiske fakultet - vitenskapelige, 2009


Ansvarlig for rapporten : Tine Eidsvaag (Verneombud) og Henning Simonsen (Leder)
Rapporten ble signert og levert 24.02.2010.


DEL. 1 . SYSTEMATISK HMS-ARBEID


HMS-ORGANISE RING


Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?
Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?


Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?...................__..._...._._...._........ ........ .......
Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?


Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?


.HMS-KOMPETANSE


Har {eder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten?


Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsattelstudenterlg jester?


Sørger enheten for at ansattelstudenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?


Har enheten gjennomført brannvemopplæring?


PSYKOSOSIALT ARBEIQSMILJØ


;Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?...............__
,Praktiserer enheten UiBs rutine for konflikthåndtering?


Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB
(^ AKAN_retningslinjer)?
Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?


_.__. .. ._.._. .......
For hvor stor andel av alle teknisk ansatte er samtale gjennomført ? (Angi i %)


For hvor stor andel av alle administrativt ansatte er samtale gjennomført ? (Angi i %)


For hvor stor andel av alle vitenskapelig ansatte er samta le gjennomført? (Angi i %) 50


Har enheten gjennomført HMS-møte?


Dersom Ja /Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMSS-møtet:
Felles møte administrativelvitenskaelige , Gjennomgang av HMS-handlingsplanen for 2010.


titips://sk.jema.app . uib.no/hmsrapporUf?p=128:20:4C77fifie'i583737fi9::NU::P20_REP... 11.012010







1-%M S-årsrapport


'HELSE OG BYGG


Page 2 of 3


Må bli' Nei
Ja 'bedreI


----Har enheten gjennomført HMS-runde? .........
Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)? i x


-Blir kontor- og taboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset? i x


Har enheten kartlagt og vurdert behov far un
iversell utforming (UU) mot ansatte ogleiler x


studenter? ....._.i_--_....


Er enhetens brukers representant og plassansvadig for brannvern fortrolig med egen x


ks"onn - ''fun
!Har enheten gjennomført brannøvelse? _ x i - i


Hater enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier ?. I - ---


?YTRE MILJØ


l Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning? ^
praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall, inkl. radioaktivt og


eksplosivt avfall?
jBenytter enheten seg av video- og telefonkonferanser? _


RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ


, Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks. arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,


4driftarbeid, tokt- og feltarbeid.


Dersom JA besvar følgende:


bli NeiJa Måbedre


x


x


Ja i Nei


x


Må bli
Ja `bedre TNei


Gjenomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid? I


Er skriftlige arbeidsinstrukser letttilgjengelig for ansatte/studenterlgjester?


iAWIKI NESTENULYKKER OG ULYKKER


;Har enheten hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?


ErHMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?


Nei


x


x


i Ja
Må bli
bedre


Nei


Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.


j


----


(Avfallshåndtering - Vi synes UiB bør innføre rutiner for sortering av plastavfall . Problemavfall er ikke aktuelt for


https://skjema.app.uib.no/hmsra,pport/f.'p=128:20:467766658373769::' O::p20_REP... 11.03.2010







1-i NiS-drsrapport


DEL 2. HMS-MAL OG -TILTAK


Page 3 of'3


Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder. Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
last npp
Se vedlagte HMS-handlingsplan for 2010 (hadde ikke handlingsplan for 2009)


I


Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak.


Se vedlagte HMS-handlingsplan for 2010.


Vedlegg


Fil Beskrivelse


Les vedlegg (laste ned) HMS-handlingsplan 2010.


https:i/skjema.app.uib.no,`hrnsrapport'f?p=1.2$:20:4677666'-;83 73769:: N O::P20_RE1P... 1.1.03.2010
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HMS-årsrapport


Det juridiske fakultet -administrasjonen, 2009


Ansvarlig for rapporten : Linda Vikøyr Brynjulfsen (Verneombud) og Henning Simonsen (Leder)


Rapporten ble signert og levert 24.02 2010.


DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID


SMS-ORGANISERING


_.____ ......... ..........._._.._._.
'Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
`systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?


Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?_........._...__.__.____._^____
E Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?F._ -- --- _............__.-......__..__......_..._ ............._.__._.._.._..__ ._.........
Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?


Har enheten en samlet. skriftlig o ajourført handlingsplan for ~-arbeidet?


HMS-KOMPETANSE


i Ja !: Må bli Nei I
i bedre


Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten? x
tilsattelstudenter/gjester? x _ttak av nftiP yor monerktiserer enheten ru


Sørger enheten for at ansattelstudenter4ester har nødvendig HMS-kompetanse? i_ ...... ....__. ..._______ .._______
!Har enheten gjennomført brannvernopplæring? _..^ _,, ___x


PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ


j Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?


Praktiserer enheten UiBs rutine for konflikthåndtering?__. .. -.._.___.'___.._.._._.....___..-..._....._........_.__ ............... ._......___.._._,....... .._........._....,..._.__...-..... __.... _........


Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UB
(AKAN-retningslinjer)?
Fiar alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?


la Må bli;
bedre


x


x


Nei


J


For hvor stor andel av alle teknisk ansatte er samtale gjennomført? (Angi i %) W - -^


For hvor stor andel av alle administrativt ansatte er samtale gjennomført? (Angi i %) ` 100 `


For hvor stor andel av alle vitenskapelig ansatte er samtale gjennomført ? (Angi i %) -


Har enheten gjennomført HMS-møte?


^ .,.Må bli j Nei
bedre


x i


Dersom Ja/Må_bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:


!Fellesmøte administrative og vitenskapelige. Gjennomgang av HMS-handlingsplanen for 2010.


https:/;skjema_app.uib.na/hetsrapport/f?p= 128:20:467766658373769::NO::1720_REP... 11.03 2010







13MS-årsrapport


.-.___._.-....__..
HELSE OG BYGG


Må bli
Ja !


i bedre__• __
Nei


;Har enheten gjennomført HMS-runde? X


^Bt{ ir hensyn tii HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)? X


-̂ -1Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset? 1 .,"x -
Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte ogieller


lstudenter?
x


'!............_._.._..__.._._ i


IEr enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen x i
funksjon? _


Har enheten gjennomført brannøvelse?
i ?


X i_ ^ i
erHar enheten gjennomført ettersyn av rømningsve


;YTRE MILJØ


Må bli
Ja `bedre


Nei


ar enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?H x i
om
! Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall, inkl. radioaktivt og i x 1
eksplosivt avfall?


anvtfer enheten sea av video- oq telefonkonferanser? ! x ;


RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ


Ja Nei


Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks. arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,
4driftarbeid, tokt- og feltarbeid.


i


Page2of ;


Dersom JA besvar følgende:


i -
Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?


Må bli
Ja bedre


Nei


zEr skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansattelstudenterlgjester?


JAWIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER


I Ja Nei


;Har enheten hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?


Er HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?


,
jMi bli l


Ja bedre Nei


Kommentarer til enkelt ørsmå[ i del 1. _


yi synes UIB bør innføre rutiner for innsamling av plastavfall. Farlig avfall er ikke relevant for jur.fak.


littps:/lsk.jema.app.uib .no/hmsrapportlf?p=128 :20:46776665 8373 769::N0:: P20_RFP... 11.03.2010







IIMS-årsrapport


DEL 2 . HMS-MÅL OG -TILTAK


Page3of3


Skisser enhetens HMS -mål og -satsningsområder . Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
laste vedlegg nederst^å siden),
Se vedlagte handlingsplan for 2010. (Hadde ikke handlingsplan for 2009)


Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HM_ S-tiltak.


i Se vedlagte handlingsplan. m


Vedlegg


Fil Beskrivelse


Les vedlepp ( laste ned ) HMS-handlingsplan 2010 for det juridiske fakultet.


https: /,"skjema .app.ulb.no/limsrapport,'f'?p=l 28:20:46776665 8 3 73 769::NO::P20_I:EP... 11.03.2010
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DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN


NOTAT


til


Fakultetsstyret


Jnr. Sak nr. 13 /10
Arkiv Styremøte 23.03.10


Arbeidet med strategisk plan 2011-2015


I. Bakgrunnen for saken


Fakultets ledelse har startet arbeidet med en strategiprosess for strategiperioden 2011 - 2015,
som skal ferdigstilles høsten 2010. Parallelt med strategiprosessen gjennomføres det en
evaluering av ledelse og organisering av fakultetets forskningsmiljø for å vurdere hvorvidt
fakultetet er organisert på en hensiktsmessig måte for å nå de strategiske mål. Som et ledd i
implementeringen av den aktuelle strategien, står en reorganisering av forskergruppene som et
mulig virkemiddel. Det nødvendige kartleggings- og analysearbeidet som er nødvendig for å
vurdere behovet for en reorganisering ble igangsatt høsten 2009. Det arbeidet skal fortsette i
hele perioden under arbeidet med strategiplanen, og være en del av informasjonsmaterialet og
evalueringsgrunnlaget til det strategiutvalget som skal fremme forslag til strategiske
prioriteringer i fakultetets strategiplan for 2011-2015.


Som følge av tidsperspektivet på strategiplanarbeidet - som må koordineres med den sentrale
strategiutvalgets arbeid med strategiplanen for UiB for samme tidsperiode , tror vi at arbeidet
med reorganiseringen av forskningsvirksomheten kan avsluttes tidligst i løpet av våren 2011.


Ledelsen ser det som nødvendig at det nedsettes et utvalg med god representasjon fra ulike
grupper på fakultetet, som kan foreta en strategisk analyse av de eksterne rammebetingelsene
og de interne faglige ressursene, samt komme med forslag til strategiske prioriteringer for
neste planperiode. Fakultetets strategiplan for den neste 4 års perioden vil måtte tilpasses
strategiplanen som utarbeides for hele universitetet for samme periode. Denne skal vedtas av
universitetsstyret senhøsten 2010.


Arbeidet med den sentrale strategiplanen er en av grunnene til at fakultetsledelsen har
avventet oppstart av arbeidet med egen strategisk plan. Vi er imidlertid kjent med at de andre
fakultetene har startet opp sine prosesser. Selv om fakultetets endelige plan ikke kan vedtas
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før universitetsstyret har vedtatt universitetets strategiske plan bør vi ha et godt grunnlag for
konkretiseringen av vår egen plan når det sentrale strategiutvalgets utkast til innstilling
foreligger 1. september. Utkastet vil deretter bli sendt på høring til alle fakultetene. Og da vi
allerede kjenner føringene for arbeidsgruppens arbeid, herunder at planen skal være en
fornyelse av eksisterende plan, mener vi at dette kombinert med innholdet i eksisterende plan
bør gi oss tilstrekkelig grunnlag for å starte prosessen nå. Det er videre avtalt et møte med
leder og sekretær for det sentrale strategiutvalget den 19. april, som ønsker innspill fra
fakultetet til den sentrale strategiprosessen. Det er lagt opp til fra ledelsens side at dette møtet
skal finne sted etter vårt strategiutvalgs konstituerende møte, slik at man kan forberede
innspill til det sentrale strategiutvalget.


På universitetsledelsens hjemmesider finnes følgende omtale av arbeidet med ny strategisk
plan:


"Universitetets nåværende strategiske plan utløper i 2010. Universitetsledelsen har derfor
nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage et utkast til fornyet plan for perioden 2011-2015.


Universitetet i Bergen er et synlig, internasjonalt forskningsuniversitet, med stor faglig
bredde og særlig satsing på utvalgte områder. De grunnleggende institusjonelle trekkene er
også et felles verdigrunnlag for universitet:


Grunnforskning og forskerutdanning i alle fagmiljøene
Utvikling av fag og disipliner over en stor faglig bredde
Forskningsbasert undervisning
Fri og kritisk faglig virksomhet


Universitetet preges av et stort mangfold av ulike fagkulturer og ulike fagtradisjoner der de
institusjonelle og finansielle rammevilkårene tilpasses forskjellene mellom fagmi jøene, og de
ulike fagmiljøene videreutvikles og fornyes utfra sine egne kulturer og tradisjoner.


Strategisk plan skal bygge på universitetets grunnleggende institusjonelle trekk og felles
verdigrunnlag. Det skal utarbeides en overordnet plan som gir grunnlag og rammer for
institusjonen i tiden framover. Følgende vil bli vektlagt i arbeidet:


• Planen skal være enfornying av gjeldende strategiskplan.
• Hovedmålene for primæroppgavene skal fornyes og tydeliggjøres.
• Det skal utarbeides en overordnet plan som skal gi grunnlag og rammer for


fakultetenes strategier
• Strategien skal legge til rette for åpen, redelig og kritisk diskusjon innenfor og mellom


fagmiljøene.
• Identifisering av drivkrefter som påvirker universitetspolitikken og gir føringer for


hvordan universitetet kan utvikle sin vitenskapelige virksomhet.
• Drøfting av hvordan institusjonens handlinger og prioriteringer bidrar til å


videreutvikle universitetet som internasjonalt synlig forskningsuniversitet.
• Universitetets posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt
• Tydeliggjøring av valg og ambisjoner


Samlet er det et mål at planen både klargjør verdigrunnlaget til universitetet og viser retning
for beslutninger, tiltak, prioritering av ressurser og daglig praksis for de kommende årene.
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Det vurderes som viktig å synliggjøre attraktivitet, forutsigbarhet og stabilitet i forholdet til
omverden. Utkastet til ny plan skal bygge på universitetets verdigrunnlag, samfunnsmessige
ufordringer for forskning og høyere utdanning og universitetets ulike fortrinn. "


Til orientering kan nevnes at postdoktor Jørn Jacobsen er medlem av det sentrale
strategiutvalget, som ledes av prorektor Berit Rokne.


Mer informasjon om den sentrale prosessen, det sentrale strategiutvalget, foreliggende


presentasjoner og nøkkeldokument finnes her:


http //www uib no/ledelsen/sentrale-utvalg/arbeidet-med-strategisk-plan-2011-2015


Denne siden blir løpende oppdatert/supplert.


II. Nærmere om arbeidet med den nye strategiske planen


Til å bistå fakultetet i arbeidet med ny strategisk plan har dekanen engasjert konsulentfirmaet
Headway (se vedlegg 1 for mer informasjon). Det er viktig å nevne at eierskapet til fakultetets
strategiprosess ligger hos fakultetets ledelse og Det juridiske fakultet, mens
konsulentselskapet jobber i bakgrunn for å understøtte selve arbeidsprosessen, fasilitere
viktige møter og utfordre prosjektgruppen på arbeidsprosessen struktur og -innhold.


Den 9. mars gjennomførte konsulenter fra Headway samtaler med et representativt utvalg av 9
ansatte ved fakultetet. Målsettingen med samtalene var en evaluering av måloppnåelsen for
den siste strategiperioden, samt å gi et grunnlag for kritiske suksessfaktorer for den
kommende strategiprosessen. En oppsummering av resultatene og anbefalinger for den videre
prosessen vil foreligge den 24. mars 2010. Disse resultatene vil også bli brukt som en del av
grunnlaget for de strategiske prioriteringene som vil bli foreslått av fakultetets strategiutvalg
etter et avsluttende seminar for utvalget i september. En del av den strategiske analysen som
utvalget skal anvende i sitt arbeid er videre en SWOT-analyse (Strenght Weaknesses
Opportunities Threats) som gjennomføres av ledelsen (først og fremst visedekanen) i samtaler
med forskergruppene. Målet er først og fremst å kartlegge fagmiljøenes utviklingspotensiale,
ambisjoner, særlige utfordringer og rekrutteringssituasjon. Dette arbeidet er også et viktig
grunnlag for en eventuell senere reorganisering av forskergruppene.


Strategiutvalgets utkast til strategisk plan vil bli sendt på høring før det endelige forslaget


fremlegges for styret til behandling i desembermøtet 2010.


Den 9. mars ble det også gjennomført et møte med de personene som dekanatet vil foreslå at
styret oppnevner som medlemmer av et strategiutvalg, og som vil bli bedt om å utarbeide
forslag til ny strategisk plan. Forslag til sammensetning av utvalget og dets mandat framgår
nedenfor. Så snart utvalget er formelt oppnevnt av styret 23. mars vil den bli innkalt til et
konstituerende møte (24. mars), se ellers en nærmere utdypning av prosessen i vedlegg 2.


Som vedlegg 3 følger oversikt over sentrale styringsdokument og rapporteringer/meldinger
fra inneværende planperiode. Gjeldende strategidokument med innlagte kommentarer og


foreløpig måloppnåelse følger som vedlegg 4.
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III. Forslag til sammensetning av strategikomiteen og mandat.


Etter dekanatets vurdering bør ledelsen ha en sentral rolle i strategiprosessen. Den nåværende
ledelsen ønsker å bruke strategiplanen aktivt som et styringsdokument i en nokså offensiv og
målrettet oppbygningen av fakultetet de neste tre årene. I tillegg til bør alle sentrale grupper
ved institusjonen være representert i et eget strategiutvalg som kan tilføre alle relevante
perspektiver på de sentrale temaene for arbeidet. Konkret forslag til sammensetning er
utformet i vedtaksforslaget nedenfor.


Visedekan og fakultetsdirektør vil foreslå at fakultetsstyret, på samme måte som i forrige
periode, gir det nevnte strategiutvalget som hovedoppgave å utarbeide forslag til ny strategisk
plan for Det juridiske fakultet i perioden 2011-2015. I vedtaksforslaget nedenfor har vi
utformet et mandat som også inneholder framdriftsplan og premisser/føringer for utvalgets
arbeid.


Fakultetsledelsen vil i hele strategiprosessen fram til styrets vedtak i desember involvere
medarbeidere på Det juridiske fakultet og andre viktige interessentgrupper, for å sikre
eierskap og forpliktelse til den nye strategien. Involveringen skal skje gjennom formell og
uformell kommunikasjon på møter, informasjonsinnhenting, høringsrunder og mer.


Vi vil ut fra ovennevnte invitere fakultetstyret til å gjøre følgende


vedtak


1. Følgende oppnevnes som medlemmer av utvalg som skal utarbeide forslag til ny strategisk
planfor Det juridiske fakultet for perioden 2011 til 2015:


dekan Asbjørn Strandbakken
prodekan Knut Martin Tande
visedekan Anne Marie F. Anfinsen
fakultetsdirektør Eivind Buanes
førsteamanuensis Sigrid Eskeland Schultz
førsteamanuensis Hilde Hauge
stipendiat Eirik Holmøyvik
seksjonssjef Christine Stoltz Olsvik
rådgiver Jan Erik Hatling
student Ola Hermansen.


2. Følgende premisser/føringer og framdriftsplan skal legges til grunn for komiteens arbeid.


- Utvalget skal på bakgrunn av samtalene gjennomført 9. mars med et utvalg ansatte
evaluere og vurdere arbeidet med den forrige strategiplanen, og identifisere og velge
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faktorer for utformingen av en hensiktsmessig og inkluderende strategiplanprosess.
Tidsrom: Mars 2010


Analysere og vurdere rammebetingelsene for strategiplanen, det personellmessige
ressursgrunnlaget og fagmiljøenes utviklingspotensiale, som bakgrunn for den nye
strategien (SWOT-analyse)
Tidsrom: Hele perioden for strategiprosessen


Samarbeide med Universitet i Bergens sentrale strategiutvalg for å gi innspill fra Det
juridiske fakultet til den sentrale strategiprosessen, og motta viktige styringssignaler
fra universitetsnivå til fakultetsstrategien.
Tidsrom: Hele perioden for strategiprosessen.


Utvikle og konkretisere et strategiforslag som bygger på universitetets overordnede
plan, med nokså klare målprioriteringer for den kommende strategiperioden.
Tidsrom: September/oktober 2010


Anne Marie Frøseth Anfinsen Eivind Buanes


Visedekan Fakultetsdirektør
s^3>t^


16.03.10
EIBU-ANA


Vedlegg
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Vedlegg 1: Kort beskrivelse av Headway og konsulent CVer


Kort om Headway AS


Headway er et konsulentselskap som ble etablert i Oslo august 2009.
Selskapet eies og drives av Nicole Njå og Eva Gjøvikli. Selskapet har
tre ansatte.


Arbeids Headways arbeidsgrunnlag er:
grunnlag "Vi har ambisjoner på våre kunders vegne.


Organisasjons- og ledelsesutvikling er vårforretning.
Kunnskap er vår spesialitet.
Vi er forretningsorienterte humanister.
Vi har erfaring."


Tjenesteområder


Ledererfaring og
realkompetanse


Våre tjenesteområder er innen organisasjonsutvikling,
ledergruppeutvikling og ledelsesutvikling.


Nicole Njå og Eva Gjøvikli har solid utdannelse på master- og
doktorgradsnivå og lang erfaring både som konsulenter og som
ledere i kunnskapsintensive organisasjoner. Vi evner "å gå dypt i
bredden" og arbeider i godt samspill med våre kunder for å sikre
verdiskaping i kundens organisasjon. Vi bruker ofte våre
komplementære ferdigheter innen økonomi og psykologi.


Headway har betydelig erfaring fra lederutviklingsprosjekter- både
generelt og innen akademiske miljøer spesielt. Vi har erfaring og
innsikt i universitetets rammebetingelser, virksomhetens egenart og
ledernes generelle utfordringer.


Seniorkonsulent /partner Eva Gjøvikli
Siviløkonom (med spesialisering innen organisasjon og ledelse) og
statsautorisert revisor med etterutdanning i organisasjonspsykologi.
Ledererfaring fra AFF (avdelingsleder Oslo-kontoret), Universitetet
i Oslo (fungerende HR-direktør), Deloitte (HR-direktør og Faglig
leder) og Norges Statsautoriserte Revisorers erfaring (Leder for
kurs og publikasjoner). Utstrakt konsulenterfaring fra privat og
offentlig virksomhet med hovedfokus på utviklingsprosesser i
kompetansetunge miljøer. Spesielt relevante oppdrag innen
offentlig virksomhet og organisasjoner er oppdrag for Universitetet
i Oslo, Norges Veterinærhøyskole, Nasjonalt Topplederprogram for
Helseforetak og Redd Barna. Spesielt relevante oppdrag innen
privat virksomhet er DnB NOR og Deloitte.


Seniorkonsulent /partner Nicole Njå
Dr. phil. og Dipl. Psych. Organisasjonspsykolog med doktorgrad
innenfor endringsledelse og med videreutdanning innenfor
systemteori, gestalt og coaching. Har sin utdanning fra
Universiteter i Tyskland, U.S.A. og Frankrike. Har i tillegg
arbeidserfaring som doktorand og vitenskaplig medarbeider ved
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Universitet i Mannheim , Tyskland. Egen ledererfaring fra SAP
(Operations Manager , Manager Business Consulting) og AFF
(team- og kontorleder). Utstrakt konsulenterfaring fra både privat
og offentlig sektor på endringsprosesser, lederutvikling og
coaching . Prosjektlederansvar for store lederutviklingsprogram i
kunnskapsorganisasjoner som SSB og Deloitte, og spesielt innenfor
det akademiske feltet med prosjekt ved UiO og NVH.







Milepaeler


Vedlegg 2 : Forslag plan for strategiprosess


Tidspunkt


9. mars


April


September-


Evaluering av måloppnåelse for siste strategiperiode


8


• Hvordan skal den kommende strategiprosessen og strategidokumentet være utformet for
å sikre best trulig måloppnåelse? .
Samtaler med en representativ gruppe ansatte - ca. 10 samtaler å 1 time. Oppsummering


Hva ble oppnådd? Suksesskriterier?


Hva ble ikke oppnådd? Årsaker?


Hva er sentrale innholdstema for den fremtidige strategien?


av resultater, utvikling av anbefalinger.


Etablering av en prosjektorganisasjon - strategiutvalg.


Kick-off med formulering av målsetting, arbeidssteg, milepæler, presentasjon av
• Utvalg av motiverte prosjektmedlemmer - ca. 8 personer for prosjektgruppen


resultater evaluering


arbeid med det sentrale strateputvaiget :


Hva er viktige innspill som viI`vil gi med bakgrunn i Det juridiskefakultetet?


Hva er premissene; fra den sentrale strategien `for var fakultetsstrategi?


Prosess: Hva kan vi lære for gjennomføringen av vår egen' strategiprosess?


Bearbeiding av resultater fra workshop, dokumentasjon i 1-strategiutkast som sendes utatil


Gjennomføring SWOT-Analyse: Systematiske analyse av styrker og svakheter (intern
muligheter og trusler (ekstern)


• Gruppesamtaler


Oppsummering av resultater


1. Strategiseminar, deltakere: strategiutvalget
• Presentasjon av SWOT-resultater


9 Utvikling av strategiske målsetninger og scenarier i en workshop


høring


Videre prosess må defineres etter resultater fra evaluering og SWOT er kjent.
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Vedlegg 3 : Sentrale dokument


UNIVERSITETET I BERGEN
DET JURIDISKE FAKULTET mars 2010


NOEN SENTRALE STYRINGSDOKUMENT OG
RAPPORTERIMELDINGER


En samlet oversikt over fleste planene og rapportene/meldingene finnes her
http://www.uib.no/iur/om-fakultetet/stratejzi


1. LEDELSES- OG STYRINGSFORMER. REGLEMENT FOR DET JURIDISKE
FAKULTET
https://www.uib .no/iur/om-fakultetet/reglement-for-det- i uridiske-fakultet


II. STRATEGI- OG HANDLINGSPLANER PÅ INSTITUSJONSNIVÅ
- Universitetets sentrale strategiplan : http://www.uib.no/ledelsen/planer-og_


dokumenter/strategisk-plan


- Sentrale handlingsplaner: http://www .uib.no/ledelsen/planer-og-
dokumenter/handlingsplaner


III. STRATEGI- OG HANDLINGSPLANER PÅ FAKULTETSNIVÅ
- Strategiplanfor 2006-2010 . http ://www.uib.no/iurlom-


fakultetet/strategi/strategiplan -for-det- i uridiske-fakultet-2006-2010


- Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2008-09. http://www.uib.no/iur/om-
fakultetet/strategi/likestilling


- Handlingsplan for internasjonalisering 2007-09. http://www.uib.no/iur/om-
fakultetet/strategi/internas i onalisering


Handlingsplan for formidling 2007-09. http ://www.uib .no/iur/om-
fakultetet/strategi/formidling


IV. UNIVERSITETETS ÅRLIGE TILDELINGSBREV TIL FAKULTETET MED
BUDSJETTRAMMER OG RESULTATKRAV
Tildelin sbg revet for 2009


V. ÅRSPLANER
Årsplaner vedtas av styret i j anuar/februar.
Årsplan for 2010: http ://www.iur .uib.nolOmFak/Aarsplan/AarsPlan 2010.htm
Årsplan for 2009: http ://www.uib .no/iur/om-fakultetet/strategi/aarsplan-2009
Årsplan for 2008: http ://www.iur .uib.nolOmFak/Aarsplan/Aarsplan 2008.htm
Årsplan for 2007: http://www ..iur.uib .no/OmFak/Aarsplan/Aarsplan 2007.htm
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VI. ÅRSRAPPORTER
Årsrapporter for foregående år behandles av styret i januar/februar sammen med årsplan det
aktuelle året.
Årsrapport 2009 : http ://www.lur.uib.nolOmFak/Aarsrapport/Aarsrapport 2009.pdf
Årsrapport 2008: http ://www.iur.uib.nolOmFak/Aarsrapport/Aarsrapport 2008.pdf
Årsrapport 2007: http ://www.iur .uib.no/OmFak/Aarsrapport/Aarsrapport 2007.pdf


VII. ANDRE RAPPORTER (MELDINGER)
Fakultetene skal med frist l.april utarbeide meldinger for foregående år innen


- forskning
- forskerutdanning
- utdanning.


Meldingene for 2008: http://www. uib.no/iur/om-fakultetet/strateailaarsmeldinRer-om-
forskning-og-utdanning


VIII. INNSTILLING OM FRAMTIDIGE RESSURSBEHOV VED DET JURIDISKE
FAKULTET
Innstilling av 29.01.09: http://www.uib .no/iur/om-fakultetet/styrer-og-utvalg/valg-2009-
samleside-for-valg-av-dekanat-og-fakultetsstyre/framtidig-ressursbehov-ved-det-
i uridiske-fakultet-i-bergen
Dette dokumentet er meget sentralt i strategisammenheng


IV. UNIVERSITETETS ARBEID MED PLAN FOR 2011-15
På universitetets hjemmesider finnes følgende dokument om strategiprosessen
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalglarbeidet-med-strategisk-plan-2011-2015


Eivind Buanes
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Vedlegg 4: Strategisk plan 2006-2010 med kommentarer om oppfølging


Strategiplan for Det juridiske fakultet 2006 - 2010
Vedtatt av fakultetsstyret 07.03.06


I planen nedenfor er det lagt inn noen kommentarer om status pr mars 2010.


Kommentarene er ikke uttømmende
Strategiplanen byggjer på Strategiplanen for Universitetet i Bergen for 2005 - 2010. Planen
dreg opp dei overordna måla og strategiane for fakultetet og skal utfyllast og konkretiserast
ved årlege planar, fastsett av fakultetsstyret.


Mål
Det juridiske fakultet skal utviklast vidare som ein forskings- og utdanningsinstitusjon på høgt
nivå, som gjennom forsking, forskingsbasert utdanning av juristar, og formidling av
forskingsresultat, er med på å utvikla rettssystemet og å fremja dei verdiane rettsstaten og
demokratiet byggjer på, både nasjonalt og internasjonalt.


Utfordringa
Rettsvitskapen har sidan mellomalderen spela ei viktig rolle i utviklinga av rettssystema og
dermed av samfunnsutviklinga i Europa og den vestlege verda. Universiteta spela ei heilt
sentral rolle i utviklinga av europeisk rettskultur frå 1200-talet. Rettsutviklinga har skjedd i eit
samspel mellom lovgjevaren, domstolane og rettsvitskapen. I eit demokratisk samfunn er det
dei demokratisk valde politiske organa som fastset rettsreglane. Rettsvitskapen si rolle er å
driva kritisk analyse av rettssystemet og rettsutviklinga og utforma framlegg til rettslege
system og løysingar som lovgjevaren eller domstolane kan nytta som grunnlag for sine
avgjerder.


Den vitskaplege og tekniske utviklinga, globalisering, europeisk integrasjon, overgang til
større grad av marknadsstyring, miljøutfordringa og kampen mot internasjonal terror, er berre
nokre døme på utviklingstrekk som i sum stiller samfunnet, rettssystemet og rettsvitskapen
overfor heilt nye utfordringar. For å kunne møta denne utfordringa på ein god måte er det
naudsynt å vidareutvikla rettssystemet. Rettssystemet byggjer på lang røynsle og ber i seg
modellar som kan nyttast også ved løysinga av mange av dei nye spørsmåla som oppstår. På
ein del område trengst det likevel nye modellar for den rettslege reguleringa.


I eit moderne samfunn vert det stilt store krav til gjennomtenkte og konsistente rettslege
system og stadig fleire spørsmål eller problemområde vert regulert av rettsreglar og gjort til
rettslege spørsmål. Den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga i Noreg avheng av at ein
maktar å utvikla eit rettssystem som mellom anna fremjar bærekraftig utvikling, effektiv
utnytting av samfunnet sine ressursar, etisk forsvarleg bruk av vitskaplege nyvinningar innan
teknologi og medisin og kontroll av terrorisme og organisert kriminalitet, samstundes som
borgarane blir sikra rettsvern og rettstryggleik. Noreg må kunne oppretthalda og utvikla eit
rettssystem minst på høgde med det som elles blir utvikla i Europa og vera i stand til å sikra
norske interesser i høve til internasjonale handelsreglar og reglar om ressursfordeling og
ressursforvaltning i havområda rundt Noreg.


Strategien
Generelt
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Det juridiske fakultet i Bergen er eit ungt fagmiljø, bygt opp over 35 år med små ressursar i
høve til dei oppgåvene ein står overfor innan forsking og utdanning. Fakultetet har likevel
spela ei viktig rolle i utviklinga av norsk rettsvitskap på sentrale område, og har utdanna
juristar som gjer ein viktig innsats i samfunnet. Den faglege utfordringa ein står overfor i dag
både innan forsking og utdanning, krev ei omfattande styrking av fakultetet.


Gjennom prosjektet "Krafttak for juridisk forskning" i samarbeid mellom Justisdepartementet,
Forskingsrådet og dei tre juridiske fakulteta i Noreg er det påvist at norsk rettsvitskap treng ei
vesentleg styrking. Forskingsmeldinga peikar også på trongen for styrking av rettsvitskapen.


Skal Det juridiske fakultet i Bergen fylla si oppgåve i ei slik forsterka rettsvitskapleg innsats
og møta utfordringane innan forsking og utdanning i framtida, treng fakultetet ei klar styrking
av ressursgrunnlaget. Fakultetet treng fleire stipendiatstillingar for å kunne utdanna forskarar
som kan gå inn i faste stillingar ved fakultetet. Like viktig er det at fakultetet far midlar til
tilsetjing av kvalifiserte forskarar i førsteamanuensisstillingar og professorat. Det krevst også
stillingar for vidarekvalifisering etter oppnådd doktorgrad. Veksten for fakultetet må
finansierast både ved auka grunnløyving og gjennom eksterne forskingsmidlar.
Kommentar
Fakultetsstyret vedtok 17.03.09 innstillingen "Ressursrammer for utviklingen av Det juridiske
fakultet, UiB " som grunnlag for fakultetets videre ressursgrunnlag og utbygging.
Fakultetet har i planperioden prioritert arbeidet med å heve grunnbevilgningen, men den
oppnådde økningen er vesentlig lavere enn behovet. Fakultetet har også arbeidet aktivt for å
øke eksternfinansieringen som har økt fra kr 6.5 mill i 2005 til kr 10.7mill som er budsjettallet
for 2010.


I tillegg til å satsa på oppbygging av eigen fagleg kompetanse, vil fakultetet vidareutvikla
eksisterande samarbeidsordningar og nettverk nasjonalt og internasjonalt og også etablera nye
samarbeid, både for å kunne delta i utvikling av forskingsprogram og for å styrkja det faglege
tilbodet til studentane.
Kommentar : Antall utvekslingsavtaler har økt fra 63 i 2005 vel 108 i dag.


For å kunne gje eit godt og konkurransedyktig utdanningstilbod til 1500 -1700* studentar,
som er eit realistisk tal i framtida og samstundes ha ressursar til naudsynte forskingsmessig
utvikling, trengst det 60 - 80 faste lærarar. Dette er påkrevd for å få eit forsvarleg høvetal
mellom lærarar og studentar. I tillegg vil ein måtte ha om lag 50 intern- eller
eksternfinansierte stipendiatstillingar for å sikra vidare rekruttering og å gje samfunnet
tilstrekkeleg tilgang på høgt kvalifisert juridisk kompetanse. Ein kan vanskeleg rekna med å
kunne nå dette nivået i planperioden, sjølv om ein får tilstrekkeleg økonomiske ressursar, men
det må satsast maksimalt på ei rask oppbygging.
* Dette måltallet er seinere hevet til ca 2000 studenter
Kommentar : Antall fast tilsatte har økt fra 29.5 i 2005 til 33.5 (inkl 3.5 permisjoner) og
antall stipendiatårsverk (int og eksternfk) fra 15.8 i 2005 til 25.8 i januar 2010. Mens det
tidligere var manglende rekrutteringsgrunnlag som var den kritiske faktor er det nå
finansieringen.


Det er viktig for den vidare utviklinga av fakultetet at ein på ny fax ei samlokalisering av
fakultetet og tilstrekkeleg areal for ekspansjon gjennom realisering av byggetrinn II.
Kommentar : Byggetrinn II ble realisert i planperioden og samlokalisering skjedde
sommeren 2009.
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Forsking
Forskingsaktiviteten er grunnlaget for den faglege verksemda ved fakultetet. Dei andre
hovudoppgåvene, undervising og formidling, må byggja på dei forskingsresultata ein når fram
til, og den kompetansen som vert bygt opp gjennom forsking.


Forskinga må utviklast med sikte på tilstrekkeleg fagleg breidde til at fakultetet framleis skal
kunne gje forskingsbasert undervising i alle sentrale fag på studiet. Fakultetet kan ikkje ta mål
av seg til å dekka alle juridiske fagområde med forskningskompetanse, men må satsa på å
byggja opp kompetanse på samfunnsmessig viktige rettsområde. Fakultetet må utvikla ein
forskingsmessig profil som er tilpassa dei utfordringar og problemstillingar som er aktuelle i
det moderne samfunnet. Gjennom å utvikla spisskompetanse innanfor satsingsområda og
etablera nettverk og samarbeid med andre forskingsinstitusjonar i Noreg og i utlandet, vil
fakultetet både kunne få ei best mogeleg oppbygging av eigen kompetanse og kunne yta
tilskot til den nasjonale og internasjonale rettsforskinga.


Det er viktig å leggja til rette for fri og uavhengig forsking på rettslege grunnproblem og
rettsspørsmål med samfunnsmessig nytte og relevans. Den sterke veksten i dei
rettsvitskaplege forskingsoppgåvene og endringstakten i samfunnsutvikling og regelverk, gjer
at det i større grad enn før er naudsynt å konsentrera innsatsen om nokre utvalde område, om
ein skal kunne sikra god nok kvalitet i forskinga. Tradisjonen i rettsvitskapen med høve til
individuell forsking må oppretthaldast, men det må også satsast sterkare på å samla
forskingsressursar kring sentrale forskingsområde. Dette siste stiller større krav til
forskingsleiing, med sikte på identifisering av forskingsoppgåver, tilrettelegging av ressursar,
rettleiing med meir.


Fakultetet har etablert forskargrupper for å imøtekoma trongen for konsentrasjon av forskinga
om visse tyngdepunkt og ei meir aktiv forskingsleiing. Forskingsgruppene vil vera eit heilt
sentralt element i den vidare utviklinga av forkingsaktiviteten innanfor dei ulike rettsområda
og innhenting av eksterne midlar. Arbeidet med å vidareutvikla forskargruppene som
livskraftige forskingsmiljø, vil vera ei av dei viktigaste oppgåvene på forskingssida i dei
kommande åra.
Kommentar: (utdrag fra årsplan 2010):
"Det juridiske fakultet skal iverksette en strategiprosess for strategiperioden 2011- 2015
som skal ferdigstilles høsten 2010. Parallelt med strategiprosessen gjennomføres det en
evaluering av ledelse og organisering av fakultetets forskningsmi jø for å vurdere hvorvidt
fakultetet er organisert på en hensiktsmessig måte for å nå de strategiske mål. Som et ledd i
implementeringen av den aktuelle strategien, står en reorganisering av forskergruppene som
et mulig virkemiddel. Det nødvendige kartleggings- og analysearbeidet som er nødvendig for
å vurdere behovet for en reorganisering ble igangsatt høsten 2009.


Det må antas en slikprosess vil føre til at fakultetets forventninger til de ulike
forskergruppene vil bli tydeligere. Videre må det antas at det vil bli etablert intensivordninger
som inkluderer økonomisk og administrativ støtte til forskergruppene i den grad årets budsjett
tillater det. En konsekvens av den totale prosessen vil sannsynligvis føre til at noen
forskergrupper blir nedlagt -først og fremst fordi det per i dag på noen fagområder ikke
eksisterer aktive forskningsmiljøer der man opprinnelig hadde tiltenkt en forskergruppe. "
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Etablering av ein forskarskule som samlar all forskarutdanning ved fakultetet vil vera eit
sentralt element i utviklinga av forskarutdanninga.
Kommentar : (utdrag fra årsplanen 2010)
"Forskerskolen ble innført 1. august 2006. Høsten 2009 ble det igangsatt en grundig
evaluering basert på spørreskjema og intervjuer av stipendiatene og ferdige doktorer.
Evalueringsarbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av februar 2010. Høsten 2009 oppnevnte
fakultetets forskningsutvalg et forskerskoleutvalg som skal gjennomgå alle relevante
evalueringer og strategiplaner og regelverk knyttet til forskerskolen. Det skal foretas en
vurdering av om målene med forskerskolen av 2006 ble oppnådd, og det ligger også i
mandatet a foreslå eventuelle forbedringer ".


Etablering av særskilte satsingsområde for forskinga tyder at ein tek sikte på ein særskilt
innsats for oppbygging av forskingskompetansen og -kapasiteten på dei utvalde områda. Dette
treng ikkje innebera at eit satsingsområde totalt skal få fleire ressursar enn etablerte
forskingsområde som alt har tilstrekkeleg utbygt kapasitet. Kor sterkt ein skal satsa på utvalde
område må vurderast konkret.


Fakultetet vil satsa særskilt på utvikling av forskingsprosjekt innan området demokrati og
rettsstat, som er utpeika til mogeleg satsningsområde for Universitetet i Bergen. Dette vil
omfatta problemstillingar frå sentrale deler av den offentlege retten og deler av privatretten og
vil gje grunnlag for tverrfaglege eller fleirfaglege prosjekt. Fakultetet vil i planperioden
særleg satsa på å oppretthalda og utvikla den sterke kompetansen innanfor område som
strafferett og straffeprosess, menneskerettar; forvaltingsrett, konkurranserett og sentral
formuerett.
Kommentar: Satsingsområdet Demokrati og rettsstat er etablert som ert tverrfakultært
program, og med faglig koordinator fra Det juridiske fakultet, som er tilført
postdoktorstillinger for S år. Det har vært stor aktivitet i programstyret og blant forskerne
som omfattes av satsingen, men programstyret sliter med at det går mye personressurser med
til å søke eksternfinansiering, også knyttet til den mer sentrale driften av satsingen. Det er
også en uklar ansvarsfordeling knyttet til satsingen på institusjonelt nivå, mellom UiB sentralt
og de to samarbeidsfakultetene.


I samsvar med Universitetet i Bergen si satsing på marin forsking, utviklingsforsking og
regionsforsking, vil fakultetet også satsa særskilt på energi- og ressursforvaltningsrett med
særleg vekt på havrett, kystsoneforvalting og utnytting av marine ressursar.


Kommentar : Man kan per i dag ikke si at det er noen robust utvikling av forskningsmiljøene
på noen av disse områdene. Fremdriften på de ulike områdene er per i dag avhengig av noen
få enkeltpersoner. Selv omfakultetet gjennom disse personene deltar i ulike samarbeidsfora
og har produsert noen sentrale forskningsarbeider, er det uklart i hvilken grad
forskningsområdene vil være utviklingsdyktige på sikt. Det er for eksempel per i dag liten
aktivitet i forskergruppen for natur- og ressursforvaltningsrett. Denne gruppen har likevel
flere forskere med relevant fagbakgrunn og en del midler til drift.
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Den mest positive utviklingen har i slutten av planperioden skjedd på området for
utviklingsforskning, også knyttet til noen av de andre nevnte fagområdene. Det skyldes blant
annet at man har flere pågående flerfaglige og eksternfinansierte forskningsprosjekt.


Fakultetet vil gjennom planperioden også kunne ta opp andre satsingsområde enn dei som her
er nemnt, men hovudstrategien vil vera å utvikla sterke fagmiljø innanfor dei områda ein
satsar på, før det skjer noko vesentleg utviding.


Fakultetet vil gjennom forskingsgruppene styrkja arbeidet med å skaffa eksterne midlar til
forsking, gjennom breie forskingsprosjekt med fleire deltakarar.


Kommentar: Volumet av søknader og innvilgede prosjekt med flere deltakere har vært
økende. Den eksternfinansiering som er tildelt i perioden knytter seg til initiativ fra
enkeltforskere på seniornivå. Det er ingen felles og helt målrettet innsats mellom flere
forskere å spore på dette området ennå, men interessen for samarbeidsprosjekter er klart
økende - dog uavhengig av forskergruppene. Det er flere og flere forskere som er i ferd med å
posisjonere seg for EU- søknader. Dette er særlig yngre forskere med
doktorgradskompetanse. Fakultetet har i slutten av planperioden levert inn en saknad til EU 7
rammeprogram. Det gjenstår ennå et viktig arbeid med å profesjonalisere saknadsrutinene og
kvalitetssikre budsjettprosessen frem mot søknadsfristene til de mest sentrale
finansieringskildene. Dette arbeidet har kommet i gang, men er ikke avsluttet.


Det har ikke vært noen målrettet og klar (institusjonell)bruk av virkemidler for å styrke de
utpekte fagområdene som sådan. Det har vært aktivitet blant annet under
konkurranserettssatsingen, men ikke en strategisk mer langsiktig satsing fra fakultetsstyrets
side. Dog utlyste man et øremerket professorat i perioden. De midler som var øremerket
satsingen er nå i ferd med å bli brukt opp. Det foreligger per i dag ingen tegn til at
myndighetene eller universitetet sentralt vil ta ansvar for en videreutvikling av satsingen. Dog
er det nylig satt i gang et nytt initiativ med tanke på å utvikle et kompetansesenter og legge til
rettefor en mer målrettet rekrutteringsstrategi, og dermed vitalisere samarbeidet og
forskningsaktiviteten mellom de samarbeidende institusjonene knyttet til satsingsområdet.


Utdanning
Utdanninga må ta sikte på å utdanna juristar med naudsynt kunnskap og innsikt til å kunne
foreta ei kritisk og sjølvstendig tilnærming til dei vanskelege avvegingsspørsmåla, som i
aukande grad blir overlatne til rettsleg vurdering og avgjerd. Studentane må få høve til fagleg
og intellektuell mogning og oppøving av evne til fagleg samhandling med andre. Etiske
problemstillingar må gjevast enda større vekt i studiet.
Kommentar : Det vises her særlig til årsplanen for 2010. Det arbeides konkret meda* bygge
akademisk bevissthet inn i studiet, og etikk i vidforstand vil ihht målsettingen for dette
arbeidetfå større vekt


Fakultetet vil utvikla eit heilskapleg og godt læringmiljø der studentane gjennom gode
undervisningstilbod og godt tilrettelagte grunnlag for sjølvstudium og aktiv bruk av
kjeldemateriale, blir gjevne grunnlag for fagleg utvikling og metodisk medviten tilnærming til
faget. For å oppnå dette vil ein dra studentane aktivt med i planleggingsarbeidet og
gjennomføra studentevalueringar av læringmiljøet.
Kommentar : Det vises her særlig til undersøkelsen "Kartlegging av studiemiljøet 2009 "hvor
studentene indirekte har medvirket gjennom evalueringsresultatene. Studentene har imidlertid
i liten grad vært trukket aktivt inn planleggingsarbeidet.
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Den studiemodellen som vart innført ved kvalitetsreforma vil bli vidareutvikla og gjeve meir
pedagogisk innhald etter kvart som ein får bygt opp ressursgrunnlaget ved fakultetet. Ein vil
satsa på utvikling av den problemorienterte læringsmodellen, aktivisering av studentane
gjennom skriving, og bruk av IKT som verkty for effektiv læring og tilbakemelding til
studentane. Det må satsast vesentleg meir ressursar på å gje god tilbakemelding til studentane
på deira faglege prestasjonar og utvikling.
Kommentar : Dette har vært lagt til grunn for fakultetets arbeid med bedre studiekvalitet,
men videreutvikling av studiemodellen med mer pedagogisk innhold har vært meget
begrensede pga av ressurssituasjonen. Dette gjelder også mer og bedre tilbakemelding til
studentene.


Fakultetet har hatt god røynsle med utprøving av nye undervisnings- og evalueringsformer og
vil også i framtida opna for pedagogiske forsøk for å utvikla studiekvaliteten. Det vil skje ei
fortløpande og grundig evaluering av resultata av dei pedagogiske reformene og endringane i
studieplanen.
Kommentar : Det har vært åpnet for pedagogiske forsøk, men da dette er relativt
kostnadskrevende har det i meget liten grad vært iverksatt. Evaluering av resultatene har
ikke vært gjennomført


Etter kvart som utdanningskapasiteten blir styrka, vil fakultetet byggja ut og tilpassa tilbodet
av valemne, og særleg ta sikte på å styrkja det framandspråklege tilbodet. Dette er naudsynt
for å gje utanlandske studentar eit betre tilbod og for å gjera det framandspråklege tilbodet
betre for eigne studentar. Fakultetet vil halda fram med å knyta til seg anerkjente utanlandske
forskarar som kan vera med på oppbygging og styrking av det framandspråklege tilbodet.
Kommentar : Fakultetet har i planperioden bygget ut valgemne tilbudet, men selve
tilpassingen er ikke gjennomført ennå. Det samlede valgemnetilbudet har vokst fra 26 h 2005
til i 49 i dag. I samme periode har de engelskspråklige tilbudene vokst fra 7 til 20. Økningen
er reell, men må ses i sammenheng med omorganiseringen av valgemnene. Antall utenlandske
professor II har økt fra 1 til 3 i perioden


Fakultetet vil også i planperioden måtte konsentrera ressursane kring den grunnleggjande
juristutdanninga, det vil seia masterstudiet og i tillegg til dette PhD-studiet. Det vil ikkje vera
rom for ei offensiv satsing på etter- og vidareutdanning, ut over at valemne kan tilretteleggjast
med sikte på å kunne fungera som etterutdanningstilbod. Det er likevel eit mål for fakultetet å
få i gang vidare- og etterutdanningstilbod for ferdige juristar, så snart ressurssituasjonen gjev
grunnlag for det.
Kommentar: Ressurssituasjonen har ikke gitt grunnlag for egne etter- og
videreutdanningstilbud men tilsatte har medvirket gjennom SEVU. Spesialemnene som
erstattet valgemnene synes imidlertid å være bedre egnet som videre- og
etterutdanningstilbud ved at de er gjort mindre


Formidling
Rettsspørsmål er viktige både for den samfunnsmessige utviklinga og livssituasjonen for
einskildmenneske. Formidling av kunnskap om rettslege spørsmål er difor viktig. Fakultetet
har eit ansvar for å formidla kunnskap om rettslege spørsmål og nye forskingsresultat til
samfunnet generelt og særleg til profesjonsutøvarar som advokatar, domarar, tilsette i
forvaltinga og private selskap. Gjennom deltaking i lovkomitear og andre utval som utgreier
rettsspørsmål skjer det ei viktig tilføring av juridisk kompetanse til samfunnet. Formidling av
kunnskap om rettsspørsmål vil både kunne verka konfliktførebyggjande og gje hjelp til å
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løysa konfliktar. Gjennom formidling av forskingsresultat vil rettsvitskapen også kunne gje
innspel til lovgjevaren. Rettsvitskapen har eit særleg ansvar for utvikling av norsk rettskultur.
Formidling av forskingsresultat og kunnskap skjer gjennom direkte kontakt med
profesjonsutøvarar, foredragsverksemd, intervju i pressa, kronikkar m.m. Fakultetet vil styrkja
og systematisera denne formidlingsinnsatsen i takt med at ressurssitusjonen vert styrka,
mellom anna ved bruk av intemett. Fakultetet vil leggja større ressursar i utviklinga av
fakultetet sine nettsider, for å betre informasjonen om aktiviteten ved fakultetet.
Kommentar : Fakultetet har vedtatt egen strategiplan for formidling og styrket
formidlingssiden gjennom ny eksternweb som ble lansert i februar 2009


Forskingsresultat vert også formidla gjennom forskingspublisering. Det er eit mål for
fakultetet at ein større del av forskingspubliseringa skal skje gjennom publikasjonar på høgt
kvalitetsnivå, men val av publiseringskanal vil vera opp til dei einskilde forskarane.
Kommentar : Antall publikasjonspoeng økte fra 51.4 i 2005 til ca 80 i 2009 (tallene for 2009
er ikke endelige).


Internasjonalisering
Norsk rett er ein del av europeisk rettskultur og blir i dag i sterkare grad enn på lang tid,
påverka av rettsutviklinga i andre land og av overnasjonale organ som EU, Den europeiske
menneskerettsdomstolen i Strasbourg, Dei sameinte nasjonane m.m. Auka internasjonal
handel og samkvem elles gjer det naudsynt å dra inn utanlandsk rett og framande rettskulturar
i norsk rettsvitskap både fordi ein treng kunnskap om dette og for å henta idear til løysingar.
Fakultetet har etablert omfattande forskarsamarbeid og inngått samarbeidsavtalar om
forskerutveksling med universitet i Tyskland, USA og Australia og vil byggja desse
kontaktane vidare ut med sikte på at forskarane ved fakultetet skal kunne operera i eit
internasjonalt forskingsmiljø innanfor sine fagområde. På utvalde område vil ein ta sikte på å
oppretta meir omfattande og organisert forskingssamarbeid med utanlandske institusjonar.
Kommentar : Fakultetet har vedtatt en egen handlingsplan for internasjonalisering


Internasjonalisering av rettsvitskapen er naudsynt, både for at det norske rettssystemet skal
kunne utviklast på line med utviklinga i andre land og for å sikra norske interesser. På nesten
alle rettsområde vil forskinga måtte ha ein internasjonal og særleg ein europeisk dimensjon.
Komparativ rettsforsking vil kunne gje vesentlege tilskot til utvikling av den nasjonale retten.
Dette står ikkje i strid med trongen for å oppretthalda norsk rettskultur og løysingar som tek
omsyn til særnorske tilhøve og tradisjonar.


Fakultetet vil styrkja innsatsen for å leggja til rette for at studentane skal kunne studera ved
gode utanlandske universitet, for å styrkja kompetansen i framand rett og internasjonal rett.
Det er alt inngått avtalar om utveksling av studentar med mange utanlandske universitet, og
det skjer ei stadig utviding av talet på avtaler. Gjennom den nye studieordninga er det opna
for utanlandsopphald i opp til eitt år og det bør leggjast til rette for at studentar som ynskjer
det kan studera i utlandet i eitt år, inkludert skriving av masteravhandling.
Kommentar: Som nevnt ovenfor har det i planperioden skjedd en vesentlig økning i antall
utvekslingsavtaler, og antall utvekslingsstudenter (inn og ut) har økt fra 75 (hvorav 32
utreisende) i 2005 til 231 (hvorav 123 utreisende) i 2009. Fakultetet har i dag universitetets
høyeste andel utreisende studenter, og hvor mange velger ett års utenlandsopphold. Fakultetet
har arbeidd med utvikling av internasjonale mastergrader og vil halda fram arbeidet med
dette. Ein vil også i samarbeid med andre fakultet i Europa ta sikte på utvikling av felles
mastergrader for å kunne tilby studentar frå det tidlegare Aust-Europa og den tredje verda eit
kompetansegjevande studium av høg kvalitet.
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Kommentar : Fakultetet har i perioden fått hjemmel for å etablere en mastergrad for
utenlandske studenter (LLM-grad). Saken har vært utredet med sikte på oppstart i 2010, men
opptak er nå av ressursmessige årsaker utsatt til 2012.


Rekruttering og likestilling
Fakultetet tek sikte på ei vesentleg utbygging i løpet av planperioden. Dette vil stilla store
krav til arbeidet med å rekruttera og halda på det vitskaplege personalet. Ved sida av å sikra
konkurransedyktige lønstilhøva er det viktig å gje dei tilsette gode arbeidsvilkår, godt
arbeidsmiljø og høve til å utvikla sin kompetanse. Det må også satsast meir overfor
studentane på å marknadsføra fakultetet som mogeleg arbeidsstad og forsking- og undervising
som arbeidoppgåver. Masteravhandlingsskrivinga bør såleis nyttast til å gje studentane
kontakt med forskningsverksemda ved fakultetet. Innføring av eitt-ange avhandlingar bør
utnyttast til å gje motiverte og kvalifiserte studentar ei meir omfattande skulering i
forskingsarbeid. Ein vil vidareføra arbeidet med oppfylgjing av studentar som arbeider som
gruppleiarar, med sikte på rekruttering.


Det må leggjast til rette får utanlandsopphald for stipendiatar og det må satsast meir på
internasjonal rekruttering til stipendiatstillingar og andre stillingar ved fakultetet.
Kommentar : Antall stipendiater med utenlandsk utdanningsbakgrunn har økt fra 2 i 2005 til
6 i dag og i samme periode har antall postdoktorer med utenlandsk utdanningsbakgrunn økt


fra 0 til 3 Antall fast vitenskapelig er imidlertid uendret.


Det juridiske fakultet har ei stor utfordring i å få fleire kvinner inn i vitskaplege stillingar og i
særleg grad i toppstillingar. Innanfor rammene av dei verkemiddel ein har til rådvelde må ein
gjera det ein kan for å rekruttera kvinner og å gje kvinner arbeidstilhøve som gjer det mogeleg
for dei å kvalifisera seg til toppstillingar. Dette inneber mellom anna bruk av kjønnskvotering
ved tilsetjing i stillingskategoriar der det er mindre enn 40 % kvinner.
Kommentar : Fakultetet har vedtatt egen handlingsplan for bedre kjønnsbalanse.
Andelen kvinne har økt i alle stillingskategorier i planperioden, og utgjorde i 2009 36% av
alle vitenskapelige tilsatte sett under ett.


Organisasjonsutvikling
Det juridiske fakultet har gjennom dei siste ti åra gjort fleire organisasjonsendringar, som har
gjeve gode resultat. Fakultetet vil halda fram arbeidet med utvikling av organisasjonen for å
skapa klarare strategisk og fagleg leiing og best mogeleg utnytting av økonomiske og
personellmessige ressursar. Den administrative staben må ha ein storleik og kompetanse som
er tilpassa den faglege verksemda.
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ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 


 
 
a) Protokoll fra Studieutvalget 


Protokoll fra møtene 21.01.10, 03.02.10 og 09.03.10 følger vedlagt 
 


b) 
 
     


Protokoll fra Forskningsutvalget 
Protokoll fra møtene 21.01.10 og 03.02.10 følger vedlagt 
 


c) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 
Protokoll fra møtene 02.02.10 og 09.02.10 følger vedlagt 
 


d) Utlysningstekster 
Internutlysning – 2 forskerstillinger knyttet til prosjektet "The Temporal Dimension of 
Tort Law", som er finansiert av Norges forskingsråd.  Utlysningstekst følger vedlagt. 
 


e) Oppnevning av komiteer 
Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité for søkerne Karl Harald Søvig (UiB) og 
Mons Arild Oppedal (Høyskolen i Oslo) i forbindelse med kompetanseopprykk til 
professor i rettsvitenskap – søknadsrunden 2009 (10/1771). Komiteen består av professor 
Henriette S. Aasen (leder, UiB), professor Mette Hartlev (Københavns Universitet) og 
professor Aslak Syse (UiO) 
 


f)   Personalia 
- Hans Fredrik Marthinussen er tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis med virkning 


fra 02.02.10. 
- Hilde Hauge er midlertidig tilsatt som forsker med virkning fra 15.02.10 og for en 


periode på 14 måneder. Stillingen er knyttet til prosjektet ” Europeisk privatrett – 
kompetanseoppbygging og rekruttering med utgangspunkt i deltaking i eit europeisk 
”network of excellence”.  Hun har i samme periode fått innvilget permisjon fra sin 
stilling som førsteamanuenis. 


- Hugo Matre har fått opprykk til stilling som førsteamanuensis med virkning fra 
01.03.10 


- Bjørnar Borvik er midlertidig tilsatt som postdoktor med virkning fra 01.03.10 og for 
en periode på 2 år. Stillingen er knyttet til prosjektet ”The temporal dimension of tort 
law”..  Han har i samme periode fått innvilget permisjon fra sin stilling som 
førsteamanuenis. 


-  Bjørn Henning Østenstad har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som vikar i 







førsteamanuensisstilling til og med 31.10.10. 
- Karl O. Wallevik er midlertidig tilsatt i et engasjement som universitetslektor med 


virkning fra 01.03.10 og for en periode på 4 måneder. 
- Filip Truyen har fått 100% permisjon fra sin stilling som professor ved Det juridiske fakultet 


for perioden 01.07.10 til og med 31.12.10 
- Johannes Kaasen er midlertidig tilsatt som vitenskapelig assistent for perioden  


01.01.2010 til og med 30.06.2010. 
- Kristoffer Rakner er midlertidig tilsatt som vitenskapelig assistent for perioden  


01.01.2010 til og med 30.06.2010. 
- Kine Knutsen er midlertidig tilsatt som vitenskapelig assistent for perioden   
- 01.01.2010 til og med 30.06.2010. 
- Natasja Svenneby Plur er midlertidig tilsatt som studentmedarbeider i infosenteret for 


perioden 15.02.10 til og med 30.06.10. 
 


g) Likestillingskomiteen – oppnevning av medlemmer for perioden 01.01.10 – 31.07.13 
Brev fra universitetsdirektør datert 22.02.10 følger vedlagt 
 


h) Saker sentrale klagenemd (unntatt offentlighet) 
Klagesak 01/10 ligger vedlagt 
Klagesak 06/10 ligger vedlagt 
Klagesak 07/10 ligger vedlagt 
 


i) Handlingsrom for kvalitet. 
Rapport fra arbeidsgruppe følger vedlagt 
 


                    
 
dekan 


  
 
fakultetsdirektør 
 


 
 
 
Vedlegg 
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DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN


NOTAT
til


fakultetsstyret


J.nr Sak nr. 14 /10


Arkiv Styremøte 23.03.10


FØRSTEAMANUENSIS - FORSLAG TIL MALER FOR UTLYSNING OG TIL
VEILEDNING FOR KOMITE OG SØKERE


Fakultetet har hatt en gjennomgang av utlysingstekster og stillingsomtale ved utlysning av stilling
som førsteamanuensis og slått disse sammen til et felles dokument.


De fleste fakultet ved UiB har utarbeidet egne veiledninger for de sakkyndige komiteene og for
søkerne til førsteamanuensisstillinger, og vi har kommet til at tilsvarende dokument bør
utarbeides for førsteamanuensisstillinger ved Det juridiske fakultet. Vi har i vårt arbeid særlig sett
på veiledningene ved SV og HF-fakultetet som etter vår vurdering er de mest relevante. Vi har
fått opplyst at de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø ikke har vedtatt egne veiledninger. Ved
UiO er det imidlertid utarbeidet en fellesveiledning for alle fakultetene, og vi har også brukt den i
vårt arbeid i tillegg til veiledning og andre dokument fra det juridiske fakultet ved Københavns
universitet. Hoveddokumentene for vårt arbeid har likevel - foruten tidligere utlysingstekster og


stillingsomtaler - vært
- Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger


(vedlegg 1)
- Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (vedlegg 2).


Det er da også disse dokumentene de sakkyndige komiteene legger til grunn for sitt arbeid på, og
som sendes dem som del av vurderingsgrunnlaget.


Nedenfor følger
- Forslag til kombinert standard utlysningstekst og stillingsomtale (vedlegg 3)
- Utkast til veiledning for sakkyndig komite (vedlegg 4)
- Utkast til veiledning for søkere til stilling som førsteamanuensis (vedlegg 5)


Forslagene legges med dette fram for fakultetsstyret for drøfting og vedtak hvor vi vil invitere
fakultetsstyret til å gjøre følgende


Vedtak
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Standard utlysingstekst/stillingsomtale for førsteamanuensisstilling og veiledninger for sakkyndig
komite og for søkere til slik stilling vedtas i samsvar med vedlegg 3, 4 og 5 til fakultetsstyresak
14110 i møte 23.03. 10


Asbjørå Strandbakken Eivind Buanes
Dekan Fakultetsdirektør


11.03.10
EVA/KRIMA-EIBU


Vedle>?^
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Vedlegg 1


Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i
vitenskapelige mellomstillinger
i henhold til Lov av 16.6.89 om universiteter og vitenskapelige høgskoler kap.
8.*
U Kunngj ring
Ledige stillinger kunngjøres i samsvar med bestemmelsene i Personalreglement
for vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen av 10.5.91, § 3.
^2. Fagområde o4 stillingsomtale
Før stillingen kunngjøres skal fakultetet, etter forslag fra grunnenheten, ta
stilling til:


1. om stillingens fagområde skal beholdes eller endres og hvilke arbeids-
plikter som skal knyttes til stillingen,


2. en stillingsomtale med nærmere presisering av fagområde /disiplin og
ansvarsområde , arbeidsplikter og kvalifikasjonskrav , herunder krav om
pedagogisk basiskompetanse , samt andre forhold som det vil bli lagt vekt
på ved tilsettingen . Det skal presiseres både i kunngjøringen og i
stillingsomtalen at minstekrav til forskningskompetanse for å bli tilsatt i
fast vitenskapelig stilling er norsk doktorgrad eller tilsvarende faglig nivå.


3. om stillingen skal lyses ut med mulighet for midlertidig tilsetting på
åremål , jf. § 10.


§3. Kunngjøringens innhold
Det vises til Personalreglement for vitenskapelige stillinger § 4.
I kunngjøringen skal det også tas inn en bestemmelse om at søkeren skal:
- legge ved en oversikt over utdanning , tidligere stillinger og annen virksomhet,
samt en oversikt over sin vitenskapelige produksjon.
- nevne de arbeider eller deler av arbeider som hun/han vil ha tillagt særlig vekt
ved bedømmelse . Disse bør ikke overstige 10.
Det skal tas inn i kunngjøringen en opplysning om hvilke språk den som tenkes
tilsatt skal kunne undervise på.
§4. Søknadsfrist
Søknadsfristen skal være minst tre uker . Skriftlige arbeider må innleveres innen
søknadsfristen.
§5. Oppnevning av sakkyndige og deres arbeidsform
Søkerne skal bedømmes av en sakkyndig komite før innstillingsmyndigheten
avgir sin innstilling. Komiteen , som skal ha tre medlemmer , oppnevnes av
tilsettingsmyndigheten . Tilsettingsmyndigheten utpeker også leder av komiteen.
Minst ett av komitemedlemmene oppnevnes blant personer utenfor
universitetet . Fakultetet kan i spesielle tilfelle gjøre unntak fra dette. Blant de
sakkyndige bør så langt mulig begge kjønn være representert.
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I tillegg til de ordinære sakkyndige - og etter forslag fra disse - kan det i
særlige tilfelle utpekes en eller flere spesialsakkyndige til å uttale seg om deler
av det materiale søkeren har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir
individuelle vurderinger, som oversendes til veiledning for de ordinære
sakkyndige.
Når de sakkyndige er oppnevnt og har tatt imot vervet, skal søkerne
underrettes om hvem som er oppnevnt.
Komiteens vurdering skal normalt foreligge innen tre måneder etter
oppnevningen.
Innstillingsmyndigheten har anledning til å be de sakkyndige om supplerende
vurderinger.
§6. Mandat for sakkyndig komite
Den sakkyndige komite gis følgende mandat: Å avgi en veiledende vurdering
der de tre best kvalifiserte søkerne er stilt i rekkefølge, dersom så mange
søkere anses kompetente i henhold til stillings-omtalen.
Søkerne skal vurderes med henblikk på:


1.1 Vitenskapelige kvalifikasjoner


1.2 Pedagogiske kvalifikasjoner


1.3 I Formidlingsarbeid


1.4 Faglige kvalifikasjoner av annen art


1.5 Administrative kvalifikasjoner og annen virksomhet


Det enkelte fakultet gir nærmere omtale av disse punktene i veiledning for
bedømmelse.
I sin vurdering av søkerne skal de sakkyndige:


2.1 Gi en kort omtale av samtlige søkere.


Sammenholde søkernes kvalifikasjoner med kravene i stillingsomtalen og
2.2 finne fram til de tre best kvalifiserte, dersom det har meldt seg så mange


kompetente søkere.


Foreta en grundig vurdering av kompetansen til disse utvalgte søkerne og
2.3 uttale seg om hva som utmerker disse når det gjelder vitenskapelig/faglig


kompetanse i henhold til stillingsomtalen.


Innstille i rekkefølge de tre kompetente søkerne som etter en samlet
vurdering og i henhold til stillingsomtalen anses best kvalifisert for
stillingen. Ved rangeringen av disse søkerne skal hovedvekten legges på de


2.4 innsendte vitenskapelige arbeider, men de sakkyndige skal også ta i
betraktning andre vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner, pedagogiske
kvalifikasjoner, formidlingsarbeid og annen kvalifiserende virksomhet.
Rangeringen skal begrunnes, jf. forøvrig universitetets regler om likestilling.
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I vurderingen omtales vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner i særskilte
avsnitt . Det ma tas standpunkt til om kravet om pedagogisk basiskompetanse
er oppfylt eller ikke . For øvrig omtales også de øvrige kvalifikasjoner som det er
stilt krav om, eller som er nevnt , i stillingsomtalen.
§7. Komiteens uttalelse
Kopi av vurderingen fra de sakkyndige sendes søkerne konfidensielt før saken
tas opp til behandling i innstillingsorganet . Også vurdering fra eventuelle
spesialsakkyndige skal sendes søkerne . Eventuelle merknader fra søkerne må
gis innen en nærmere fastsatt frist , og skal forelegges de sakkyndige for
eventuelt tilsvar.
§8. Innstilling
Vurderingen fra de sakkyndige behandles av innstillingsorganet.
Innstillingsorganet innstiller på grunnlag av kunngjøringen, stillingsomtalen,
søknadene og de sakkyndiges vurdering. Eventuelle supplerende vurderinger, jf.
§ 5, 6.ledd, samt merknader fra søkerne tas også med i vurderingsgrunnlaget.
Instituttet kan dessuten arrangere prøveforelesning , intervju og lignende.
Rangerte nr. 1 bør som hovedregel intervjues før innstilling foretas.
Grunnenheten skal når innstilling avgis pase at likestillingshensyn er ivaretatt,
jf. Personalreglement for vitenskapelige stillinger § 9.
Innstillingsorganet grunngir sin innstilling . Er det dissens, skal de forskjellige
standpunkter begrunnes. Stemmegivningen skal tas inn i grunnenhetens
ekspedisjon av saken.
§9. Tilsetting
Tilsettingsorganet tilsetter på grunnlag av kunngjøringen og stillingsomtalen,
vurderingene fra de sakkyndige, eventuelt øvrige uttalelser og innstillingen fra
grunnenheten.
Pedagogisk basiskompetanse: Dersom den som tilsettes ikke oppfyller de
fastsatte krav om pedagogisk basiskompetanse , må det forutsettes i
tilsettingesvedtaket at kravet om slik kompetanse oppfylles innen ett ar etter
tilsettingsdato.
For øvrig vises til Personalreglement for vitenskapelige stillinger §§ 11-17.
§10. Midlertidig tilsetting
Har det ikke meldt seg noen kompetent søker , kan grunnenheten foreslå å
besette stillingen midlertidig for inntil tre år, hvis denne mulighet har vært
nevnt i kunngjøringen (jf. Tjenestemannslovens forskrifter, § 5). Ved slik
midlertidig tilsetting skal det vurderes om søkeren, etter tilsettings-
myndighetens vurdering, har forutsetninger for å oppfylle stillingens
kompetansekrav i løpet av tilsettingsperioden . Hvis den midlertidig tilsatte
oppnår doktorgrad og oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav til stillingen i
tilsettingsperioden , skal vedkommende vurderes for fast tilsetting . Hvis slik
kompetanse ikke oppnås, skal fratredelse skje ved tre-års periodens utløp.
§11. Ikrafttreden
Disse regler trer i kraft 1. april 1993.


*Ref. ny lov om universiteter og høyskoler av 01 . 04.2005 , kap. 6.







6


Vedlegg 2


FOR 2006 -02-09 nr 129 : Forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings - og forskerstillinger.


DATO: FOR-2006-02-09-129
DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet)
AVD/DIR: Universitets - og høgskoleavd.
PUBLISERT: 12006 hefte 3
IKRAFTTREDELSE 2006-02-09


SIST-ENDRET: FOR-2007-07-13-907
ENDRER:
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: LOV-2005-04-01-15-§6-3
SYS-KODE: BG03d
NÆRINGSKODE: 9318


KUNNGJORT: 14.02.2006
RETTET:


KORTTITTEL: Forskrift om ansettelse og
opprykk


For å lenke til dette dokumentet bruk : http://www.lovdata.no/cgi-
wift/Id les?d oc=/sf/sf/sf-20060209-0129. htm I


INNHOLD


Forskrift om ansettelse oq opprvkk i undervisninqs- oq forskerstillinger.


Kapittel 1: Kriterier for ansettelse i undervisnings- oq forskerstillinger
1-1. Generelt


§ 1-2. Kriterier for ansettelse i stilling som professor
§ 1-3. Kriterier for ansettelse i stilling som dosent
6 1-4. Kriterier for ansettelse i stillinq som førsteamanuensis


1-5. Kriterier for ansettelse i stillinq som førstelektor
§ 1-6. Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelektor eller universitetslektor
§ 1-7. Kriterier for ansettelse i stilling som høvskolelærer


Kapittel 2: Framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillingeer
2-1. Framqanqsmåte oq kriterier for personlig opprykk til professor etter kompetanse


$ 2-2. Framqanqsmåte og kriterier for opprykk fra stillinq som førstelektor til stilling som dosent
^ 2-3. Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og førstelektor
^ 2-4. Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stilling som høyskolelektor
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Kapittel 3 : Ikrafttredelse
§ 3-1. Ikrafttredelse


Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings - og forskerstillinger.
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler §
6-3 sjette ledd . Jf. EØS-avtalen vedlegg Vil (direktiv 89148/EØF endret ved direktiv 20011 19/EF). Endret ved forskrifter 20 juni
2007 nr. 686, 13 juli 2007 nr. 907.


Kapittel 1: Kriterier for ansettelse i undervisnings - og forskerstillinger


§ 1-1. Generelt


(1) Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved
institusjoner under lov om universiteter og høyskoler . Ved kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles
mer spesifiserte krav. Ansettelsesmyndigheten kan stille krav om at den som blir ansatt , forplikter seg til å
gjennomgå en bestemt opplæring , for eksempel et pedagogisk opplegg , innen en fastsatt tidsfrist.


(2) Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner.
Fagområder med undervisningspersonale rekruttert på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner er
følgende:


a) Utøvende og skapende musikk
b) Teater


c) Opera
d) Ballett
e) Kunst, kunsthåndverk og design
f) Litteratur (Skriveverksted)
g) Arkitektur


h) Film og fjernsyn


i) Fag i lærerutdanningene:
dans
drama/teater
musikk


formgiving, kunst og håndverk.
§ 1-2. Kriterier for ansettelse i stilling som professor


(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder


eller


(2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og
fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå


og


(3) Dokumentert relevant praktisk -pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.
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§ 1-3. Kriterier for ansettelse i stilling som dosent


(1)


a) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot
yrkesfeltet


b) Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk
virksomhet av høy kvalitet


c) I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:


- Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
- Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
- Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud


og forsknings- og utviklingsvirksomhet
- Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings-


og utviklingsvirksomhet
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet


- Oppbygging av vitenskapelige samlinger


og


(2) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.


0 Endret ved forskrift 13 juli 2007 nr. 907.


§ 1-4. Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis


(1) Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig
med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av
samme omfang og kvalitet


eller


(2) Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller
dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig
fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen


og


(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.


§ 1-5. Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor


(1) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer
arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling


eller


(2) Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde
og nivå for en doktorgradsavhandling


og
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(3) Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor
vekt


og


(4) Dokumentert relevant praktisk -pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.


§ 1-6. Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelektor eller universitetslektor


(1)


a) Høyere grads eksamen ved universitet , høyskole eller tilsvarende
b) Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller


relevant yrkespraksis
eller


(2)


a) Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst
omfang


b) Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra
utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper


og


(3) Dokumentert relevant praktisk -pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.


§ 1-7. Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelærer


(1)


a) Fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor det fagområdet
vedkommende skal undervise


b) Relevant yrkespraksis


eller


(2) Tre-fire års høyere utdanning med en viss spesialisering på kunstområdet eller tilsvarende
dokumenterte kunnskaper


og


(3) Dokumentert relevant praktisk -pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.


Kapittel 2 : Framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings - og forskerstillinger


§ 2-1. Framgangsmåte og kriterier for personlig opprykk til professor etter kompetanse


(1) Førsteamanuenser og høyskoledosenter som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved statlige
universiteter , vitenskapelige høyskoler og høyskoler under lov om universiteter og høyskoler, kan søke om
opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring etter reglene i denne forskriften . Ved private
institusjoner under lov om universiteter og høyskoler avgjør styret om førsteamanuenser som har tiltrådt
fast stilling eller åremålsstilling , kan søke om opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring







10


etter reglene i denne forskriften . Førsteamanuenser og høyskoledosenter med minst halv stilling kommer
inn under ordningen . Opprykk etter disse reglene er personlig og får ingen konsekvenser for
stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.


(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt . Med fag menes her de fag eller
emner som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele , jf. universitets - og høyskoleloven § 3-3 (1) og
(2)•


(3) Det er ikke anledning til å søke om opprykk til professor i forbindelse med søknad på undervisnings- og
forskerstilling på lavere nivå.


(4) Frist for søknad om opprykk til professor er 15. september hvert år . Søknad om opprykk sendes til
egen institusjon . Søknad med vedlegg sendes i fem eksemplarer.


a) Vitenskapelige arbeider sendes i fem eksemplarer , jf. (5) a).
b) Kunstneriske arbeider i gjengivelse leveres i fem eksemplarer så sant dette ikke går


utover kvaliteten i det materialet som leveres . Søkeren selv avgjør om deler av
dokumentasjonen bare kan leveres i ett eksemplar . Originalverk framstilles for
bedømmende institusjon eller nasjonal bedømmelseskomite etter nærmere avtale.


Det er ikke anledning til å sende inn eller anmelde arbeider etter søknadsfristens utløp.


(5) Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse.


a) For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil
15 vitenskapelige arbeider.


b) For dokumentasjon av skapende og utøvende kunstnerisk kompetanse er det
anledning til å levere inntil 15 kunstneriske arbeider eller publikasjoner.
Dokumentasjonen kan bl . a. bestå av


- kunstneriske originalarbeider,
- gjengivelse av kunstnerisk arbeid , for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak


eller liknende,
- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet,


- dokumentasjon av konserter , utstillinger, forestillinger , oppsettinger ved for
eksempel program , katalog , samt omtaler eller kritikker i anerkjente
publikasjoner,


- kunstneriske priser , innkjøp og oppdrag.


Alle søkere skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar
virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen . Listen kan vavre kommentert.


(6) Førsteamanuensis eller høyskoledosent som ikke har vært bedømt for norsk professorkompetanse i
løpet av de siste to år, kan kreve å få sin kompetanse bedømt . Hvis det i løpet av de siste to år har vært
utlyst professorstilling i vedkommendes spesialitet ved egen institusjon , gjelder toårsregelen fra
søknadsfristen for den utlyste stillingen.


Når en søknad er mottatt av Universitets - og høgskolerådet , gjelder toårsgrensen selv om
vedkommende senere trekker sin søknad.


(7) Førsteamanuensis eller høyskoledosent som har oppnådd utenlandsk professorkompetanse , kan søke
om å få sin kompetanse vurdert som grunnlag for opprykk etter norske regler med søknadsfrist etter (4).
Bedømmelseskomiteen vurderer om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd.
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(8) For førsteamanuensis eller høyskoledosent som har oppnådd kompetanseerklæring for professor li-
stilling, og som søker om opprykk , skal det foretas ny bedømmelse.


(9) Bedømmelsen foretas av nasjonalt nedsatte komiteer innenfor nærmere angitte fagområder. Alle
institusjoner som har mottatt søknader som må bedømmes av komiteene , sender innen 1. oktober
opplysninger om søkerne på eget skjema til Universitets - og høgskolerådet . Rådet fordeler ansvaret for
etableringen av nasjonale komiteer mellom universitetene og de vitenskapelige høyskolene. Styret ved den
institusjon som har fått ansvaret for bedømmelsen innenfor et fagområde , oppnevner selv en felles
bedømmelseskomite for området.


I spesielle tilfeller , bl.a. for skapende og kunstneriske fagområder, kan Universitets- og høgskolerådet
gi en annen institusjon ansvar for etablering av nasjonal komite. I slike tilfeller skal minst ett av
medlemmene i den sakkyndige komiteen komme fra nærliggende fagområde ved universitet eller
vitenskapelig høyskole.


(10) Den enkelte nasjonale komite består av minst tre personer med professorkompetanse eller
tilsvarende kompetanse på søkernes fagområde . Styret ved den institusjonen som har ansvaret for
bedømmelsen , eller vedkommende avdeling etter fullmakt fra styret, kan oppnevne en eller flere
spesialsakkyndige . Bedømmelseskomiteen kan også selv be om at det oppnevnes spesialsakkyndige.


Styret ved institusjonen , eller vedkommende avdeling etter fullmakt fra styret, utpeker en leder for
utvalget blant medlemmene i utvalget , eller en administrator som leder utvalgets arbeid uten selv å være
medlem av det.


Så langt det er mulig , og på de fagområder det er naturlig , skal komiteen ha et medlem fra et annet
land. Bare ett medlem av bedømmelseskomiteen kan være fra søkerens egen institusjon. Begge kjønn
skal om mulig være representert i komiteen.


(11) Søknaden bør være endelig avgjort innen ett år etter at søkers dokumentasjon av vitenskapelig eller
kunstnerisk kompetanse foreligger hos den institusjonen som har ansvaret for bedømmelsen på
fagområdet . Denne fristen kan bare fravikes dersom det foreligger spesielle grunner som gjør det
nødvendig å utsette søknadsbehandlingen.


(12) Bedømmelseskomiteen skal legge kriteriene for ansettelse som professor i § 1-2 til grunn ved
bedømmelsen.


Av bedømmelseskomiteens tilråding må det framgå på hvilket grunnlag søkeren erklæres kompetent
med henvisning til den dokumentasjonen som er nevnt under (5). Kompetansen skal knyttes til det
fagområdet vedkommende er ansatt i , jf. (2).


Når en komite avgir kompetanseerklæring , skal den alltid angi på hvilket fagområde og eventuelt i
hvilken spesialitet søkeren anses å ha professorkompetanse . Uttalelsen skal alltid gi uttrykk for om
kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.


(13) Førsteamanuensis eller høyskoledosent som er erklært professorkompetent ved egen eller annen
norsk institusjon i løpet av de siste seks år før søknadstidspunktet, kan søke sin institusjon om opprykk til
professor , jf. (2) og (4). Dersom det foreligger en enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse, kan
opprykk gis uten ny bedømmelse . Institusjoner som på bakgrunn av sin egenart har utfyllende regler om
krav til sine professorer , kan ta disse i betraktning ved behandling av søknaden.


Dersom kompetansen er gitt under tvil eller under dissens blant de sakkyndige, skal det foretas ny
bedømmelse . Også for søker som har kompetanseerklæring som er eldre enn seks år, skal søknaden
behandles av en bedømmelseskomite. Komiteen vurderer om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd.


(14) Bedømmelseskomiteens vurdering av den enkelte søker sendes til vedkommende så snart den
foreligger . Det er ikke adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med
innsigelser mot saksbehandlingen eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at
uttalelsen er sendt til søkeren . Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for
bedømmelseskomiteen for eventuell tilleggsuttalelse før det treffes vedtak. På grunnlag av
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bedømmelseskomiteens vurdering og eventuelle innsigelser og tilleggsmerknader fatter
ansettelsesmyndigheten for professorer ved den institusjonen som har fått ansvaret for bedømmelsen
innenfor fagområdet , vedtak om godkjennelse av bedømmelsen . Melding om vedtaket sendes til søkeren,
vedkommende institusjon og Universitets- og høgskolerådet.


(15) Ansettelsesmyndigheten for professorer ved den institusjonen hvor søkeren er ansatt , tildeler opprykk
på grunnlag av godkjent kompetanseerklæring fra komiteen . Den sakkyndige komiteen må enstemmig
erklære søkeren professorkompetent for at opprykk skal gis. Departementet kan gi nærmere regler om
saksbehandlingen.


(16) Opprykk både etter ( 13) og ( 15) gjelder fra søknadsfristen ( 15. september).


§ 2-2. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent


(1) Førstelektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved statlige universiteter, vitenskapelige
høyskoler og høyskoler under lov om universiteter og høyskoler, kan søke om opprykk til dosent etter
reglene i denne forskriften . Ved private institusjoner under lov om universiteter og høyskoler avgjør styret
om førstelektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling, kan søke om opprykk til dosent etter
reglene i denne forskriften . Førstelektorer med minst halv stilling kommer inn under ordningen . Opprykk
etter disse reglene er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.


(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt. Med fag menes her de fag eller
emner som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele , jf. universitets - og høyskoleloven § 3-3 (1) og
(2)•


(3) Det er ikke anledning til å søke om opprykk til dosent i forbindelse med søknad på undervisnings- og
forskerstilling på lavere nivå.


(4) Søknad om opprykk sendes til egen institusjon . Søknad med vedlegg sendes i fem eksemplarer.


Skriftlige arbeider og annen skriftlig eller digital dokumentasjon av kvalifikasjoner sendes i fem
eksemplarer.


Det er ikke anledning for søker til å sende inn eller anmelde arbeider etter at søknaden er innlevert,
men sakkyndig utvalg kan be om ytterligere dokumentasjon.


(5) Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert kompetanse innenfor forsknings- og
utviklingsarbeid rettet mot yrkesfeltet og pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet, jf.
§ 1-3.


Det er anledning til å levere inntil 15 skriftlige arbeider.


Søkere skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar
virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.


(6) Førstelektor som ikke har vært bedømt for norsk dosentkompetanse i løpet av de siste to år, kan kreve
å få sin kompetanse bedømt.


(7) For førstelektor som søker om opprykk på grunnlag av oppnådd kompetanseerklæring for dosent li-
stilling, skal det foretas ny bedømmelse.


(8) Søkers egen institusjon har ansvaret for søknadsbehandlingen. Bedømmelsen foretas av et sakkyndig
utvalg som består av tre medlemmer med ett medlem fra universitet eller vitenskapelig høyskole med
professorkompetanse på søkers fagområde og to medlemmer med dosentkompetanse eller tilsvarende
kompetanse på søkers fagområde . Styret avgjør om det selv eller eventuelt annet ansettelsesorgan for
dosentstillinger skal oppnevne medlemmene i sakkyndig utvalg. Styret eller eventuelt annet
ansettelsesorgan for dosentstillinger kan oppnevne en eller flere spesialsakkyndige . Sakkyndig utvalg kan
også selv be om at det oppnevnes spesialsakkyndige. Styret eller eventuelt annet ansettelsesorgan for
dosentstillinger utpeker en leder for utvalget blant medlemmene i utvalget. Når det er mulig , og på de
fagområder det er naturlig , skal ett medlem av sakkyndig utvalg være fra et annet land . Bare ett medlem
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av sakkyndig utvalg kan være fra søkers egen institusjon. Begge kjønn skal om mulig være representert i
sakkyndig utvalg.


(9) Søknaden bør være endelig avgjort innen ett år etter at søker har innlevert all nødvendig
dokumentasjon av kvalifikasjoner som påberopes i søknaden . Denne fristen kan bare fravikes dersom det
foreligger spesielle grunner som gjør det nødvendig å utsette søknadsbehandlingen.


(10) Sakkyndig utvalg skal legge kriteriene for ansettelse som dosent i § 1-3 til grunn ved bedømmelsen.


Av tilrådingen fra sakkyndig utvalg må det framgå på hvilket grunnlag søkeren erklæres kompetent
med henvisning til den dokumentasjonen som er nevnt under (5). Kompetansen skal knyttes til det
fagområdet vedkommende er ansatt i, jf. (2).


Når et utvalg avgir kompetanseerklæring , skal det alltid angi på hvilket fagområde og eventuelt i
hvilken spesialitet søkeren anses å ha dosentkompetanse . Uttalelsen skal alltid gi uttrykk for om
kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.


(11) Førstelektor som ved søknad på stilling som dosent har fått enstemmig erklæring om utvilsom
kompetanse som dosent på det fagområdet vedkommende er ansatt, kan gis opprykk uten ny
bedømmelse.


Dersom kompetansen er gitt under tvil eller under dissens blant de sakkyndige , skal det foretas ny
bedømmelse.


(12) Sakkyndig utvalgs vurdering av den enkelte søker sendes til vedkommende så snart den foreligger.
Det er ikke adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse , men søkeren kan komme med innsigelser mot
saksbehandlingen eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til
søkeren . Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for sakkyndig utvalg for eventuell
tilleggsuttalelse før det treffes vedtak . På grunnlag av sakkyndig utvalgs vurdering og eventuelle
innsigelser og tilleggsmerknader fatter ansettelsesorganet for dosentstillinger vedtak om opprykk kan gis.
Melding om vedtaket sendes til søkeren.


Det sakkyndige utvalget må erklære søkeren dosentkompetent enstemmig og utvilsomt for at opprykk
skal gis . Departementet kan gi nærmere regler om saksbehandlingen.


(13) Opprykk både etter (11) og (12) gis virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden om
opprykk er innlevert til søkers institusjon.


0 Tilføyd ved forskrift 20 juni 2007 nr. 686.


§ 2-3. Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og førstelektor


( 1) Ansatte amanuenser , høyskolelektorer og universitetslektorer ved institusjoner under lov om
universiteter og høyskoler kan søke om opprykk til stilling som førsteamanuensis eller førstelektor . Ansatte
førstelektorer kan søke om overgang til stilling som førsteamanuensis, og ansatte førsteamanuenser kan
søke om overgang til stilling som førstelektor . Opprykk er personlig og får ingen konsekvenser for
stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.


(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fagområdet søkeren er ansatt . Ved kunngjøring av ledig
stilling på lavere nivå skal det opplyses at det er adgang til å søke om opprykk til førsteamanuensis eller
førstelektor.


(3) Søknad om opprykk skal sendes til den institusjonen søkeren er ansatt ved . Ved søknad om opprykk til
førsteamanuensis skal søkeren legge ved en beskrivelse av sin vitenskapelige eller kunstneriske
produksjon og omtale inntil 15 arbeider som vedkommende særlig vil skal legges til grunn for den
sakkyndige vurderingen . Søknaden må inneholde curriculum vitae og eventuell publikasjonsliste.


Ved søknad om opprykk til førstelektor skal søkeren legge ved nødvendig dokumentasjon for den
sakkyndige vurderingen . Søknaden må inneholde curriculum vitae.
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(4) Institusjonens styre avgjør om det selv eller underordnet ansettelsesmyndighet skal oppnevne
sakkyndig utvalg . Utvalget skal bestå av tre medlemmer. Minst en av de sakkyndige må ha kompetanse
over førstestillingsnivå . De øvrige må minst ha førsteamanuensiskompetanse når det foreligger søknad
om opprykk til førsteamanuensis , og minst førstestillingskompetanse når det foreligger søknad om
opprykk til førstelektor. Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis må minst ett av medlemmene i
utvalget være ansatt i et fagmiljø som har fått ansvar for doktorgradsutdanning. Dette kan fravikes for
sakkyndig utvalg som skal behandle søknad om opprykk på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner. Bare
en av de sakkyndige kan komme fra den institusjonen søkeren er ansatt ved. Begge kjønn skal om mulig
være representert i utvalget. De sakkyndige kan i spesielle tilfeller be spesialsakkyndige om å uttale seg
om deler av det materialet som er sendt inn.


(5) Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis skal det ikke oppnevnes sakkyndige dersom søker er
erklært kompetent av sakkyndig utvalg til professor-, høyskoledosent- eller førsteamanuensisstilling på sitt
fagområde ved institusjon under lov om universiteter og høyskoler. Det samme gjelder dersom søker har
norsk doktorgrad i faget , eller utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med norsk
doktorgrad.


Ved søknad om opprykk til førstelektor kan oppnevning av sakkyndige unnlates dersom søker er
erklært kompetent av sakkyndig utvalg til førstelektorstilling på sitt fagområde ved institusjon under lov om
universiteter og høyskoler, jf. (8) siste punktum.


(6) Sakkyndig utvalg skal legge kriteriene for ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor i § 1-4
eller § 1-5 til grunn for vurderingen.


(7) Den sakkyndige uttalelsen sendes til søkeren så snart den foreligger . Det er ikke adgang til å påklage
de sakkyndiges uttalelse , men søkeren kan komme med merknader til uttalelsen før det tas endelig
avgjørelse. Eventuelle merknader som må foreligge innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren,
vedlegges saken.


(8) De sakkyndige må enstemmig erklære søkeren kompetent for at opprykk skal gis. Ved søknad om
opprykk i forbindelse med ansettelse tildeler ansettelsesmyndigheten opprykk på grunnlag av uttalelsen fra
det sakkyndige utvalget. Ved søknad om opprykk fra ansatt ved institusjonen tildeler administrasjonen
opprykk på grunnlag av uttalelsen fra det sakkyndige utvalget. Ved søknad om opprykk til
førsteamanuensis fra ansatt ved institusjonen tildeler administrasjonen opprykk når søkeren er kvalifisert
etter (5). Administrasjonen kan dessuten gi opprykk til ansatt som dokumenterbart er kvalifisert for opprykk
til førsteamanuensis etter (5), selv om vedkommende ikke har søkt. Ansettelsesmyndigheten avgjør om
søker som kommer inn under (5) siste punktum, kan gis opprykk til førstelektor uten ny sakkyndig
vurdering.


(9) Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert , eller fra
tiltredelsestidspunktet.


For søker som gis opprykk til førsteamanuensis på grunnlag av oppnådd doktorgrad, kan opprykk gis
med virkning fra den første dag i måneden etter at doktorgradsavhandlingen er innlevert til bedømmelse.
Dette må dokumenteres . Søknad om opprykk kan først innleveres når søker har fått melding om oppnådd
doktorgrad.


(10) Blir søknaden avslått på grunn av manglende kvalifikasjoner , kan ny søknad om opprykk tidligst
sendes inn to år etter at det er gitt melding om avslag.


0 Endret ved forskrift 20 juni 2007 nr. 686 (tidligere § 2-2).


§ 2-4. Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stilling som høyskolelektor


( 1) Ansatte høyskolelærere ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan søke om opprykk
til høyskolelektor . Søknad sendes til den institusjonen søkeren er ansatt ved.


(2) Ved søknad om opprykk fra høyskolelærer som ikke fyller kriteriene under § 1-6, oppnevnes to
sakkyndige til å vurdere søknaden . Ingen av de sakkyndige kan være knyttet til institusjonen. Styret avgjør
om det selv eller underordnet ansettelsesmyndighet skal oppnevne sakkyndig utvalg.
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(3) Den sakkyndige uttalelsen sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å påklage
de sakkyndiges uttalelse , men søkeren kan komme med merknader til uttalelsen før det tas endelig
avgjørelse . Eventuelle merknader som må foreligge innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren,
vedlegges saken.


(4) De sakkyndige må enstemmig erklære søkeren kompetent for at opprykk skal gis. Administrasjonen
tildeler opprykk på grunnlag av uttalelsen fra de sakkyndige.


Ved søknad om opprykk fra høyskolelærer som fyller kriteriene under § 1-6, tildeler administrasjonen
opprykk uten sakkyndig vurdering.


(5) Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert.


(6) Blir søknaden avslått på grunn av manglende kvalifikasjoner , kan ny søknad om opprykk tidligst
sendes inn to år etter at det er gitt melding om avslag.


0 Endret ved forskrift 20 juni 2007 nr. 686 (tidligere § 2-3).


Kapittel 3: Ikrafttredelse


§ 3-1. Ikrafttredelse


Forskriften trer i kraft straks.


Databasen sist oppdatert 4. mars 2010
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Vedlegg 3


FORSLAG TIL


STANDARTEKST UTLYSING OG STILLINGSOMTALE FOR STILLING SOM
FØRSTEAMANUENSIS UTEN ØREMERKING


Førsteamanuensis i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet, UIB


Ved Det juridiske fakultet er det ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitskap.


For å verta tilsett må søkjaren ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning og
norsk doktorgrad i rettsvitskap eller tilsvarande rettsvitskapleg kompetanse.


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til visedekan, førsteamanuensis
Anne Marie F. Anfinsen tlf. 55589549


Det juridiske fakultet har 19 professorar, 3 professor Il, 13 førsteamanuensar, 41
stipendiatar/amanuensar/universitetslektorar, 4 post.doc og 26 teknisk-administrativt tilsette i
faste og mellombels stillingar (MÅ OPPDATERAST).


Ved fakultetet vert det undervist til graden master i rettsvitskap og Phd-graden.


Nærare opplysningar om fakultetet går fram av heimesida som har vevadresse:
http://www.uib.no/jur


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som vert tilsett kan undervise på
norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.


Søkjarar må dokumentere generell rettsvitskapleg kompetanse. Minst eit arbeid må gje ei
djuptgåande analyse med grunnlag i norske rettskjelder, eller som frå folkerettslege eller andre
internasjonale rettskjelder kaster lys over spørsmål av betydning for Noreg. Det vil og bli lagt
vekt på andre rettsvitskaplege arbeid, så som rettshistoriske og rettssosiologiske arbeid, i den grad
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desse syner søkjarane sin kompetanse for stillinga eller har betydning for rangeringa mellom
søkjarane.


Det vil 6g bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Søkjarane må ha gode samarbeidseigenskapar
og evne til å bidra til oppbygging av eit godt fagmiljø. I søknaden skal søkjaren gjere greie for
sine mål for forskingsaktiviteten og for sin deltaking i forskningsverksemnda ved fakultetet.


Ein sakkunnig komite skal vurdera søkarane sine kvalifikasjonar. Hovudvekta vil bli lagt på
vurderinga av dei innleverte vitskaplege arbeida. Det vil dessutan bli lagt vekt på pedagogiske
kvalifikasjonar, erfaring frå popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid.


Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette kravet
kan ved tilsetjinga få tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført innan eit
år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar eit
skandinavisk språk.


Det vert som hovudregel nytta intervju i tilsettingsprosessen, og det kan vera aktuelt å nytta
prøveforelesing.


Normalt vil nærare 50% av arbeidstida vera sett av til forsking og forskingsrelatert verksemd, og
nærare 50% av arbeidstida til undervisning og undervisningsrelatert verksemd (m.a. rettleiing og
eksamen) og resten til administrativ verksemd.


Den som vert tilsett, vil få medansvar for undervisninga, og då særleg på masterstudiet og for den
vidare utviklinga av studiet. Søkjaren skal difor gjere greie for sine kvalifikasjonar og planar for
dette og knytte det opp mot sine planer for forskingsaktiviteten. Vi syner elles til dei generelle
reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den
som vert tilsett også verta pålagt undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den
organisasjonseininga stillinga er knytt til.


Den som vert tilsett, må vera villig til å engasjera seg i utviklingsarbeidet innan sitt eige fag og
for universitetet som heilskap.


Løn etter LR 24/17 lønssteg 71 (kode 1011), i lønsregulativet til staten, for tida 567 600, pr, år
brutto. Frå bruttoløna vert det trekt pliktig innskot til Statens Pensjonskasse.


Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har
tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for
vitskaplege stillingar verte følgde.


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er
difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere
personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje
stillingane.


Universitetet i Bergen nyttar "meroffentlighet" ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.


Dei som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillingane.
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Søkjarar må oppgje dei arbeida eller delar av arbeida som det skal leggjast særleg vekt på ved
vurderinga. Desse bør ikkje vere fleire enn 10.


Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på denne sida «Søk denne stilling» til Unversitetet
i Bergen


Kopier av vitnemål og attestar, vitskaplege arbeid og ei liste over desse (i alt 3 eks/sortert i 3 like
bunkar) sendast til Universitetet i Bergen , Det juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen.


Det blir elles vist til reglement og retningsliner på vevadresse ............................


Søknads frist : xx. xx. xx


Søknaden skal merkast: xxJxxxx


Vedlegg 4


FORSLAG TIL
VEILEDNING FOR DEN SAKKYNDIGE KOMITE VED BEDØMMELSE AV SØKERE
TIL STILLING FØRSTEAMANUENSIS VED DET JURIDISKE FAKULTET, UIB.


1) BAKGRUNN/ GRUNNLAGSDOKUMENTER


Det juridiske fakultet har utarbeidet en veiledning for den sakkyndige komite for bedømmelse
av vitenskapelige mellomstillinger.
Veiledningen som følger nedenfor ble vedtatt av fakultetstyret........


Følgende dokumenter er grunnlag for den sakkyndige komites arbeid:


• "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings - og forskerstillinger" jf. Lov av 1.
april 2005 om universitet og høyskoler § 6-3(6)


• "Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger"
Regelsamlingen til UIB


• Utlysningstekst som også inkluderer stillingsomtale.


2) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES:


a) Vitenskapelige kvalifikasjoner
Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeid.
Søkeren skal i sin søknad selv peke på de vitenskapelige arbeidene som anses viktigst i
produksjonen (opp til 10). Alle utpekte arbeid må være blant de som sendes inn for
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bedømmelse. Den sakkyndige komite har anledning til å konsentrere seg om en særlig
grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes
for å avdekke om søkerens forskning har den nødvendige bredde, eller for å avklare
rangeringen avsøkerne.


Søkeren må dokumentere generell rettsvitenskapelig kompetanse med skriftlige arbeid innen
privatrett, offentlig rett, internasjonal rett eller allmenn rettsteori. Minst ett arbeid må gi en
dyptgående analyse med grunnlag i norske rettskilder, eller som fra folkerettslige eller andre
internasjonale rettskilder kaster lys over spørsmål med betydning for Norge. Det vil også bli
lagt vekt på andre vitenskapelige arbeid, så som rettshistoriske og rettssosiologiske arbeid, i
den grad disse viser søkerens kompetanse eller har betydning for rangeringen mellom
søkerne.


For å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis må søkeren legge fram vitenskapelige
arbeid av god kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag innen rettsvitenskap.
For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søker ha norsk doktorgrad i
rettsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller rettsvitenskapelig kompetanse på
tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med fagfellevurdering, på forlag med
fagfellevurdering eller i gradsbedømt monografi - eller klart være av en slik kvalitet at de
kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse. Eneforfatterskap vil i alminnelighet telle
mer enn sekundærforfatterskap.


Den sakkyndige komiteen vil også vektlegge evne til å utvikle og gjennomføre
forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til
å skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø.


I tillegg til å bedømme den samlede vitenskapelige produksjon skal det legges vekt på
søkerens forskningsaktivitet de siste 5 - 10 årene. Det skal legges vekt på om søkerens faglige
aktivitet den siste tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang.


Det skal legges vekt på utadrettet faglig virksomhet.. Det er søkers ansvar å kunne
dokumentere sin kompetanse slik at den gir grunnlag for kvalitativ vurdering (avholdte
foredrag, publiserte arbeid osv).


b) Pedagogiske kvalifikasjoner


Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis.
Dersom kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den tilsatte få tilbud om opplæring.
Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde.


Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelige og pedagogisk
kompetanse. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner, også
slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering.
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Følgende sjekkliste vil gjøre kontroll, beskrivelse, og sammenligning av søkernes kompetanse
mer oversiktlig:


1) Pedagogisk utdanning
Kurs i universitetspedagogikk, praktiske pedagogisk utdanning, universitetsutdanning
pedagogikk eller i tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs
Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis


2) Evalueringsrapporter
Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter søkerens
undervisning omtales og vedlegges. Både fremgangsmåtene og resultatene bør omtales og
vurderes.


3) Undervisning, veiledning, eksamensarbeid
Undervisningsformer: Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning
o.a.
Veildning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur.
Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv.


4) Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell
Dokumentasjon: Hvis materialet er omfattende legges bare et representativt utvalg ved
søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste.


5) Forsøks og utviklin sagte rbeid
Deltaking i pedagogisk forsøk og utviklingsarbeid (med sikte utover egne kurs). Bidrag til
felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø.
Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester m.v.


6 Mottatte griser for undervisning
Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelse


e) Administrativ erfaring
Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse
av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd,
utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-
/fakultetsnivå, ev universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå (for
eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale
forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter m.v.


d) Populærvitenskapelig virksomhet
Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på
den populærvitenskapelige virksomhet dokumentert ved avholdte foredrag eller publiserte
arbeid.


e) Særlige forhold
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Retningslinjene som er gitt ovenfor er ment å dekke de aller fleste bedømmelser av
førsteamanuensisstillinger. Dersom det er tvil om en ellers godt kvalifisert søker kan
gjennomføre undervisning på det foreskrevne språk, kan komiteen foreslå at søkeren avlegger
en praktisk prøve på sin undervisningsferdighet.


3) SAMLET VURDERING OG RANGERING


I den samlede vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner som et
ubetinget krav. Søkernes pedagogiske kompetanse skal også omtales og vurderes. At en søker
har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller administrativt arbeid medfører likevel
ikke reduserte krav til vitenskapelig kompetanse. I rangeringen av søkere som står tilnærmet
likt med hensyn til vitenskapelig virksomhet, blir de øvrige kvalifikasjoner utslagsgivende.
Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de (normalt 3) best kvalifiserte søkerne i
rekkefølge når det er så mange kompetente søkere. Praktisk-pedagogisk kompetanse kan være
utslagsgivende ved rangering av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig
kompetanse. Dersom søkere av begge kjønn har tilnærmet likeverdig kompetanse må dette
fremgå klart av vurderingen (jf. regler om kjønnskvotering i Personalreglementet for
vitenskapelige stillinger).
Komiteens leder er ansvarlig for at komiteens innstilling er i samsvar med retningslinjene.


4) BEDØMMELSENS FORM


Komiteen skal redegjøre for søkernes akademiske kompetansenivå, samt rangere de mest
kompetente søkerne. Komiteens innstilling skal utformes etter følgende punkter:


1) Redegjøre for komiteens formelle grunnlag for vurderingene; forskrifter, gjeldende regler
fra Regelsamlingen til UiB, utlysningstekst, stillingsomtale, veiledninger osv som er
grunnlaget for komiteens arbeid.


2) Hver søker gis en kort omtale med hensyn til utdanning, vitenskapelige kvalifikasjoner, og
yrkeserfaring. I omtalen skal det oppgis antall innleverte publikasjoner, (med titler og
eventuelle medforfattere), samt publiseringskanal. Omtalen av hver av søkerne avsluttes med
konklusjon om hvorvidt søkeren er kvalifisert for stillingen og om vedkommende hører til
blant de best kvalifiserte.


3) Den sakkyndige komite gir så en mer grundig omtale av hver av de 3-5 best
kvalifiserte søkernes vitenskapelige arbeider.


4) Komiteen gir avslutningsvis en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte
søkerne som grunnlag for å konkludere med rangering av minst 3 av de best kvalifiserte.
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Vedlegg 5


FORSLAG TIL


VEILEDNING FOR SØKERE TIL STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS VED DET
JURIDISKE FAKULTET, UIB.


Fakultetet takker for Deres interesse for den utlyste stillingen som førsteamanuensis.


I tillegg til opplysningene i utlysning med stillingsomtale, vil fakultetet informere om følgende:


1) SØKNADENS FORM OG INNHOLD


Bruk elektronisk søknadsskjema i Jobb.Norge. Søknad må inneholde opplysninger om:
personalia, utdanning, arbeidserfaring, vitenskapelig virksomhet, forskningsveiledning,
undervisningserfaring, populærvitenskapelig virksomhet og administrativ erfaring og en kort
framstilling av den vitenskapelige produksjon.


De skriftlige arbeidene skal oppføres kronologisk med overskrift over sidetall og evt.
medforfattere. Inndelingen foretas i følgende kategorier:


a. Gradsavhandlinger, monografier


b. Publikasjoner i referee-betjente vitenskapelige tidsskrifter


c. Publiserte bokverk/bokkapitler


d. Publikasjoner i fagtidsskrifter uten referee-tjeneste


e. Publiserte oversiktsframstillinger (oversiktsartikler, resyme, utdrag osv.)


f. Framstillinger av andres arbeid (bedømmelser, anmeldelser, vurdering av innstillinger
o.l.)


g. Publiserte populærvitenskapelige framstillinger, upubliserte undervisningskompendier og
utredninger
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h. Forskningsrapporter i £eks. intern rapportserie


i. Annen skriftlig produksjon


2) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES:


a) Vitenskapelige kvalifikasjoner
Søkeren må tydelig avmerke de vitenskapelige arbeidene (opp til 10) som anses som viktigst i
produksjonen, og en separat liste vedlegges. Bedømmelseskomiteen har anledning til å
konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene.


Doktoravhandling sees i denne sammenheng som ett vitenskapelig arbeid, enda om den består av
flere sammenhengende arbeid.


Det vil lette bedømmelseskomiteens arbeid om søkeren gir en kort framstilling av sin
vitenskapelige løpebane og aktivitet, med særlig vekt på de utvalgte arbeidene. Framstillingen
begrenses til 2 sider.


For å kvalifisere til mellomstilling må søkeren legge fram egne vitenskapelige arbeid av god
kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag innen rettsvitenskap. For å bli tilkjent
kompetanse som førsteamanuensis må søker ha norsk doktorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende
utenlandsk doktorgrad eller rettsvitenskapelig kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved
vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med fagfellevurdering, på forlag med
fagfellevurdering eller i gradsbedømt monografi - eller klart være av en slik kvalitet at de
kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse.
Eneforfatterskap eller førsteforfatterskap teller i alminnelighet mer enn sekundær forfatterskap.


Søkeren må derfor selv angi sin innsats i evt. fellesarbeid eller henvise til en kontaktperson som
kjenner arbeidene og søkeren, og som den sakkyndige komiteen kan kontakte.


Den sakkyndige komiteen vil også vektlegge evne til å utvikle og gjennomføre
forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til å
skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø.


I tillegg til å bedømme den samlede vitenskapelige produksjon skal det legges vekt på søkerens
forskningsaktivitet de siste 5 - 10 årene. Det skal legges vekt på om søkerens faglige aktivitet den
siste tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang.


Det skal legges vekt på utadrettet faglig virksomhet. Det er søkers ansvar å kunne
dokumentere sin kompetanse slik at den gir grunnlag for kvalitativ vurdering (avholdte
foredrag, publiserte arbeid osv).


b) Pedagogiske kvalifikasjoner
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Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis. Dersom
kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den tilsatte få tilbud om opplæring.
Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde.
Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelige og pedagogisk
kompetanse. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner, også slik
at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering.


Bedømmelseskomiteen vil vurdere ut fra følgende sjekkliste:


1) Pedagogisk utdanning
Kurs i universitetspedagogikk, praktiske pedagogisk utdanning, universitetsutdanning
pedagogikk eller i tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs
Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis


2) Evalueringsrapporter
Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter søkerens
undervisning omtales og vedlegges. Både fremgangsmåtene og resultatene bør omtales og
vurderes.


3) Undervisning, veiledning, eksamensarbeid
Undervisningsformer: Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning
o.a.
Veildning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur.
Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv.


4) Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell
Dokumentasjon: Hvis materialet er omfattende legges bare et representativt utvalg ved
søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste.


5) Forsøks og utviklingsarbeid
Deltaking i pedagogisk forsøk og utviklingsarbeid (med sikte utover egne kurs). Bidrag til
felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø.
Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester m.v.


6) Mottatte priser for undervisning
Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelse


c) Administrativ erfaring


Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse
av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd,
utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-
/fakultetsnivå, ev universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå (for
eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale
forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter m.v.
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d) Populærvitenskapelig virksomhet


Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på
den populærvitenskapelige virksomhet dokumentert ved avholdte foredrag eller publiserte
arbeid.


3) SAMLET VURDERING OG RANGERING. VEKTLEGGING AV KVALIFIKASJONER
Fakultetet har utarbeidet en egen veiledning for bedømmelseskomiteen. I den samlete vurdering
skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner som et ubetinget krav. Søkernes
pedagogiske kompetanse/ undervisningserfaring skal også omtales og vurderes . At en søker har
spesielt høy kompetanse innen undervisning eller administrativt arbeid , medfører likevel ikke
reduserte krav til vitenskapelig kompetanse . I rangeringen av søkere som står tilnærmet likt med
hensyn til vitenskapelig virksomhet , blir de øvrige kvalifikasjoner utslagsgivende.
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DET JURIDISKE FAKULTET


UNIVERSITETET I BERGEN


Protokoll
Styret for Det juridiske fakultet


Styremøte tirsdag 02.februar 2010 kl. 12:15 -13:15


Til stede: Strandbakken, Tande, Truyen, Konow(fraværende under sak 07/10), Schutz,
Fornes, Øyen, Fornes, Hatling, Hermansen, Jensen og Muggerud (for Matre
Meinich)


Forfall: Matre Meinich


Andre
tilstedeværende


Buanes, Anfinsen, Simonsen, Nilsen, Spjelkavik, Holgersen (sak 04/10)


Saksliste
S. sak 01/10 Godkjenning av innkalling og saksliste


Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste


S. sak 02/10 Protokoll fra styremote 14.12.2009


Godkjent protokoll fra styremøte 14.12.2009 fulgte vedlagt


S. sak 03/10 Orienterings- og referatsaker


a) Protokoll fra Studieutvalget
Protokoll fra møtet 08.12.2009 fulgte vedlagt.


b)


c)


d)


Protokoll fra Forskningsutvalget
Protokoll fra møtet 01.12.2009 fulgte vedlagt.


Protokoll fra Tilsettingsutvalget
Protokoll fra møtet 14.12.09 fulgte vedlagt


Godkjenning av avhandling og oppnevning av opponenter
Innstilling til ph.d-grad Christian N. K. Franklin 2009/8684 og brev til
komiteen fulgte vedlagt
Innstilling til ph.d-grad Knut Høivik 2009/12206 og brev til komiteen fulgte
vedlagt.
Innstilling til ph.d-grad Henrik Øvrebø 2009/6046 og brev til komiteen fulgte
vedlagt







e) Oppnevning av komiteer
Oppnevning av sakkyndig komite i forbindelse med utlyst forskerstilling i
europisk formuerett (09/12605). Komiteen består av professor Kåre Lilleholt
(leder, UiO), professor Viggo Hagstrøm (UiO) og professor Rune Sæbø
(UiB).


f) Personalia
- Krishna Babu Shrestha er midlertidig tilsatt som forsker( 20%) på


prosjektet "Legal frameworks for biodiversity conservation and
Ecosystem Services in the Himalayas" for perioden 01.08.09 til og
med 31.05. 10.


- Christian Franklin er midlertidig tilsatt som universitetslektor for
perioden 01.12.09 til og med 30.04.2010, og med tilsvarende
permisjon fra/ forlengelse av sin midlertidige tilsetting som forsker.


- Halvard Haukeland Fredriksen er midlertidig tilsatt som
universitetslektor for perioden 01.12.09 til og med 31.05.2010, og
med tilsvarende permisjon fra/ forlengelse av sin midlertidige
tilsetting som stipendiat.


- Knut Einar Skodvin er midlertidig tilsatt som universitetslektor for
perioden 01.12.09 til og med 3 1.05.2010, og med tilsvarende
permisjon fra/ forlengelse av sin midlertidige tilsetting som stipendiat.


- Ingunn Elise Myklebust er midlertidig tilsatt som forsker for perioden
01.01.10 til og med 31.03.10. Engasjementet er finansiert av Senter
for etter- og videreutdanning (SEVU) og oppdraget går ut på utvikling
av PlanRett og revisjon av JUR603 "Praktisk jus i offentlig
saksbehandling".


- Lars Erik Steinkjer er midlertidig tilsatt som forsker på prosjektet
"Fakultetstrategisk program i konkurranserett" for perioden 01.01.10
til og med 31.03.10.


- Liv Shelby er midlertidig tilsatt som stipendiat for perioden 01.02.10
til og med 31.01.14.


- Bjørn Henning Østenstad er tilsatt som vikar i
førsteamanuensisstilling for perioden 01.02.10 til og med 31.03.10.


- Ragna Aarli er midlertidig tilsatt som forsker på prosjektet
"Sakkyndighet ved bruk av DNA -bevis i straffesaker " for perioden
15.02.10 til og med 14.07.10.


- Bjørnar Borvik har fått forlenget permisjon fra sin stilling som
førsteamanuensis for perioden 01.01.10 til og med 28.02.10.


- Jørn Øyrehagen Sunde har fått forlenget 20 % permisjon fra si stilling
som professor for perioden 01.01.10 til og med 31.12.10.


- Filip Truyen har fått permisjon i 50 % av sin stilling om professor for
perioden 01.01.10 til og med 31.12.10.


- Karl Harald Søvig har fått permisjon i 40 % av sin stilling for
perioden 28.01.10 til og med 01.06.10.


- Kjersti Bakke Sørensen er midlertidig tilsatt som førstekonsulent for
perioden 01.01.10 til og med 30.06.10.


- Anders Skorpen er midlertidig tilsatt som studentmedarbeider i
infosenteret for perioden 01.10.10 til og med 30.06.10.







Kristin I. Pettersen er midlertidig tilsatt som studentmedarbeider i
infosenteret for perioden 01.10.10 til og med 30.06.10.
Anja Mathiesen er midlertidig tilsatt som studentmedarbeider i
infosenteret for perioden 01.10.10 til og med 23.02.10.


g) Saker sentrale kla eneurd (unntatt offentlighet)
Klagesak 70/09 ligger vedlagt
Klagesak 77/09 ligger vedlagt
Klagesak 78/09 ligger vedlagt
Klagesak 79/09 ligger vedlagt


h) Budsjettramme for Det juridiske fakultet for 2010


S. sak 04/10


Vedtak:


Budsjettfordeling 2010
Fakultetets budsjettildeling for 2010 innenfor den departementsfinansierte
virksomheten fordeles på enkeltpostene i samsvar medforslaget i notat av
25.01.09 til fakultetsstyret


S. sak 05/10 Årsrapport 2009


Vedtak: Fakultetsstyret tar notat av 26.01.10 med rapport om fakultetets oppfølging
av årsplan 2009 til orientering


S. sak 06/10 Årsplan 2010


Vedtak: Årsplan for 2010 vedtas i samsvar medforslag i saksnotat av 26.01.10 og
tillegg* som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å gi planen den
endelige utforming


S. sak 07/10


Vedtak:


Tilsetting i stilling som førsteamanuensis
Midlertidig førsteamanuensis Hans Fredrik Marthinussen tilsettes som
førsteamanuensis i fast stilling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
Bergen. Et vilkår er at Marthinussen innen ett år etter tilsettingen kan
dokumentere å tilfredsstille kravet til pedagogisk basisutdanning.


S. sak 08/10 Eventuelt


Ingen saker


* Følgende tillegg tatt inn som nytt pkt 1, 1.6c: " Innenfor hvert studieår
må erfaringer og tilbakemeldinger fra foregående kurs
videreformidles til den nye kursansvarlige gjennom
administrasjonen og/eller prodekanen. På denne måten sikrer en
kontinuitet og korreksjon underveis i det aktuelle
studieåret".







AI &6"4 4,
Asbrn Strandbakken
dekan


Bergen , 02.02.2010


Eivind Buanes
fakultetsdirektør
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DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN


NOTAT


til


Fakultetsstyret


Jnr. i vt NvS^ Sak nr. 15110
Arkiv Styremøte 23.03. 10


UTDANNINGSMELDINGEN 2009


Utdanningsmeldingen er utformet etter en litt annen mal i år enn det som har vært gjeldende
tidligere. Fra 2009 er den gjeldende for ett kalenderår. Forutsetningen er at det skal være
mindre dobbelbehandling og enklere oppsett.


I år foreligger også et tillegg om internasjonalisering.


Utdanningsmeldingen er basert på offisiell statistikk; den kanaliseres via UiB sentralt for å
sikre sammenlignbare data mellom fakultetene. Videre er meldingen basert på de måltallene
som ble fastsatt i fakultetets årsplan for 2009 på grunnlag av universitetets resultatkrav til Det
juridiske fakultet for 2009, jf. universitetsdirektørens brev av 12.01.09.


Utdanningsmeldingen ble behandlet i Studieutvalget den 16. mars 2010. Utvalget sluttet seg
til utkastet til utdanningsmelding og til tilleggsmelding, jf vedlegg. I debatten kom det
imidlertid opp spørsmål knyttet til fakultetets vanskelige ressurssituasjon. På den ene side
framgår det at fakultetet langt på veg har oppnådd de krav universitetet har stilt til fakultetet
og på den annen side at fakultetet sliter med en svært vanskelig ressurssituasjon som bl. annet
gjør seg utslag på forholdstallet lærer: student. SU mener derfor styret bør vurdere om dette
bør synliggjøres bedre i meldingen


Kommentar fra dekan og fakultetsdirektør:
Dekan og fakultetsdirektør vil først takke de som har forestått arbeidet med
utdanningsmeldingen og tilleggsmeldingen som framstår som gode og dekkende beskrivelser
av virksomheten knyttet til masterstudiet i 2009 og som far fram relevante problemstillinger
og utfordringer for 2010. Dekanen og fakultetsdirektøren har ingen vesentlige merknader til
forslaget fra SU, og den eneste endringen vi har foreslått i vedlagte utkast fra SU til melding
er en presisering i avsnittet om opptak foruten at vi har lagt inn Australia under pkt 6 i
intemasj onaliseringsdokumentet.


Vi er usikre på om utdanningsmeldingen er rette sted å utdype problemstillingene knyttet til
fakultetets vanskelige budsjettsituasjon, og har ikke fremmet noe konkret forslag til
tilleggstekst. Spørsmålsstillingen fra SU legges imidlertid fram for fakultetsstyret for drøfting
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sammen med SUs konkrete forslag til utdanningsmelding og omtale av den internasjonale
virksomheten.


Forslag til vedtak:


Forslag i styresak 15/10 til udanningsmeldingen inkl tillegg om den internasjonale
virksomheten godkjennes med de merknader som kom fram i møtet.


^^J`^Ø ^^a^l•Pr^


Asbjørn Strandbakken Eivind Buanes


Dekan Fakultetsdirektør


--71"


16.03.10


JOSP-EIBU


Vedleg^
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VEDLEGG


Utdanningsmelding JUS 2009


i. Generell omtale av studietilbudet ved fakultetet
Studietilbudet i 2009 omfatter


Forskerskolen (PhD-utdanningen - omtales i egen melding)
integrert masterstudium i rettsvitenskap


- enkeltemner ("spesialemner") på 200-nivå som tilbys
o som valgemner på masterstudiet
o innreisende utvekslingsstudenter
o andre programmer/fakulteter ved UB
o studenter fra andre institusjoner


Det juridiske fakultet har også faglig ansvar for et emne (REG303) i det tverrfakultære
masterprogrammet Region og regionalisering og et emne innen planrett (JUR640) som


tilbys av SEVU.


Antall studieprogram og emner
2006 2007 2008 2009


1 1 1 1
Tri studium^,


r master/profesjon MAJUR + overgangsprogram2teI
8 8 7 7


gn 9 9 8 8
Sum 53 55 63 71
Antall emner som undervises


12 18 20
Antall engelskspråklige emner som undervises


Det foreligger ikke konkrete planer om oppstart av nye programmer.


Vi er i en dialog med HiB og Domsstoladministrasjonen om en mulig fellesgrad innen
jordskifte - vi avventer innspill med hensyn til finansiering . Det er ikke aktuelt med oppstart i


2010. Videre har vi under observasjon utsiktene til å starte opp med en eller flere


engelskspråklige LLM-grader; det er av ressursmessige årsaker utsatt til tidligst høsten 2012.


Spesialemnene ble revidert fra og med høsten 2008 ; nye emner er også kommet til etter det.


Porteføljen er forholdsvis stor, men vi ønsker at emnene i ny form skal ha "satt seg" før vi


vurderer eventuelle nedleggelser , og de tilbys uinnskrenket i 2010. Målsetningen er en
portefølje som gjenspeiler fakultetets sentrale forskningsfelter samt inneholder viktige emner


som ikke er obligatoriske.


Både organiseringen av programmet og undervisningsplanleggingen legger vekt på at lærerne


skal ha undervisningen sin konsentrert i tid , sånn at forskningstiden kan bli så effektiv og


sammenhengende som mulig . Det er et problem at fakultetet ikke har tilstrekkelig interne


lærekrefter . Viderekommende studenter og eksterne fagpersoner uten
førstestillingskompetanse må benyttes for at undervisningskabalen skal gå opp.


Fra 2009 ble det satt i verk sparetiltak som også har berørt studiesiden - vi har beskåret


eksamenstiden, vi har kuttet allerede knappe arbeidskrav i fjerde studieår og vi har satt


umiddelbart stopp for studiekvalitetstiltak som medfører ekstra kostnader . Vi finner grunn til


112004 ble det opprettet et eget studieprogram i FS (ØJURI) som hadde de juridiske emnene på 1.studieår tilknyttet seg


(JUS] 11, JUS112, JUS] 13 og JUS] 14). Dette er en feilregistrering som er rettet i databasen V2009.


2 Overgangsprogram eksisterer så lenge det er studenter med aktiv studierett
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å uttrykke uro for den stillstanden dette representerer; vi frykter således at gode
utviklingstrekk ved vår studiekvalitet kan tape noe av sin virkning og verdi idet de ikke blir
fulgt opp slik intensjonen var.


Fakultetet anser ikke at det er aktuelt å redusere opptakstallene til masterstudiet. Vi bestreber
oss i stedet for å få bedre kontroll med opptaket slik at de formelle opptakstall samsvarer
bedre med de reelle opptakstall. En økning fra 350 til 375 som fakultetet foreslo i februar
2010 vil således ikke medføre større utgifter for fakultetet enn vi har i dag


II. Kvalitativ omtale av vedlagt studie- og studentstatistikk


a. Fra årsplanen for 2009
Fra universitetsstyrets strategi - mål, oppgaver og krav:


"Det juridiske fakultetet skal bidra til å nå universitetets hoved- og delmål innenfor
sine fagområder. På bakgrunn av styrets vedtatte budsjettrammer og årsplan, er
følgende fakultetets resultatmål i 2009:
- Å oppnå minst 1.510 studiepoeng/årsenheter
- Å uteksaminere minst 240 kandidater på mastergradsnivå
- Å ha minst 150 utvekslingsstudenter (inn- og utreisende)
- Å ha en gjennomstrømning på 48 studiepoeng per registrerte studentfor høyere og
lavere grad samlet


I tillegg vil følgende indikatorer være grunnlag for vurdering av situasjonen ved
fakultetet:


- Antall studenter per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer).
- Antall fremmedspråklige utdanningstilbud.
- Antall primærsøkere per studieplass
Fakultetets resultater og planer vil bli drøftet i det årlige styringsdialogmøtet"


b. Opptakstall
Opptak til masterstudiet i rettsvitenskap:
2008 2009
PRIMÆR-
SØKERE TILBUD JASVAR MØTT


PRIMÆR-
SØKERE


%
endt TILBUD


%
endt JASVAR


%
endt MØTT


%
endt


1227 596 482 421 1218 -0,7 567 -4,9 435 -9,8 365 -13,3


Antallet primærsøkere til de 350 studieplassene gikk ned med 0,7 % fra 2008 til 2009; det er
så liten variasjon at det ikke tillegges vekt, og skjedde etter at søkertallet i perioden 2000-
2008 hadde økt med nærmere 100% (fra 619 til 1227). Vi venter en viss økning i søkertallet
fra og med H2010, ettersom Det juridiske fakultet i Oslo har redusert sine opptaksrammer. Vi
hadde i 2009 en tilsiktet reduksjon ved opptaket, ettersom antallet opptatte studenter i 2008 lå
71 ut over antall studieplasser som er 350.


c. Frafall
Frafall fra masterstudiet i rettsvitenskap:


Nye studenter H09 Reg istrert V10 Permisjon V10 sluttet % frafall


MAJUR 366 353 2 11 3
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Vi konstaterer at frafallet på dette stadiet er stabilt - det tilsvarer 3 % som er det samme som i


fjor. Hovedinntrykket er at frafallet er så lite at det for en stor del kan forklares med forhold


utenfor studiesituasjonen.


Fakultetet har gående en longitudinell studie av 2005-kullet . Disse studentene skal etter


normert studieprogresjon være ferdig våren 2010. Vi venter at denne studien skal kunne si oss
en del om grunnene til frafall fra masterstudiet i rettsvitenskap . Som ledd i både


informasjonsarbeidet og frafallsarbeidet har vi i 2009 hatt fokus på en bedre spisset
informasjon i forhold til rekruttering med tanke på opptaket H201 0, slik at vi bedre treffer de


studentene som har motivasjon og øvrige forutsetninger for å gjennomføre et krevende
studium hos oss. Ved siden av dette legger vi selvsagt vekt på å opprettholde et læringsmiljø
og en studiekvalitet som gjør at vi rekrutterer godt og at de som er tatt opp hos oss ønsker å


gjennomføre studiet - og settes i stand til det.


Vi har ikke tatt med tall for "frafall" for JUSVALG (studierett til enkeltemner) ettersom det i


disse tilfellene oftest er studentenes hensikt å studere bare ett semester ; de har ingen


studieplan som gir mening til et "frafallsbegrep".


Heller ikke INTL-JUS-studentene er tatt med , ettersom også de ofte er her for ett semester, og


manglende registrering semesteret etter gir følgelig ingen relevant indikasjon.


d. Studiepoengproduksjon innenfor utdanningsplan
Masterstudiet 2007 2008 2009


Planlagt 91376,5 85367 97557


Gjennomført 81948 78958 85753


Gjennomføringsprosent 89,68 92,49 87,90


Gjennomføringsprosenten i forhold til planlagt utdanningsplan har gått ned fra 2008 til 2009.
En mulig forklaring er at oppfølgingen av studenter som skulle ha sin utdanningsplan endret
(som følge av etterslep) ikke ble gjennomført 100 %. Dette innebærer i tilfelle at nedgangen
ikke er reell - gjennomføringen i seg selv kan være som før, mens det er tilpassingen av


utdanningsplan som ikke er optimal.


En annen endring fra i fjor er at en sentral rutine for å stenge studieretter for inaktive studenter
ikke ble kjørt som tidligere høsten 2009 - det kan ha medført at reelt inaktive studenter


fortsatt teller med i motsetning til det de gjorde i 2008.


Videre registrerer vi at antall studenter som tar frivillig gjentak av eksamen er relativt stabil,
andelen øker fra 14,3 til 14,4 %. Vi ser ikke bort fra at studentenes tilbøyelighet til å gjenta
eksamener kan forklare noe av den svekkede gjennomstrømningen.


Fakultetet arbeider kontinuering med evalueringer og undersøkelser som kan bidra til å
forbedre læringsprosesser og læringsmiljø og vil ha særskilt fokus på forhold som kan


forklare de variasjonene vi ser i gjennomføringen.


e. Årsenheter og studiepoengproduksjon


A ^nn F^oior 2007 2008 2009 % økning
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1659,9 1578,8 1637,4 3,7


Vi konstaterer at vi har en økning fra 2008 på 3,7 % i antall produserte årsenheter, og at vi
ligger over måltallet fra årsplanen på 1510.


studiepoeng pr
student rsemester 2007 2008 2009


vår høst vår høst vår høst
36,5 15,7 33,7 15,4 33,4 15,7


Studiepoengproduksjonen per student holder seg stabil i forhold til tallene fra 2008.
Våren 2007 var produksjonen kunstig høy som følge av avvikling av Cand.Jur.-studiet samt at
mange overgangsstudenter ble ferdig det semesteret.


f. Kandidatproduksjon


2007 toos2007 2008 20092009 % øknin
255 255 271 6,3


Vi har uteksaminert 271 kandidater i 2009; en økning på vel 6 % fra 2008; vi oppfyller
måltallet på 240 også der.


g. Utveksling


2007 2008 2009 % endring
Totalt 158 181 231 28


Innreisende 70 83 108 30
Utreisende gg 98 123 26


Vi ser en betydelig økning i antallet utvekslingsstudenter og vi konstaterer at måltallet på 150
er overoppfylt. Dette er i god overensstemmelse med fakultetets og universitetets satsing på
økt internasjonalisering.


Vi registrerer særlig økende interesse for utveksling blant våre egne studenter. Det forklares
med generell samfunnsutvikling i retning internasjonalisering, universitetets og fakultetets
satsing, god tilrettelegging i studieopplegget og et godt og kreativt arbeid fra fakultetets
tilsatte. Vi ønsker en fortsatt utvikling i samme retning. Vi må sørge for en parallell øking av
antallet innreisende studenter for å unngå nedgang i studiepoengproduksjonen, men har for
tiden ikke de nødvendige ressursene til å utvikle nye emner eller program for dette formålet.


Det er et faktum at våre egne studenter ikke i stor grad søker seg til engelskspråklige emner,
det betyr at disse emnene i praksis primært nyttes av våre innreisende utvekslingsstudenter. Vi
ønsker å tilføre engelskspråklig litteratur og undervisning også tidligere i studiet, men dette
vil ikke gi utslag i søkingen til engelskspråklige spesialemner på kort sikt.


Se også punkt II.d om internasjonalisering
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h. Måltallene for 2010


i. Generelt
Generelt skal sies om målsetningene for 2010 at de preges av konsolidering heller enn
ekspensjon -jfr. fakultetets knappe ressursrammer (det gjelder så vel økonomiske som
personellmessige ressurser). Våre uttrykte målsetninger for 2010 må derfor ikke leses
som fakultetets faktiske ambisjonsnivå, men som et uttrykk for det vi anser oppnåelig


innen realistiske rammer.


ii. Studiepoengproduksjon:
Årsenheter: 1580. Måltallet er her økt med 70 i forhold til 2009, men ligger litt under


resultet for 2009.
Studiepoengproduksjon pr student: 46. Gitt måltall for årsenheter og gitt studenttall,


gir gjennomsnittlig produksjon i overkant av 45.46 forutsetter derfor en mindre


nedgang i studenttallet.
Utveksling:


200. Dette er en økning på 33 % i forhold til måltallet for 2009, men ligger
litt under resultatet for 2009. Dette bygger på en antatt reduksjon i studenttallet som
følge av opptaket 2009 og økt andel utreisende studenter. Vi har en overvekt av
utreisende i forhold til innreisende, noe som innebærer netto tap av
studiepoengproduksjon hos oss. Det mest nærliggende tiltaket for å bøte på dette, vil
være å øke det engelskspråklige tilbudet (f. eks. i form av en LLM-grad); noe som ikke
er umiddelbart forestående så lenge vi befinner oss på minimumsnivå mht
undervisningstilbud i masterstudiet. Fakultetet vil også fortsette å inngå nye avtaler om
studentutveksling parallelt med en viss sanering av sovende avtaler.


Grader: Vi tar sikte på å levere 260 mastergrader i 2010, en økning på 20 i forhold til
måltallet for 2009, men litt under resultatet for 2009. I vårt strengt regulerte studium
kan vi med en viss grad av sikkerhet si hvor mange studenter som vil oppnå graden ett
eller to semester fram i tid. Variasjoner i kandidattall fra år til år forklares med
variasjoner i opptakstall, historiske og dels tilfeldige svingninger i tilbøyelighet til å
forlenge studiet for å gjenta eksamen, svingninger i tall på enkeltemnestudenter, i


balansen i utveksling og andre faktorer.


n. Generell kvalitativ presentasjon av resultat , planer,


utfordringer og prioriteringer


a. Status for oppfølging av universitetsstyrets mål og
prioriteringer inneværende år:


i. Videreutvikling av lærerutdanningen og forhold
knyttet til bachelorutdanningen.


Kommenteres ikke nærmere her.


ii. Akademisk redelighet
Arbeidet for å fremme akademisk redelighet - og også en videre akademisk
bevissthet - i rettsstudiet er satt på dagsorden i 2009 og blir fakultetets sentrale
satsing i utviklingen av undervisning i 2010. Ved oppfølging av studentenes
skriftlige arbeider, både generelt og på individnivå, har vi kunnet avdekke hvor og


7







hvordan det er behov for å sette inn ressurser. I dette arbeidet har fakultetet nær
dialog med studentutvalget.


Et konkret satsingspunkt vil være å søke å innarbeide "akademisk bevissthet" som
læringsmål i programmet. Både studenter og lærere må involveres i arbeidet - i
første omgang må vi belyse behovet for å formulere og formidle denne typen tenking
i undervisningen, dernest må vi drøfte hva det konkret innebærer innen vår tradisjon
- disse prosessene bør ikke være forbigående, men inngå som en levende del av vår
diskurs. De enkelte emnene må i sin tur farges av denne vinklingen i enda større grad
enn i dag.


Fakultetet ønsker å sette fokus på at et program - og en grad - må være mer enn
summen av de emnene det er satt sammen av; vi må i tillegg ha en helhetstenking
som formidler akademiske tradisjoner, akademisk redelighet, akademisk bevissthet i
relasjon til rettsvitenskapen. Arbeidet med å videreutvikle disse tankene og
implementere dem i vårt studium, vil være sentralt for 2010 og i årene framover.


iii. Studentaktiv forskning
Det juridiske fakultet har ingen sterk tradisjon for studentaktiv forskning. I cand.jur.-
studiet hadde vi et mindre innslag av det, i form av et tilbud til noen få studenter om
å skrive en særavhandling. Denne ble skrevet gjennom en prosess som i mange
tilfeller innebar integrering i et forskningsmiljø. Tilsvarende ordning er videreført
som tilbud om å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng (i motsetning til oppgave
på 30 sp som er det vanlige) - det er fortsatt meget få studenter som omfattes, de tre
siste årene gjelder det 10 studenter til sammen. Disse får kun 20 timer veiledning
hver.


Vi er imidlertid i ferd med å utforme konkrete tiltak for å bedre kvaliteten i vårt
femte studieår innenfor de gjeldende økonomiske rammer; i dette prosjektet har
studentaktiv forskning en sentral plass både direkte og indirekte. Prosessen løper
parallelt med organisatoriske tiltak for å bedre rammevilkårene for forskningen. Vi
har forventninger til at vi skal kunne se resultater av dette arbeidet i løpet av 1 - 2 år.


iv. Øvrige prioriteringer fra universitetsstyret
Fra Universitetets årsrapport 2009 (s. 9 flg.):


Årsplanen for utdanningene for 2009 trakk fram følgende områder som spesielt
prioriterte:


• Videreutvikling og strategisk bruk av kvalitetssystemet


o Oppfølging av nasjonalt rammeverk, inkludert beskrivelser i studieplanene av
læringsutbytte.


o Styrking av læringsmiljøet
o Etikk i utdanning


• Oppfølging av NOKUTs evalueringer
• Frafallsproblematikk


• Dimensjonering av fagtilbudene.


• Styrking av regionalt og internasjonalt samarbeid om utdanningstilbud
• Oppfølging av Kunnskapsdepartementets merknader i etatstyringsmøtet
• Arbeide for nok tid til forskning for vitenskapelige ansatte
• Internasjonalisering
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• Fakultetet anser at det ambisjonsnivået institusjonen har for sitt
kvalitetssikringssystem er motiverende for arbeidet. 12009 har vi drevet videre det
systematiske arbeidet fra tidligere, samt iverksatt mindre enkelttiltak. Vi har ikke
satset på større tiltak idet vi har avventet den reviderte kvalitetshåndboken og vi
avventer dessuten signaler om hvilke omlegginger som vil følge av tilpassingen til


kvalifikasj onsrammeverket.
o For så vidt gjelder læringsutbyttebeskrivelser har fakultetet hatt disse på plass


for våre obligatoriske emner allerede i flere år.
o Læringsmiljøet bearbeides fortløpende. På studiesiden har det nye dekanatet


etablert gode fora for dialog med studentutvalget - vi finner grunn til å knytte
forventninger til dette samarbeidet. Vi arbeider kontinuerlig med å samle inn
og nyttiggjøre oss studentenes innspill til alle sidene ved studiemiljøet.


o Etikk i utdanningen, som sentral del i en større akademisk dannelsesprosess,
vil være fakultetets hovedsatsingsområde i den nærmeste tiden. Vi vil arbeide
for å integrere dette bedre i undervisningen. Målsetningen er at etikk og
akademisk dannelse ikke skal sees som noe "ekstra" i forhold til studiet, men
at det i stedet skal være uløselig knyttet til faget selv. 12009 har vi lagt et godt


grunnlag for dette arbeidet.
• Et sentralt punkt i NOKUTs rapport - anbefaling om å vurdere 3+2-ordning for


rettsstudiet, har fakultetet besluttet å ikke forfølge på det nåværende tidspunkt. De
øvrige forbedringspunktene som påpekes, har vi dels integrert i de jevnlige
kvalitetsprosessene og dels formulert som oppgaver for en arbeidsgruppe som skal
levere sin innstilling til konkrete tiltak i løpet av våren 2010.


• Frafallsproblematikk: Viser til tabell og omtale under Il c
• Dimensjonering av fagtilbudet: Som profesjonsfakultet har vi uhyre liten


fluktuasjon i fagtilbudet, og anser ikke at vi er sentrale innenfor dette delmålet.
• Styrking av regionalt og internasjonalt samarbeid om utdanningstilbud: Regionalt


har vi vært i dialog med HiB om et felles utdanningstilbud; dette er inntil videre
stilt i bero ettersom Domstolsadministrasjonen som sentral finansieringspart for
øyeblikket ikke er på banen. Internasjonalt samarbeid: Vi har tre utenlandske
professor II, samt noen tilknyttede utenlandske professorer som underviser i
spesialemner på masterdelen av studiet. Vi har til nå ikke utviklet noen formelle
samarbeidsstrukturer med andre institusjoner i form av fellesgrader eller annet. Vi
ser heller ikke dette som nær forestående, idet det må anses å være en relativt


ressurskrevende.
• Arbeide for nok tid til forskning. Vi viser til punkt I.
• Internasjonalisering: Vi viser til punkt Il g, samt eget vedlegg om


internasjonalisering


b. Status i arbeidet med innføring av
læringsutbyttebeskrivelser og implementering av det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.


Det juridiske fakultet har for lengst innført læringsutbyttebeskrivelser ut fra de
forutsetningene som har ligget til grunn siden 2003. Vi har aktivt engasjert oss i
debatten om kvalifikasjonsrammeverk og anser at vi har en høy bevissthet om dette.
Vi har også en strategi for hvordan arbeidet videre må organiseres. Vi forholder oss
imidlertid noe avventende idet vi imøteser innspill fra UiB som kan avklare
sammenhengen med læringsutbyttebeskrivelsene og med (de ennå ikke endelige)
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karakterbeskrivelsene. Etter vår oppfatning kan ingen av disse elementene sees
løsrevet fra de øvrige.


c. Gjennomføring og frafall.
Viser til tabell og omtale under lx og II d . Pr i dag anser vi ikke at vi har et problem
med frafall; dersom pågående undersøkelser avdekker noe annet, vil vi nytte data vi
har fra denne undersøkelsen og øvrige evalueringer som grunnlag for å vurdere tiltak.


d. Internasjonalisering
Vi viser til nærmere redegjørelse i vedlegg som svar på egen forespørsel datert 19.


februar 2010.


Som følge av fagfeltets egenart har det til nå ikke vært sterke tradisjoner for
engelskspråklig litteratur og undervisning; dette er i ferd med å endre seg, men
prosessen vil ta tid. Vi venter derfor ikke noen rask endring mht integrering av engelske
elementer i undervisningen i de obligatoriske emnene, selv om emneansvarlige lærere
oppfordres sterkt til det.


Se også punkt IIg om utveksling


e. Læringsmiljøet ; fysiske rammevilkår, akademisk/sosial
integrering , studentmedvirkning
12009 fikk fakultetet tildelt midler fra Program for Evaluering og Kvalitetsutvikling ved
UiB for å gjennomføre undersøkelse og tiltak for faglig oppfølging av studentene, i
området akademisk/sosial integrering. Med ytterligere midler i 2010, er tiltaket
videreført og evalueres fortløpende. Tiltaket innebærer konkret at viderekomne
studenter som er ansatt i undervisningen som arbeidsgruppeledere, får avsatt tid til
individuelle samtaler med de studentene i sin arbeidsgruppe. Samtalene skal fange opp
så vel faglige som sosiale forbedringspunkter. Prosjektet startet med omfattende
spørreundersøkelser til studenter på 1. - 4. studieår. En rapport er utarbeidet fra dette
materialet "Kartlegging av studiemiljøet våren 2009". Studentsamtalene ble
gjennomført med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen.
Vi har fått meget gode tilbakemeldinger etter de første fasene av prosjektet. De første
studentsamtalene evalueres i disse dager. Erfaringene fra prosjektet vil legges til grunn i
den videre planleggingen av læringsmiljøet, så vel mht tiltak som mht den ordinære
driften.


Fakultetets fysiske rammevilkår ble bedret høsten 2009 idet vi tok i bruk JUS2 med nye
undervisningslokaler. Imidlertid har det knyttet seg begrensninger til bruken. Adkomst
til og utformingen av selve undervisningslokalene er ikke tilpasset krav til universell
utforming. Lokalene er svært vanskelig tilgjengelig for rullestolbrukere.
Adgangskontrollsystemet til undervisningslokalene baseres på at "lærere" skal ha
adgang og ta med sine studenter. Dette skaper problemer for våre selvstyrte,
obligatoriske arbeidsgrupper - som nettopp ikke har lærer. En midlertidig løsning med
"lånekort" i fakultetets Informasjonssenter er iverksatt, men anses ikke som
formålstjenlig på sikt. JUS2 innebærer likevel en lettelse i rom-situasjonen for
fakultetet.
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Vi konstaterer at vi har et velfungerende fakultetsbibliotek med ansatte som er proaktive
i forhold til undervisningen og som yter et positivt bidrag til læringsmiljøet.


Fakultetet har et godt og åpent samarbeid med studentutvalget, noe som innebærer at vi
får raske og presise meldinger der studentene har noe å utsette - for læringsmiljøet betyr
det økt kvalitet idet vi kan være i forkant og unngå at problemer utvikler seg.


f. Programsensor og programevaluering
Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal følge opp konkrete tiltak på bakgrunn


av NOKUT-evalueringen.


Den fortløpende emneevalueringen av alle emner på 1. - 4. studieår gjør at vi til
enhver tid har oppdatert informasjon om hvordan studentene opplever utdanningen.
De punktene som påpekes i evalueringen, vil i varierende utstrekning føre til endringer
- både faglige og ressursmessige hensyn setter grenser her, men evalueringene far
betydning for fakultetets prioriteringer.


De nyopprettede spesialemnene på masterdelen av studiet ble evaluert studieåret


2008/2009.


Et betydelig arbeid for å kartlegge trivsel og trivselstiltak er gjort som under
universitetets Program for Evaluering og Kvalitetssikring. Dette arbeidet pågår fortsatt
og fakultetet har forventninger til den vinklingen dette har, til forskjell fra tradisjonelle


studiekvalitetsundersøkelser.


Høsten 2009 ble mandatet for tidligere programsensorer forlenget, og oppgaven de
fikk var å gjennomgå "våre rutiner i forbindelse med vår sensur, herunder vurdere[r]
om ordningen med sensorveiledninger, nivåkontroll rav framstår som rasjonell og
forsvarlig." Dette er ledd i en samlet strategi for programevaluering. Fra 01.01.10 er
det foretatt oppnevning av programsensorer for en ny 4-årsperiode, og våren 2010
følges arbeidet fra høsten 2009 opp med konket vurdering av eksamensordningen - det
har sitt utspring i at vi har redusert eksamenstiden fra seks til fire timer for alle emner
på 1. - 4.studieår (femte studieår har lenge hatt fire timers eksamen).


m. Innspill til universitetets strategiske plan:
Fakultetsstyret oppnevnte i møte 23.03. 10 en strategikomite som skal forberede
fakultetets arbeid med ny strategiplan for perioden 2011-2015. Vi har derfor ikke på
det nåværende tidspunkt noen gjennomarbeidete innspill til universitetets revisjon av


strategiplan.


Vi vil likevel nevne et punkt i tilknytning til det vi har sagt om frafall: Det kunne være
ønskelig om universitetet satte større fokus på selektiv rekruttering; en mer spisset


rekrutteringsprosess, formulert ut fra de enkelte program og med større faglige krav til
presentasjon og eventuelt også til opptakskriterier. På den måten kan vi oppnå en
bedre ressursutnyttelse idet vi ventelig vil redusere frafall og vi vil kunne oppnå en
situasjon der fagtilbudet og studentmassen er bedre tilpasset hverandre.


Vi vil også gjerne ha satt fokus på øvrige aspekter ved studiekvalitet; til nå har
undervisningskvalitet hatt den dominerende rollen, mens vi anser at øvrige


11







kvalitetsaspekter (inntak, program, resultat og rammekvalitet) bør ha et større
selvstendig fokus.


Vi ser også gjerne at det tas skritt for ytterligere å aktivere og bevisstgjøre
vitenskapelig personell i arbeidet med å utvikle universitetet; vi frykter at et for
ensidig administrativt engasjement vil kunne virke til at de endringsprosesser som
vedtas og tilsynelatende gjennomføres, ikke når inn til vår egentlige virksomhet -
forskning og undervisning. Et eksempel i denne sammenhengen er arbeidet med å
utvikle og implementere et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.


12







IV: Tilleggsnotat bestilt 19 . februar, om den internasjonale
virksomheten:


1) Studentutveksling som en integrert del av fakultetets
studieprogram
På det integrerte masterprogrammet i rettvitenskap er det lagt til rette for at studentene reiser
ut på 5. studieår. Utenlandsstudiene er godt integrert i studiet ved at studentene kan ta
spesialiseringsdelen av studiet sitt i utlandet (spesialemner og/eller masteroppgave).
Istedenfor å kun velge mellom fakultetets spesialemner, oppfordres studentene til også å velge
mellom "hele verdens" juridiske emner.


Det er kontinuerlig fokus på utveksling og utvekslingsmuligheter ved fakultetet, både
gjennom halvårlige informasjonsmøter, jevnlige besøk fra samarbeidsinstitusjoner,
Internasjonal dag og individuell veiledning. Vårt inntrykk er at studentene allerede tidlig i
studiet begynner å tenke på om, og hvor de vil reise på utveksling. Fordi antallet utreisende
studenter ved fakultetet er høyt (se pkt II g i utdanningsmeldingen) er utveksling noe mange
tenker på og snakker om, og utveksling blir en naturlig del av studenthverdagen på fakultetet.


Fakultetet forsøker gjennom veiledning å gi anbefalinger om hvor studentene kan reise for å
oppnå størst mulig faglig utbytte. Det er likevel ikke tvil om at det finnes et
forbedringspotensial her. Muligheten for høyt faglig utbytte og en grundig faglig
spesialisering gjennom å ta en ettårig mastergrad (LLM) mens man er på utveksling trekkes
spesielt frem. Fakultetet har nå avtaler om LLM-studier på åtte ulike universitet, men på
grunn av skolepenger og høye karakterkrav er dette likevel ikke et utvekslingstilbud som er
aktuelt for alle. Særlig innenfor Erasmusprogrammet, der fakultetet har svært mange avtaler,
kunne man bli flinkere til å gi klare anbefalinger om hvor studentene bør dra for å få størst
mulig faglig utbytte. Faglige råd og studentenes interesser stemmer ikke alltid overens, fordi
studentenes motivasjon for delstudier i utlandet ikke alltid først og fremst er det faglige
utbyttet alene. Vi ser for eksempel at studentene ønsker seg til bestemte steder år etter år,
uavhengig av hvordan tilbakemeldingene om faglig utbytte har vært fra disse stedene. I. denne
sammenheng er det også viktig å være klar over at faglig kvalitet på studietilbudet hos
vertsuniversitetet og faglig utbytte ikke alltid er to sider av samme sak. Manglende faglig
utbytte, eller mindre utbytte enn forventet, kan skyldes andre ting enn for dårlig faglig tilbud
hos vertsinstitusjonen. For eksempel vil både studentens språkferdigheter og studentens evne
til å tilpasse seg andre studiesystem spille inn.


2) Utdanningssamarbeid og studentutveksling i
sammenheng med og forskningssamarbeid og
forskerutveksling
Av historiske grunner har det ikke vært noen sterk tradisjon for organisert internasjonalt
forskningssamarbeid. I senere år har vi sett eksempler på at kontakt mellom forskere
(forskerkontakt, ikke forskningssamarbeid) har ført til etablering av nye utvekslingsavtaler. I
dag tilstreber fakultetet at nye utvekslingsavtaler opprettes på bakgrunn av at det er
forskerkontakt mellom fakultetene, for på denne måten å best mulig kunne kvalitetssikre
tilbudet til våre studenter. Da fakultetet ofte får henvendelser med spørsmål om inngåelse av
avtaler om studentutveksling uten at det har vært kontakt mellom forskere på forhånd, er det
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likevel ikke alltid tilfelle at avtaler opprettes på bakgrunn av forskerkontakt. Men fordi vi har
sett at det som begynner som samarbeid om studentutveksling tidvis videreutvikles til også å
omfatte forskerkontakt og potensielt også forskningssamarbeid, er vi ikke negative til å inngå
slike avtaler så lenge det aktuelle universitetet ser ut til å ha et tilfredsstillende tilbud til våre
studenter.


Det er videre en utfordring at nasjonale/institusjonelle geografiske prioriteringer, eller
forskningssamarbeid ikke nødvendigvis sammenfaller med studentenes ønsker for hvor i
utlandet de vil gjennomføre et delstudium. At fakultetet har nær forskerkontakt med en aktuell
institusjon, og at dette trekkes frem som et faglig kvalitetsstempel i veiledningen av
studentene ser ikke ut til i nevneverdig grad påvirke hvor studentene ønsker å reise.


Utdanningssamarbeid
Gjennom 15 år har fakultetet samarbeidet med School of Law ved Hamline University, USA,
blant annet om et sommerprogram som Hamline tilbyr i Norge. Fakultetet bidrar med
lærerkrefter og en del praktisk tilrettelegging. Ut over dette benytter fakultetet lærerkrefter fra
enkelte av samarbeidspartnerne våre, og mottar dessuten enkeltlærere gjennom
Erasmusprogrammet. I tillegg er enkelte av fakultetets forskere engasjert som lærere ved noen
av samarbeidsfakultetene våre. I planene om opprettelse av LLM-grad vurderes også
muligheten for å ha LLM-grad som Joint Degree sammen med en av våre samarbeidspartnere.
Disse planene er likevel lite konkrete, og en eventuell oppretting av en fellesgrad er ikke nært
forestående.


3) Studietilbud på engelsk
Fakultetet har et bredt tilbud av emner som undervises på engelsk. Disse emnene tilhører
spesialemnedelen på 5. studieår. Antallet engelskspråklige emner ble økt da spesialemnene
ble revidert høsten 2008 fra 170 studiepoeng fordelt på 8 emner i 2007/2008 til 255
studiepoeng fordelt på 21 emner i 2008/2009. 12009 hadde fakultetet totalt 245 studiepoeng
fordelt på henholdsvis 125 studiepoeng fordelt på 12 i vårsemesteret, og 120 studiepoeng
fordelt på 8 emner i høstsemesteret.
Emnene er åpne for både norske og utenlandske studenter, men det er et faktum at få norske
studenter velger de engelskspråklige emnene; våren 2009 møtte 6 av våre egne
masterstudenter til engelskspråklig eksamen, høsten 2009 var tallet 8 (av hhv 119 og 268
MAJUR-studenter møtt til alle spesialemneeksamener de to semestrene). Se også punkt Il g
og III d i utdanningsmeldingen.


4) Mottak av internasjonale studenter/stipendiater/forskere
Fakultetet har gode rutiner for mottak av internasjonale studenter. Gjennom semesteret holdes
det jevnlige kontaktmøter mellom innreisende studenter og administrasjonen ved fakultetet.
Dette skal være et møtested der studentene kan stille spørsmål de måtte ha og der de skal
kunne ta opp eventuelle problemer. Oppmøtet har variert. Fakultetet har videre et tett
samarbeid med studentorganisasjonen ELSA som gjør en uvurderlig jobb når det gjelder å
skape et sosialt miljø og fritidsaktiviteter for de innreisende studentene.


Fakultetet har etablert rutiner for organisering av mottak og opphold for internasjonale
stipendiater og forskere. Fakultetet har bestemt at den besøkende skal knyttes til en fagperson
som har ansvar for at den besøkende integreres i fagmiljøet.
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Modulene i forskerskolen undervises normalt på norsk. Mottak av internasjonale PhD-
kandidater er dermed en utfordring både i forhold til internasjonale kandidater som er tatt opp
på fakultetets PhD-program, og når det kommer forespørsler om utveksling på PhD-nivå. Ett
av målene i fakultetets intemasjonaliseringsplan 2007-2009 var å styrke utvekslingen på PhD-
nivå. En av forutsetningene for å kunne sende våre kandidater ut, er at vi også har noe å tilby
kandidater som vil komme hit. Dette er noe det vil arbeides videre med.


5) Bruk av internasjonale nettverk
Fakultetet er engasjert i flere fagspesifikke internasjonale nettverk på fakultetsnivå, og drar
nytte av disse i forhold til internasjonale prosjekter og faglig samarbeid innenfor forskning,
forskerutdanning, utdanning og undervisning. Fakultetet er medlem av fire nettverk som først
og fremst fokuserer på utdanningssamarbeid/studentutveksling: Caen-Wtirzburg nettverket,
Kiel-nettverket, Rotterdam-nettverket og et Nordplus-nettverk som inkluderer alle nordiske
fakultet som tilbyr juristutdanning. I tillegg deltar fakultetet årlig på møte i European Law
Faculties Associaton (ELFA). Videre er forskere ved fakultetet engasjert i tverrfaglige
forskningsprosjekt i Nepal og Uganda, og i ulike nordiske juridiske forskernettverk.


Fakultetet har ikke brukt de institusjonelle medlemskapene i internasjonale nettverk i
nevneverdig grad. De institusjonelle nettverkene blir i mange tilfeller for generelle - fakultetet
opplever å ha mer utbytte av de fagspesifikke nettverkene.


6) Strategiske valg og prioriteringer for bilateralt
samarbeid
Ledelsen ved fakultetet ser behov for å videreutvikle eller etablere utdannings- og
forskningssamarbeid i land som Russland, Kina og India. Selvsagt i tillegg til fortsatt
vedlikehold og videreutvikling av avtaler og samarbeid i Europa for øvrig og USA. Slik
fakultetet ser det, vil det være hensiktsmessig med noen nasjonale eller institusjonelle
strategiske valg og prioriteringer som kan virke styrende på hvor ressursene settes inn i
forhold til etablering av nytt samarbeid. Likevel vil det også være behov for ressurser til
opprettholdelse og videreutvikling av allerede eksisterende avtaler og samarbeid i andre
områder/land enn de som blir ansett å være spesielt viktige.


Fakultetets strategiarbeid og deriblant ny handlingsplan for den internasjonale virksomheten,
er helt i startfasen. Fakultetet har derfor ikke på det nåværende tidspunkt noen
gjennomarbeidete innspill til universitetets revisjon av strategiplan.


7) Handlingsplan for den internasjonale virksomheten
2007-2009
Universitetets strategiske handlingsplan for den internasjonale virksomheten har ved Det
juridiske fakultet blitt konkretisert i en egen Internasjonaliseringsplan for fakultetet som har
sju ulike delmål som favner om områder innenfor både utdanning og forskning. Den lokale
intemasjonaliseringsplanen har vært styrende for fakultetets internasjonale virksomhet i
perioden. Dette gjelder for eksempel styrking av det engelskspråklige valgemnetilbudet ved
fakultetet, øking av mulighetene studentene våre har til å studere ved gode institusjoner i
utlandet og tilrettelegging for at studentene våre kan komme inn på LLM-studier i utlandet.
Delmål det har blitt arbeidet med, men som likevel ikke kan sies å være oppnådd, er styrking
av den internasjonale orienteringen av studiet (se også punkt III d i Utdanningsmeldingen) og
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styrking av utvekslingen på PhD-nivå. Videre har det blitt innledet prosesser for styrking av
det internasjonale forskningssamarbeidet. Flere av delmålene og de tilhørende tiltakene fra
perioden 2007-2009 vil det være naturlig at videreføres også til neste planperiode.
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DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN


NOTAT


til
fakultetsstyret


jnr. / Sak nr. 11/10
Arkiv Styremøte 23.03.2010


EVALUERING AV RETTSVITENSKAPELIG FORSKNING I NORGE -
ORIENTERINGSSAK


Norges Forskningsråd ved styret for Divisjon for vitenskap oppnevnte i 2008 et
internasjonalt ekspertpanel med mandat til å evaluere den rettsvitenskapelige
forskningen i Norge. Panelet avleverte sin rapport til divisjonsstyret i desember
2009. Panelet har bestått av professorene Palle Bo Madsen, Aarhus Universitet
(leder); Vagn Greve, Copenhagen Business School,; Marit Jånter-jareborg, Uppsala
Universitet; Juha Karhu, Lapplands Universitet; og Lotta Vahlne Westerhll,
Handelshogskolan ved Guteborgs Universitet.


De evaluerte fagmiljøene var:


Det juridiske fakultet, UiO
Det juridiske fakultet, UiT
Det juridiske fakultet, UiB
Institutt for regnskap, revisjon og jus, BI
Fridtjof Nansens Institutt


Fagmiljøene leverte innen 15. juli 2008 en oversikt over førstestillingskompetente
rettsvitenskapelige forskere som skulle omfattes av evalueringen, dvs fast ansatte
samt post. doktorer.


Innen 15. oktober 2008 leverte fagmiljøene følgende skriftlig materiale:
- CV'er
- Publikasjonslister
- Utvalgte faglige arbeider med kort notat fra hver forsker







- Oversikt over doktorgradsstipendiater


Innen 15. april 2009 leverte fagmiljøene en kortfattet egenevaluering.


I juni og september 2009 besøkte panelet fagmiljøene, møtet med vårt fakultet ble
gjennomført 3. juni. Panelet møtte fakultetsledelsen, den påtroppende visedekanen
for forskning og en utvalgt vitenskapelig ansatt, som etter Forskningsrådets kriterier
skulle være den yngste fast ansatte. De møtte også 5 stipendiater, som var valgt ut av
fakultetet selv. Møtene varte i henholdsvis en og to timer.


Høsten 2009 fikk fagmiljøene kommentere faktafremstillingen i et delutkast til
evalueringsrapport. Fakultetet ble gitt en svært kort tidsfrist til å gi en
tilbakemelding på rapporten. Den tilbakemelding som ble gitt Forskningsrådet var at
beskrivelsen av vårt fakultet var mangelfull og stikkordpreget. Dette gjaldt særlig
den delen som refererte intervjuene med stipendiatene. Etter samtykke fra
Forskningsrådet ble rapporten også sendt stipendiatene som hadde vært tilstede, og
de kjente seg ikke igjen i beskrivelsene. Det viste seg at stipendiatene i Oslo hadde
fått levere skriftlig materiale om deres arbeidssituasjon i tillegg til intervjuene. De
intervjuede stipendiatene ved Det juridiske fakultet i Bergen fikk derfor også - med
en meget kort tidsfrist - komme med et supplerende skriftlig innspill. Dette innspillet
er nå stort sett inntatt i sin helhet i selve rapporten.


Fakultetet kommenterte også at mange av opplysningene i rapporten fremsto med
en noe uklar kontekst, eller mangel på kontekst. Enkelte av opplysningene fremstår
som en nokså fragmentert gjengivelse av situasjonen ved fakultetet. Rapporten er lite
grundig, og har muligens fått en noe uforholdsmessig omtale i forhold til Det
juridiske fakultetet i Oslo, selv om fakultetet i Oslo er betydelig større og har en mer
komplisert organisasjonsstruktur.


Fakultetet ble oversendt den endelige evalueringsrapporten pr. epost rett før jul
2009. (Styremedlemmene har senere fått utdelt hvert sitt eksemplar av
evalueringsrapporten.)


I brev av 04.02.10 til fagmiljøene som var omfattet av evalueringen inviterte NFR
disse til å komme med sine synspunkt på evalueringen, og da både på selve
prosessen, på innholdet i rapporten og på hva som kunne være hensiktsmessig
oppfølging av rapportens sentrale anbefalinger. I høringsbrevet som inngår som del
av vedlegg 1 ble høringsinstansene bedt spesielt om å komme med synspunkt på 6
spesifikke punkt. Vi viser her til høringsbrevet.
Høringsuttalelse fra fakultetet ble oversendt Norges Forskningsråd 3. mars 2010 og
inngår også som del av vedlegg 1.


I høringsbrevet ble det blant annet vist til at Forskningsrådet ville arrangere et
høringsmøte med alle de involverte fagmiljøene, og til at de mottatte
høringsuttalelsene ville være et viktig grunnlagsmateriale til møtet som var fastsatt







til 16. mars. Samtlige høringsuttalelser ble derfor sendt fagmiljøene i forkant av
møtet og følger her som vedlegg 1 og 2.


FU har fått seg forelagt fakultetets høringsuttalelse og har drøftet saken med sikte på
at fakultetets deltakere på høringsmøtet (dekan og assisterende fakultetsdirektør)
skulle videreformidle disse synspunktene i høringsmøtet.


Det ble særlig påpekt at evalueringen virker noe vag i sine anbefalinger, slik at det er
vanskelig utarbeide konkrete tiltak med direkte forankring i denne. Evalueringen
mangler en tydelig artikulering av de kvalitetskriteriene som den juridiske
forskningen blir målt mot, og de kvalitetskriterier som den enkelte institusjon måles i
forhold til synes noe inkonsekvent praktisert i evalueringen. Dette påpekes også i
høringsuttalelsen fra fakultetsledelsen i Oslo. Det ble videre fremhevet at man må
videreformidle betydningen av at det øremerkes midler til juridisk forskning, utover
de midler man kan søke på i tverrfaglige prosjekter og sammen med samfunnsvitere.
Behovene for juridisk forskning og de samfunnsmessige utfordringene som denne
skal ivareta, må i større grad reflekteres i utlysningene og programsatsingene.


Hovedtemaene på møtet 16. mars vil være en drøfting av evalueringen og
oppfølging av denne nasjonalt og i det enkelte fagmiljø. Dekanen vil i
fakultetsstyremøtet gi en muntlig tilbakemelding fra møtet. I påvente av det som
framkommer i møtet, er det ikke på nåværende tidspunkt lagt opp til noen konkret
plan for fakultetets oppfølging gjennom FU og fakultetstyret. Det er imidlertid verdt
å merke seg noen punkter i selve faktabeskrivelsen i rapporten, som allerede er
videreformidlet til de vitenskapelig ansatte. Fakultetet har for få publikasjoner på
nivå 2, og for liten andel internasjonale publiseringer. Det har allerede vært
konstruktive reaksjoner på disse resultatene i fagmiljøet og flere forskere har tatt
kontakt for å få hjelp til å publisere internasjonalt. Det er satt av egne midler i 2010
budsjettet til språkvask med tanke på dette. Det var videre et informasjonsmøte på
fakultetet i desember om systemet knyttet til publikasjonspoeng. Ledelsen ser det på
nåværende tidspunkt som mest hensiktsmessig å stimulere til internasjonal
publisering og publisering på høyeste nivå, gjennom informasjon til forskergrupper
og i medarbeidersamtaler. Videre vil det forsøkes på ordninger med insentivmidler,
men først og fremst gjennorn administrativ bistand og muligheter for å få dekket
språkvask av artikler på de større fremmedspråkene.


Saken legges i denne fase fram for styret som en løypemelding, men det vil bli
anledning til å komme med spørsmål og en foreløpig drøfting av aktuelle
problemstillinger med grunnlag i det skriftlige materialet og den muntlige
orienteringen fra dekanen og visedekanen.


Visdekan og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende







vedtak


Fakultetstyret tar orienteringen i styresak 11/10 til etterretning og ber om at styret på et
seinere tidspunkt får seg forelagt sak om fakultetets oppfølging av evalueringen av
rettsvitenskapelig forskning i Norge


c


enerAnne Mårie l r^fix s Eivind Buanes
Visedekan Fakultetsdirektør


15.03.10
HES-EIBU-ANA


Vedlegg :
De samlede høringsuttalelsene uten FIN


FINs høringsuttalelse
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DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN


NOTAT
til


fakultetsstyret


J.nr lp y ppb
Arkiv


Sak nr. 12/10
Styremøte 23.03.10


OVERFØRINGER FRA 2009 / REVIDERT BUDSJETTFORDELING 2010


1. Overføring fra 2010


Fakultetet fikk overført kr 298.000 fra 2009 til 2010. Fordelingen er som følger:


Prosiekt IB 2010
Annum 000000 130 792
Likestillingsarbeid 700028 -129 489
Salderin s ros'ekt 700900 -256162
Utviklin sforsknin 710004 -2 267
Studlekvalitetstiltak 710006 -40 560
Sti endiat ros'ektet 720006 0


• Annum har et underskudd på ca kr 131.000 som tas med til 2010
• Prosjektet likestillingsarbeid er en rest av likestillingsmidler som ikke lenger er


øremerket. Det foreslås at disse midlene likevel brukes til likestillingsrelevante tiltak
• Salderingsprosjektet er et resultat av tidligere års prosjektavslutninger. Brukes til å dekke


underskudd på prosjekter som avsluttes.
• Arbeidet med studiekvalitetstiltak utføres av Lars Wilhelmsen og prosjektet har igjen kr


41.000 fra 2009.
• Stipendiatprosjektet har lønnsutgifter som er større enn bevilgningen, men som følge av at


fakultetet dekker underskuddet er overføringen til 2010 kr 0,-


2. Revidert budsjettfordeling 2010


Etter at fakultetsstyret den 2/2-10 vedtok budsjettfordelingen har det skjedd flere endringer som
styret herved informeres om.
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Styret vedtok følgende fordeling av midlene til annumsdelen av fakultetets
budsiett:


Årsbudsjett °2010
Sum inntekter -77 166,000
Sum investeringer 425 000
Sum lønn 61 048 000
Sum Driftskostnader 4 471 000
Sum interne transaksjoner 10 956 000
Sum Kostnader 76900000
Resultat 266 000
Prognose overført fra 2009 -240 000
Udisponert 26 000


Budsjettet er endret til det følgende på bakgrunn av ny informasjon etter sist
styremøte:


Årsbudsjett 2010'-
Sum' inntekter -75 720 000
Sum investeringer 425 000
Sum lønn 59 760 000
Sum Driftskostnader 4 709 000
Sum interne transaksjoner 10 697 100
Sum Kostnader 75 591 `100
Resultat 128 900
Overført fra 2009 -130 792
Underskudd -1 892


• Inntektene er redusert på annumsdelen som følge av at 2 postdoktorer som var budsjettert
under lønn på annum skal skilles ut på et internprosjekt for å holde oversikt over de
øremerkede postdoktorstillinger fra sentraladministrasjonen Dermed er kr 1.408' av
inntekten og lønnskostnaden flyttet til prosjekt 720020.


• Investeringer er uendret
• Lønn inklusiv løslønn er redusert med 1,3 millioner, hovedsakelig som følge av at 2


postdoktorstillinger er flyttet til eget prosjekt, men også noen andre små justeringer er
gjort på bakgrunn av ny informasjon. Sensur/undervisningsbudsjettet er økt med kr 100'
som følge av at det trolig var lavt budsjettert.


• Driftskostnadene er økt med kr 238' som følge av at kontorrekvisita var budsjettert kr
198' lavere enn tenkt (kr 22' i stedet for kr 220'). I tillegg er det satt av kr 50' mer til
ELSA som overheng fra 2009, og renhold er redusert med kr 10'


• De interne transaksjonene er redusert med kr 259' som følge av ny gjennomgang.
• Underskuddet på annuum fra 2009 ble kr 110' lavere enn antatt.


Da det bare foreligger endelige regnskapstall for januar finner vi på det nåværende tidspunkt ikke
tilstrekkelig grunnlag for å presentere regnskapstallene målt opp mot budsjettavsetningene. Dette
vil bli gjort til neste styremøte







3


Dekan og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende


Vedtak


Budsjettet for 2010 revideres i samsvar medforslag i notat av 08.03. 10 til styresak 20110


Asbjørn Strandbakken Eivind Buanes
Dekan Fakultetsdirektør


sr`Ø^
08.03.10
LAHO
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