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VALG  AV REPRESENTANTER  OG VARAREPRESENTANTER FRA GRUPPE A, B, C OG D
D TIL UTVALG UNDER FAKULTETSSTYRET OG TIL VALGSTYRET FRA 1.08.09 
 
 
 
Fakultetsstyrets sammensetning framgår av vedlegg 1. 
           


Funksjonstiden for representantene fra gruppe A, B, C og D i Studieutvalget, 
Forskningsutvalget, Tilsettingsutvalget og Valgstyret gikk ut 31.07.09. Det må derfor 
oppnevnes nye representanter for gruppe A og C for perioden 01.08.09-31.07.13, og for 
gruppe B og D for perioden 01.08.09-31.07.10.  


Etter fakultetets reglement er det fakultetsstyret som oppnevner representantene og 
vararepresentantene i Studieutvalget, Forskningsutvalget, Tilsettingsutvalget og Valgstyret. 


Representantene i Tilsettingsutvalget må velges blant fakultetsstyrets representanter, og etter 
forslag fra representantene i den enkelte gruppe. Reglementet sier ikke noe om hvem som skal 
fremme forslag på representantene i Forskningsutvalget, Studieutvalget og Valgstyret, men en 
har en tradisjon for at gruppe B, C og D har fremmet forslag på representanter fra sine 
grupper mens dekanen har fremmet forslag på representanter fra gruppe A. Det foreligger 
forslag fra gruppe B og C mens JSU har sagt at de ikke vil kunne komme med forslag før 
ultimo august. Dekanen avventer derfor med å fremme forslag for gruppe A. Da det er et krav 
om at begge kjønn skal være representert med minst 40% finner vi det problematisk til dette 
møtet å fremme sak med oppnevning av representanter fra de øvrige gruppene og så komme 
tilbake til oppnevning av studentrepresentanter. Unntatt fra dette er Tilsettingsutvalget hvor vi 
har mottatt forslag fra alle gruppene. Det vil derfor bli fremmet forslag på representanter og 
vararepresentanter til dette utvalget. Forslag til representanter og vararepresentanter i 
Studieutvalget, Forskningsutvalget og Valgstyret vil bli fremmet til fakultetsstyremøtet 
01.09.09. Ut fra dette foreslår vi at funksjonstiden for dem som var oppnevnt fram til 01.08.09 
forlenges tom 31.08.09. Vi ser det ikke som nødvendig å forlenge perioden for Valgstyret. 
Sammensetningen av FU/SU fram til 01.08.09 framgår av vedlegg 2. 
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I samsvar med ovennevnte inviterer dekan og fakultetsdirektør fakultetsstyret til å gjøre 
følgende 


 


 Vedtak 


1. Følgende oppnevnes som representanter og vararepresentanter i Tilsettingsutvalget i tillegg 
til dekanen som er leder  


      - førsteamanuensis Sigrid Eskeland Schütz gruppe A 


      - stipendiat Ørnulf Øyen   gruppe B 


      - rådgiver Jan Erik Hatling   gruppe C 


      - student Ingvill Matre Meinich  gruppe D 


Som vararepresentanter oppnevnes 


- Berte-Elen Konow    1. vararepresentant gruppe A 


- Filip Truyen     2. vararepresentant gruppe A 


- Universitetslektor Ingun Fornes  vararepresentant gruppe B 


- Randi Stoltz     vararepresentant gruppe C 


- Ola Hermansen    1. vararepresentant gruppe D 


- Jonas Jensen     2. vararepresentant gruppe D 


 


2. Oppnevningene for gruppe A og C gjelder for perioden 14.08.09-31.07.13. Oppnevningene 
for gruppe B og D gjelder for perioden 14.08.09-31.07.10 


 


3. Fungeringsperioden for representantene og vararepresentantene for Studieutvalget og 
Forskningsutvalget i perioden fram tom 31.07.09 forlenges tom 31.08.09 


 


 


 


 


            Asbjørn Strandbakken    Eivind Buanes 


 Dekan       Fakultetsdirektør 


 


 


12.08.09 


EIBU 


 


 


Vedlegg 
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VEDLEGG 1 


 


SAMMENSETNING AV FAKULTETSSTYRET FRA 01.08.09 


 


Repr. gr. A:  Asbjørn Strandbakken (dekanus) 
                        Knut Martin Tande (prodekanus) 
              Filip Truyen 
  Berte-Elen Konow 
  Sigrid Eskeland Schütz 
 
Vara:   1. Bjarte Askeland 
  2. Karl Harald Søvig 
  3. Hilde Hauge 
  4. Henriette Sinding Aasen 
  5. Jørgen Aall 
 
Repr. gr. B: Ørnulf Øyen 
  Ingun Fornes 
 
Vara:  1. Knut Einar Skodvin 
  2. Miriam Skag 
  3. Magne Strandberg 
  4. Annika Elisabeth Suominen 
 
Repr. gr C Jan Erik Hatling 
 
Vara:  1. Randi Stoltz 
  2. Fredrik Boksasp 
  3. Kari Kaland Bjorøy 
 
Repr. gr. D: 1. Ingvill Matre Meinich 
  2. Jonas Jensen 
  3. Ola Hermansen 
   
Vara:  1. Ole Christian Muggerud   
  2. Joar Kalsaas  
  3. Kristoffer Nerland 
  4. Mari Bystrøm Julnes 
  5. Kristina Jørgensen 


 


 
 
 
-  
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VEDLEGG 2 


 


SAMMENSETNING AV STUDIEUTVALGET OG FORSKNINGSUTVALGET I 
PERIODEN FRAM TIL FRAM TIL 01.08.09 


 


SAMMENSETNING AV FAKULTETSUTVALGENE 


 


Studieutvalget: 


 


Representanter 


Asbjørn Strandbakken (leder)  gr. A 


Bjarte Askeland (nestleder)   gr. A 


Katrina Hames    gr. B 


Randi Stoltz     gr. C 


Sigurd Olsen Granli    gr. D 


Tone Hostvedt Aarthun   gr. D 


 


Vararepresentanter 


1. Johan Giertsen    gr. A 


2. Karl H. Søvig    gr. A 


3. Thomas Eeg    gr. A 


4. Torstein Frantzen    gr. A 


1. Jan-Ove Færstad    gr. B 


2. Lars Erik Steinkjer    gr. B 


1. Anne Torekoven    gr. C 


2. Nina Østensen    gr. C 


1. Joar Kalsaas    gr. D 


2. Ingvill Meinich    gr. D 


3. Mohsin Ramani    gr. D 


4. Gry Walstad    gr. D 


 


 


Forskningsutvalget: 


 


Representanter: 


Rune Sæbø (leder)    gr. A      


Henriette Sinding Aasen (nestleder)  gr. A 


Jørgen Aall     gr. A 
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Birthe Taraldset    gr. B 


Jan Erik Hatling    gr. C 


Torill Elisabet Dahlin Hauken  gr. D 


  


Vararepresentanter: 


1. Knut Martin Tande    gr. A 


2. Berte-Elen Konow    gr. A 


1. Ingvill Helland    gr. B 


2. Arnt Skjefstad    gr. B 


1. Randi Sæbøe    gr. C 


1. Jonas Jensen    gr. D 


2. Gry Walstad    gr. D 


 


 


 


 








DET JURIDISKE FAKULTET     
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
Protokoll       
Styret for Det juridiske fakultet 
 
Styremøte fredag 14. august 2009 kl. 10.00 – 10.45 


 


Til stede: 
 


Strandbakken, Tande, Truyen, Askeland (for Konow), Schütz, Øyen, Fornes, 
Hatling, Meinich, Jensen og Hermansen 


Forfall: Konow 


Andre 
tilstedeværende 


Buanes, Anfinsen og Fredheim. 


 
Dekanen ønsket det nyvalgt styret velkommen 
 
 Saksliste 
S. sak 50/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.  


 


S. sak 51/09 Protokoll fra styremøte 16. juni 2009 


Godkjent protokoll fra styremøte 16.06.09 fulgte vedlagt.  


 


S. sak 52/09 Orienterings- og referatsaker 


a) Protokoll fra Forskningsutvalget 
Protokoll fra møtet 03.07.09 fulgte vedlagt. 
 


b) Protokoll fra Tilsettingsutvalget  
Protokoll fra møtet 08.07.09 fulgte vedlagt. 
 


c) Saker sentrale klagenemnd (unntatt offentlighet) 
Klagesak 34/09 fulgte vedlagt 
Klagesak 35/09 fulgte vedlagt  
Klagesak 36/09 fulgte vedlagt 
 


d) Insentivmidler til Det juridiske fakultet 
Brev datert 09.06.09 fra Personal- og organisasjonsavdelingen fulgte vedlagt. 
 


e) Kommentarer til bestemmelsen i universitets- og høyskoleloven om 
annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av kurs 
Brev dater 29.06.09 fra KD fulgte vedlagt. 
 


f) Behandlingen av fuskesaker ved Det juridiske fakultet i 2008 – innstilling fra 







komite 
Brev datert 30.06.09 fra Univesitetsdirektøren fulgte vedlagt. 
 


g) Samarbeid mellom UiB og HiB om mastergrad i eiendomsfag 
Brev datert 06.07.09 fra fakultetet til HiB fulgte vedlagt. 
 


S. sak 53/09 Ledelses og styringsformer. Forslag til revidert reglement for Det 
juridiske fakultet 


Vedtak: 1. Reglement for Det Juridiske fakultet revideres som det framgår av 
vedlegg til saksforelegget, men likevel slik at § 9, pkt. 2d får følgende 
ordlyd ”fastsetter endringer av emnebeskrivelser i de enkelte kursene, 
herunder læringsutbytte, prøvingsformer og litteraturlister”. 


2. Endringen trer i kraft straks.  


 
S. sak 54/09 Forslag om visedekan for perioden 01.08.09-31.07.13 


Vedtak: ”Det utpekes visedekan også for valgperioden 01.08.09-31.07.2013” 


Dekanen har etter dette utpekt Anne Marie Frøseth Anfinsen som visedekan 
for forskning. 


S. sak 55/09 Valg av representanter med vararepresentanter til utvalg under 
fakultetsstyret og til valgstyret 


Vedtak: 1. Følgende oppnevnes som representanter og vararepresentanter i 
Tilsettingsutvalget i tillegg til dekanen som er leder  


 - førsteamanuensis Sigrid Eskeland Schütz gruppe A 


 - stipendiat Ørnulf Øyen   gruppe B 


 - rådgiver Jan Erik Hatling   gruppe C 


 - student Ingvill Matre Meinich  gruppe D 


Som vararepresentanter oppnevnes 


- Berte-Elen Konow    1. vararepresentant gruppe A 


- Filip Truyen     2. vararepresentant gruppe A 


- Universitetslektor Ingun Fornes  vararepresentant gruppe B 


- Randi Stoltz     vararepresentant gruppe C 


- Ola Hermansen    1. vararepresentant gruppe D 


- Jonas Jensen               2. vararepresentant gruppe D  


 


2. Oppnevningene for gruppe A og C gjelder for perioden 14.08.09-31.07.13. 
Oppnevningene for gruppe B og D gjelder for perioden 14.08.09-31.07.10 


 


3. Fungeringsperioden for representantene og vararepresentantene for 
Studieutvalget og Forskningsutvalget i perioden fram tom 31.07.09 forlenges 
tom 31.08.09, men likevel slik at den nye prodekanen og visedekanen tiltrer 
som ledere av hhv Studieutvalget og Forskningsutvalget fra 14.08.09. 







 
S. sak 56/09 Møteplan for høsten 2009 og våren 2010 


Vedtak: Fakultetsstyret fastsetter følgende møteplan for styremøter høsten 2009 og 
våren 2010: 
 


 Tirsdag 01. september 
 Tirsdag 20. oktober 
 Tirsdag 15. desember 
 
 Tirsdag 02. februar 
 Tirsdag 23. mars  
 Tirsdag 04. mai 
 Tirsdag 08. juni 


 
S. sak 57/09 Eventuelt 


 Dekanen tok opp spørsmålet om opplæring av det nye styret og vil komme 
tilbake til dette 


 
 


Bergen, 14.08.09 
 
 


Asbjørn Strandbakken    Eivind Buanes 
dekan       fakultetsdirektør 
 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
 
 


NOTAT 
 


til 
 


Fakultetsstyret 
 
 
Jnr.    
Arkiv 


 Sak nr.  54/09 
Styremøte 14.08.09 


 
 


Visedekan for perioden 01.08.09 – 31.07.13 
 


 
I henhold til någjeldende Forskrift for fakultetsorganene § 1 Fakultetets organer, kan 
fakultetet har inntil to visedekaner, utpekt av dekanus. 
Denne bestemmelsen er ikke foreslått endret i de nye Regler for fakultetsorganene. 
 
Det juridiske fakultet har hatt en visedekan i de foregående dekanperiodene. I Reglement for 
Det juridiske fakultet § 1 heter det: 
 


[…] 
Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å: 


 […] 
 avgjøre om det skal utpekes visedekaner  
 […] 


 
I samme reglement § 6 heter det: 


Visedekanen utnevnes av dekanen etter vedtak i fakultetsstyret og dekanen fastsetter 
de oppgaver visedekanen skal ha, innenfor de rammer som er fastsatt av 
fakultetsstyret. 
Visedekanen møter i fakultetsstyret med tale- og forslagsrett. 


 
Videre heter det i § 8 Sammensetning av forskingsutvalget at utvalget ledes av prodekan eller 
visedekan for forskning, og i § 10 Sammensetning av studieutvalget heter det at utvalget ledes 
av prodekan eller visedekan for undervisning. 
 
I det nylig gjennomførte dekanvalget, ble det valgt prodekan som vil bli prodekan for 
undervisning. Dersom fakultetstyret slutter seg til forslaget om å videreføre ordningen med  
en visedekan, vil denne bli utpekt som visedekan for forskning. 
 
Visedekanens rolle er sterkt innarbeidet og godt institusjonalisert hos oss, jfr. overstående 
utdrag fra Reglement for Det juridiske fakultet.  
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Dekan og fakultetsdirektør foreslår at fakultetsstyret vedtar at det skal utpekes visedekan også 
for den kommende valgperioden. 
Dersom fakultetsstyret slutter seg til dette forslaget, vil førsteamanuensis Anne Marie Frøseth 
Anfinsen bli utpekt som visedekan for forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
                Asbjørn Strandbakken                                                        Eivind Buanes 


  Dekan      Fakultetsdirektør 
 


 
JOSP 
10.08.09 
 
 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 


NOTAT 
 


til 
 


Fakultetsstyret 
 
Jnr 8/ 
Arkiv  


 
 


Sak nr. 56 /09 
Styremøte  14.08.09 


 
 


MØTEPLAN FOR HØSTEN 2009 OG VÅREN 2010 
 


 
 
Vi legger etter tidligere mønster opp til en møteplan med tre møter i høstsemesteret 
og fire i vårsemesteret. Når vi i desembermøtet fører opp en reservedato, er det ut fra 
at 15. desember er et ønsket tidspunkt, men erfaring de to siste årene har vist at det 
har vært vanskelig for studentrepresentantene å stille så seint i semesteret. Vi 
planlegger derfor ut fra 8. juni, og kan ev flytte til 15. juni dersom det seinere viser 
seg at studentrepresentantene kan møte den datoen. Møtene holdes fortsatt tirsdager 
og begynner kl. 12.15.  
 
Ut fra dette fremmer vi følgende forslag til vedtak:  
 
Fakultetsstyret fastsetter følgende møteplan for styremøter høsten 2009 og våren 
2010: 
 


 Tirsdag 01. september 
 Tirsdag 20. oktober 
 Tirsdag 15. desember 
 
 Tirsdag 02. februar 
 Tirsdag 23. mars  
 Tirsdag 04. mai 
 Tirsdag 08. juni, og med tirsdag 15. juni som reservedato 


 
 
 
               Asbjørn Strandbakken                                                  Eivind Buanes 
                           dekan                                                                Fakultetsdirektør         
  
 
 
 
 
11.06.09 
HFR      







 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
 
 


NOTAT 
 


til 
 


Fakultetsstyret 
 
 
Jnr.    
Arkiv 


 Sak nr.  53/09 
Styremøte 14.08.09 


 
 


Ledelses- og styringsformer. Forslag til revidert reglement for Det juridiske fakultet 
 


 


Det vises til tidligere behandling i fakultetsstyret: 17. mars (sak 16/09) og 2. april (sak 
28/09). 


Fakultetet leverte et høringssvar til forslaget fra UiB om Regler for fakultetsorganene 
den 15. april. Vi kan konstatere at våre innspill i hovedsak finnes igjen i den endelige 
versjonen av Reglene: 


 


Vår kommentar til § 4: 


Fakultetsstyret foreslår at det i § 4 om tilsetting av dekan tas inn en formulering om at rektor skal 
foreta utlysing med grunnlag i utlysingstekst foreslått av fakultetet.  


Fakultetet må sikres reell innflytelse på tilsettingsprosessen ved at de to fakultetsrepresentantene i 
innstillingsutvalget utnevnes av fakultetsstyret.  


Fakultetsstyret må også være høringsinstans i tilsettingsprosessen. 


 


§ 4 har fått to endringer: 


- Om innstillingsutvalget het det i forslaget: ”To av medlemmene skal ha tilknytning til 
fakultetet.” Det er nå endret til ”Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet.” Dette 
er en svekkelse idet ”fortrinnsvis” er kommet til, men en styrking idet det nå gjelder 
alle fire medlemmene i innstillingsutvalget. 


- ”Universitetsstyret ansetter dekanus” har fått tilføyelsen ”etter at fakultetsstyret har hatt anledning 
til å uttale seg”. Det må anses som fullt gjennomslag for vårt forslag. 


Vårt forslag om at fakultetet skal få foreslå utlysningsteksten er altså ikke tatt til følge. 


 


Videre foreslo vi at ”den kjønnsnøytrale betegnelsen ”dekan” nyttes i stedet for det kjønnsbestemte 
”dekana”/”dekanus”.” Dette er tatt til følge. 


 


Vårt tredje og siste forslag:  
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”Virkeområdet for § 7B og 7C må avklares – der henvises både til § 2 – hhv B og C og til § 5B. 
Henvisningen til § 5B gjelder enhetlig ledelse, begge dekanalternativer. §§ 2 B og C gjelder 
utelukkende tilfellet ansatt dekan. Det er nærliggende å lese denne henvisningen som en avgrensing av 
virkeområdet til § 7B og § 7C. Hvis det er riktig, er fakultetsdirektørens rolle ikke regulert i tilfellet 
valgt dekan/enhetlig ledelse.” 


Det er foretatt noe omarbeidelse av disse bestemmelsene. Men fortsatt er ikke 
fakultetsdirektørens rolle klart regulert i alle kombinasjoner av enhetlig/delt ledelse og 
valgt/tilsatt dekan. Vi nøyer oss med å konstatere at tilfellet delt ledelse/valgt dekan 
er regulert (§ 5A). 


 


Universitetsstyret behandlet saken i sitt møte den 30. april og fastsatte Regler for 
fakultetsorganene i samsvar med det forslaget som da forelå – med tilleggsvedtak 
om at det skulle gjennomgås ”redaksjonelt og juridisk”.  


Den 18. juni fikk universitetsstyret den endelige versjonen til orientering. 


 


Denne endelige versjonen kom fakultetet i hende den 24. juni. Det er på grunnlag av 
den det nå foreslås nødvendige endringer i fakultetets eget reglement. 


 


I tillegg foreslås enkelte andre redaksjonelle endringer. 


Forslagene er merket med overstreket tekst og fet kursiv. Hvert av dem har en 
fotnote knyttet til seg der begrunnelsen framgår. 


 


På denne bakgrunnen framsetter dekan og fakultetdirektør følgende 


 


forslag til vedtak: 


 


Reglement for Det juridiske fakultet revideres som det framgår av vedlegg. 


Endringen trer i kraft straks. 


 


 


 


             Asbjørn Strandbakken                                                Eivind Buanes 


   Dekan      Fakultetsdirektør 


 


JOSP 


10.08.09 


 


Vedlegg 
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                                                                                                                 VEDLEGG 1 
 
Regler for fakultetsorgan 
 
 
 Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09  
§1. Fakultetets organer  
Fakultetet skal ha:  
- fakultetsstyre  
- dekan  
- prodekan  
- fakultetsdirektør  
Dessuten kan fakultet ha:  
- tilsettingsutvalg  
- andre faste utvalg  
- inntil to visedekaner, utpekt av dekanen  
§ 2A. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning – normalordning, valgt dekan er 
styreleder  
Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og 
sammensetning, innenfor disse rammene:  
a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:  
- Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)  
- Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)  
- Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)  
- Studenter (gruppe D).  
Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 
11 medlemmer.  
b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Fakultetsstyret 
bestemmer om prodekanen, skal være medlem av fakultetsstyret, jf. valgreglementets § 29.  
c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse 
oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.  
Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges 
medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer.  
For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.  
Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og 
sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et 
arbeidsutvalg eller lignende.  
§ 2B. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning – prøveordning, ansatt dekan er 
styreleder 2  
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Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og 
sammensetning, innenfor disse rammene:  
a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:  
- Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)  
- Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)  
- Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)  
- Studenter (gruppe D).  
Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 
11 medlemmer.  
b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.  
c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse 
oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.  
Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges 
medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer.  
For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.  
Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og 
sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et 
arbeidsutvalg eller lignende.  
§ 3. Fakultetsstyrets kompetanse  
Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker 
som det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. 
Fakultetsstyret delegerer myndighet til dekanen, til instituttene eller til andre organer ved 
fakultetet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller vedtak fra Universitetsstyret.  
Fakultetsstyret skal fastsette fakultetets strategier for utdanning, forskning, forskerutdanning 
og formidling og legge planer for fakultetets utvikling i samsvar med de målene som er gitt av 
Universitetsstyret.  
Fakultetsstyret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at fakultetets 
økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av 
Universitetsstyret.  
Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet, på den måten 
Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om fakultetets økonomiske status, 
med redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem forslag til budsjett for 
kommende år.  
Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig 
betydning.  
Ved institutt med ansatte instituttledere, ansettes disse av fakultetsstyret.  
§ 4. Tilsetting av dekan - prøveordning 3  
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I tilfeller der Universitetsstyret gir anledning til at et fakultet skal kunne ha prøveordning med 
tilsatt dekan, er det viktig at tilsettingsprosessen sikrer at dekan har faglig legitimitet og den 
kompetansen som kreves for stillingen.  
Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling foretas av et innstillingsutvalg med 
leder og fire medlemmer. Medlemmene skal fortrinnvis ha tilknytning til fakultetet. To av 
medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem 
studentene.  
Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. 
Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode lik med prøveperioden, fire år.  
§ 5A. Dekanens generelle myndighetsområde – normalordning, valgt dekan, delt 
ledelse  
Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad og har overordnet 
ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.  
Dekanen er daglig leder for fakultetets faglige virksomhet i samsvar med rammer og pålegg 
som fakultetsstyret fastsetter.  
Dekanen er nærmeste overordnede for instituttlederne. Dekanen rapporterer til rektor.  
Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme 
sammen i møte.  
Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede enheters styrer, råd 
og utvalg.  
Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de faglige vedtakene som treffes i fakultetsstyret, og 
skal på fakultetsstyrets vegne påse at den samlete økonomiforvaltningen skjer i samsvar 
med bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger  
§ 5B. Dekanens generelle myndighetsområde – prøveordning, ansatt dekan, enhetlig 
ledelse  
Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad og har overordnet 
ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.  
Dekan er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med 
rammer og pålegg som fakultetsstyret fastsetter.  
Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme 
sammen i møte.  
Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede institutters styrer, 
råd og utvalg.  
Dekanen er ansvarlig for iverksetting av faglige og administrative vedtak som treffes i 
fakultetsstyret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er 
truffet av fakultetsstyret.  
Dekanen skal påse at den samlete økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser 
om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.  
Dekanen er nærmeste overordnede til instituttlederne og fakultetsdirektøren. Dekanen 
rapporterer til rektor. 4  
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§ 6A. Prodekan og visedekan – normalordning valgt dekan  
Prodekanen, jf. valgreglementets § 29, er stedfortreder for dekanen i og utenfor 
fakultetsstyrets møter.  
Har dekanen forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 
prodekanen, jf. foregående ledd. Fratrer dekanen før dette tidspunktet, velges ny dekan.  
Fakultetsstyret avgjør om det skal utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes av 
dekanen.  
§ 6B. Prodekan og visedekan – prøveordning, ansatt dekan  
Prodekan utpekes av dekan, etter godkjenning i fakultetsstyret. Prodekan er stedfortreder for 
dekan i og utenfor fakultetsstyrets møter.  
Har dekanen forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 
prodekanen, jf. foregående ledd. Fratrer dekanen før dette tidspunkt, ansettes ny dekan.  
Fakultetsstyret selv avgjør om det skal utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes 
av dekanen.  
§ 7A. Fakultetsdirektøren – normalordning valgt dekan med delt ledelse, jf § 5A.  
Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon.  
Fakultetsdirektøren sørger for at vedtak fattet av fakultetsstyret eller dekanen blir satt i verk 
og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort 
av fakultetets styringsorganer.  
Fakultetdirektørens kompetanse fastsettes i instruks og/eller særskilt delegeringsvedtak, 
fastsatt av fakultetsstyret eller av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret.  
Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret med tale- og forslagsrett, men uten 
stemmerett.  
§ 7B. Fakultetsdirektøren - prøveordning, jf § 2B og § 5B  
Dekanen kan delegere avgjørelsesmyndighet til fakultetsdirektør innenfor sitt eget 
myndighetsområde.  
Dekanen legger fram saker for fakultetsstyret. Fakultetsdirektøren eller en annen er sekretær 
for fakultetsstyret.  
§ 8. Tilsettingsutvalg  
Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger som 
førsteamanuenser og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet.  
Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysing og oppnevne sakkyndig 
bedømmelseskomité i tilsettingssaker der fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet.  
Innstilling til instituttlederstillinger ved grunnenheter underlagt fakultetet foretas av et 
innstillingsutvalg med prodekanus som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 
representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Ett av 
medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av det aktuelle instituttrådet. 
Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 5  
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Instituttleder ved grunnenheter underlagt dekanene, foretar innstilling i tilsettingssaker for 
førstestillinger og professorstillinger som fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet i.  
Fakultetsstyret selv avgjør om det skal opprettes et tilsettingsutvalg, og hvilke saker utvalget 
skal forberede og eventuelt avgjøre. Utvalget skal ha minst ett studentmedlem. For 
behandlingen i utvalget gjelder universitets- og høyskolelovens kap. 6, tjenestemannsloven 
og de tilhørende forskrifter, samt de reglementene som er fastsatt av Universitetsstyret.  
§ 9. Fakultetsstyrets arbeidsform; møter mv  
Fakultetsstyret skal behandle saker i møter, med mindre annet er fastsatt i instruks eller 
lignende, eller at styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på 
annen betryggende måte.  
Styrets leder sørger for at det avholdes møter for å behandle saker mv ut fra fakultetsstyrets 
myndighetsområde etter § 3. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta 
fakultetsstyrets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av styret kan kreve at styret 
sammenkalles. Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.  
Medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. 
Styremedlemmene har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke 
stemmes blankt annet enn ved valg.  
Fakultetsstyremøtene ledes av dekanen. Ved dekanens fravær ledes styret av prodekan. 
Ved begges fravær, velger styret selv møteleder.  
Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid. Fakultetsstyremøtene holdes for 
åpne dører, fakultetsstyret selv kan vedta at bestemte saker skal behandles for lukkede 
dører. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.  
Det skal føres møtebok for fakultetsstyret.  
§ 10. Vedtaksførhet og flertallskrav  
Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir 
stemme.  
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er fastsatt i lov. 
Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved 
stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.  
Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og 
ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette 
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Vedlegg 2 
 


Reglement for Det juridiske fakultet 
Reglementet bygger på ”Forskrift for fakultetsorganene ved Universitetet i Bergen”, Regler 
for fakultetsorganene vedtatt av Universitetsstyret 28.04.05 18.06.2009. 
Vedtatt av fakultetsstyret 08.11.2005. Revidert av fakultetsstyret 14.08.09. 


Reglementet tar utgangspunkt i har hjemmel i følgende lov-, avtale og regelverk: 
Universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, Tjenestemannsloven med forskrifter 
og UiBs personalreglement, valgregler og prosedyreregler. 


§1. Myndighetsområde for fakultetsstyret Fakultetsstyrets kompetanse1 


Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ myndighet og har ansvar for å fastlegge 
overordnede mål, prioriteringer, og strategier og resultatkrav for virksomheten, innenfor 
rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret. og 
har ansvar for at fakultetets økonomiske ressurser disponeres i 
overensstemmelse med bestemmelser gitt av Universitetsstyret.2 


Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å: 


 vedta overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten  
 vedta langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling  
 vedta årsplan og budsjett  
 vedta fakultetets interne organisering  
 fastsette instruks for dekanus  
 fastsette reglement for fakultetets studieprogrammer, foreta vesentlige endringer av 


disse og opprette/nedlegge fag og kurs.  
 foreta tilsetting i professorat faste vitenskapelige stillinger3 
 avgjøre om det skal utpekes visedekaner  
 avgjøre om fakultetet skal ha tilsettingsutvalg4 
 oppnevne fakultetsstyrets faste underutvalg  
 godkjenne årsrapport og regnskap  
 godkjenne opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling.  


Fakultetsstyret skal behandle alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning, og kan kreve å 
få seg forelagt enhver sak. 


Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet 
på den måten Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om 
fakultetets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved fakultetet 
og legges frem forslag til budsjett for kommende år.5 


                                                 
1 Endring foreslått for å komme i overensstemmelse med terminologi i Regler for fakultetsorganene (§ 3) 
2 Regler for fakultetsorganene § 3 tredje ledd. 
3 Regler for fakultetsorganene § 8 første ledd. 
4 Regler for fakultetsorganene § 8 femte ledd. 
5 Regler for fakultetsorganene § 3 fjerde ledd. 
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§ 2 Sammensetning av fakultetsstyret Fakultetsstyrets størrelse og 
sammensetning6 


Fakultetsstyret har 11 medlemmer 


 Dekan (fakultetsstyrets leder, jfr. § 4) 
 Prodekan  
 3 representanter fra gruppe a (vitenskapelig tilsatte i fast stilling)  
 2 representanter fra gruppe b (vitenskapelig tilsatte i midlertidige stillinger)  
 1 representant fra gruppe c (teknisk-administrativt tilsatte)  
 3 representanter fra gruppe d (studentene).  


Det skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges representanter for hver 
gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige vararepresentanter. For øvrig gjelder 
valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse. 


§3 Valg og funksjonstid for fakultetsstyret 


Valg av dekan og prodekan og av representanter til fakultetsstyret skjer i henhold til 
valgreglement for Universitetet i Bergen og tilleggsbestemmelser gitt av styret for Det 
juridiske fakultet i møte 26.04.05 


Dekan og prodekan velges under ett blant samtlige tilsatte ved fakultetet i faste vitenskapelige 
stillinger, basert på forslag til både en dekan- og en prodekankandidat. Dersom det bare er 
innkommet ett forslag, foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.  


Valg av dekan og prodekan gjennomføres før utløpet av fristen for å foreslå representanter til 
fakultetsstyret.  


Valgperioden for representanter fra gruppe a og c er fire år og ett år for representantene fra 
gruppe b og d. 


§ 4 Dekan 


Dekanen er fakultetsstyrets leder. Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt 
av universitetsstyret, instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet av 
fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke 
er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende 
saker. Dekanen avgjør saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i 
møte og saker som er delegert fra fakultetsstyret. 


Dekanen har personalansvar overfor de vitenskapelig tilsatte og ansvar for behandlingen av 
personalsaker. Dekanen har også ansvar for fakultetets internasjonaliseringsvirksomhet og 
rekruttering til vitenskapelige stillinger. 


Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens 
ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 15 § 10-37. I disse sakene er dekanen, 
sammen med fakultetsdirektør, ansvarlig overfor universitetsdirektøren. 


                                                 
6 Se note 1 
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Dekanen har, i samarbeid med fakultetsdirektør, ansvar for å få utarbeidet saksframlegg med 
forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde (jf. § 
2.1), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret. 


Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de faglige vedtakene som treffes i 
fakultetsstyret, og skal på fakultetsstyrets vegne påse at den samlete 
økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser om 
økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.8 


Dekanen, og i dennes sted prodekanen, har rett til å delta i møter i alle styrer, råd og utvalg 
ved fakultetet. 


Vedtak gjort av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret, jfr § 4, første ledd, siste punktum, 
refereres for fakultetsstyret. 


Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnete ansvar for utadrettet 
nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. 


Dekanen ivaretar, i samarbeid med fakultetsdirektør, forholdet til 
tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer. 


Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan og visedekan og fordeler arbeidsområdene 
mellom dem før utløpet av fristen for å foreslå medlemmer til fakultetsstyret. 


Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt 
fullmaktsområde til prodekan, visedekan og fakultetsdirektør. 


§ 5 Prodekan 


Prodekanen er dekanens stedfortreder i og utenfor fakultetsstyrets møter og trer inn når 
dekanen har lengre fravær. Prodekanen har ut over dette de oppgaver han/hun er tillagt av 
dekanen 


Har dekanen forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 
prodekanen. Fratrer dekanen før dette tidspunkt, velges ny dekan. 


§ 6 Visedekan 


Visedekanen utnevnes av dekanen etter vedtak i fakultetsstyret og dekanen Fakultetsstyret 
avgjør om det skal utpekes visedekan(er). Dekanen utpeker evt. visedkan(er) 
og9 fastsetter de oppgaver visedekanen(e) skal ha, innenfor de rammer som er fastsatt av 
fakultetsstyret. 


Visedekanen(e) møter i fakultetsstyret med tale- og forslagsrett. 


§ 7 Myndighetsområde og oppgaver for forskningsutvalget 


                                                                                                                                                         
7 Oppdatering til Universitets- og høyskoleloven 2005. 
8 Regler for fakultetsorganene § 5A sjette ledd. 
9 Her foreslås språklige endring for å klargjøre hva fakultetsstyret skal vedta, jfr. Regler for fakultetsorganene § 
6A tredje ledd. 
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1. Forskningsutvalget er delegert ansvaret for organiseringen av den totale 
forskningsaktiviteten ved fakultetet og er programutvalg for PhD-programmet, og har 
ansvaret for å konkretisere og gjennomføre fakultetets overordnede forskningsstrategi 
og forskningspolitikk i tråd med vedtak fattet av Universitetsstyret. 


2. Forskningsutvalget skal: 


a. behandle saker av betydning for fakultetets forskningsvirksomhet og ha ansvaret for 
utvikling av forskningsvirksomheten ved fakultetet  


b. følge opp fakultetets behov for rekruttering av forskere 
c. budsjettere og vurdere ressursbehov for forskningsaktiviteten til fakultetet 
d. trekke opp rammene for og ha ansvaret for driften av PhD-programmet og en eventuell 


forskerskole. 
e. avgjøre søknader om opptak til PhD-programmet, oppnevne veileder og ha ansvaret 


for oppsigelse av avtale om forskerutdanningen 
f. påse at fakultetet har et tilfredsstillende system for oppfølgning av stipendiater 
g. gi anbefaling til tilsettingsutvalget ved tilsetting i stipendiatstillinger og 


postdoktorstillinger 
h. forberede forskningssaker som skal behandles i fakultetsstyret 
i. forberede fakultetsuttalelser i forskningspolitiske spørsmål 
j. arbeide med etiske spørsmål i tilknytning til forskningsvirksomheten ved fakultetet 
k. foreslå kandidater til priser og utmerkelser med tilknytning til forskning 
l. tilrettelegge for og evt. initiere en intern dialog om forskningsspørsmål ved fakultetet. 
m. fordele reisemidler, forskningsstøtte i form av vit. ass.- hjelp og lignende innenfor 


rammen av fakultetsstyrets bevilgning til slike formål. 


3.  1. Forskningsutvalget fatter avgjørelser og gir tilrådinger i møter. Utvalgets leder, 
eller nestlederen i dennes sted, kan fatte vedtak og gi tilrådinger på utvalgets vegne i 
saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan 
avventes uten vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. 


§ 8. Sammensetning av forskningsutvalget 


Utvalget som oppnevnes av fakultetsstyret skal ha 6 medlemmer og får følgende 
sammensetning 


 prodekan eller visedekan for forskning (leder) 
 2 representanter fra gruppe a) 
 1 representant fra gruppe b) knyttet til PhD-programmet 
 1 representant fra gruppe c) 
 1 representant fra gruppe d). 


Fakultetsstyret oppnevner nestleder for utvalget. 


§ 9. Myndighetsområde og oppgaver for studieutvalget 


1. Studieutvalget er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for masterstudiet i 
rettsvitenskap fakultetets studietilbud10. Utvalget skal selv behandle de faglige rammene, 
                                                 
10 Når/hvis vi oppretter flere programmer – fx. LLM eller fellesgrad i jordskifterett, må vi ta stilling til om SU 
skal være programstyre for alle programmene, for bare masterstudiet i rettsvitenskap eller for ingen programmer, 
men utelukkende ha et overordnet ansvar for virksomheten i alle programstyrene. (SU kan ikke alene være 
programstyre for fellesgrader.) Det vil også være nødvendig å ta stilling til hvilken rolle SU skal ha i forholdet til 
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viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av 
masterprogrammet og ev andre studietilbud fakultetet er ansvarlig for. Utover dette kan 
utvalget delegere sine oppgaver til utvalgets leder. 


Studieutvalget har ansvaret for de prinsipielle sider ved undervisning og eksamen samt 
fakultetets fremmedspråklige undervisningstilbud, herunder kvalitetssikring av disse. 
Studieutvalget skal også påse at undervisningstilbud ved utenlandske universitet som 
fakultetet har utvekslingsavtale med, er tilfredsstillende tilrettelagt og fulgt opp. 


Studieutvalget skal melde ressursbehov til fakultetet vedr. eksamens- og 
undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av ressurser når 
forholdene tilsier det. Studieutvalget skal gi uttalelse til fakultetet i spørsmål som naturlig 
hører inn under studieutvalget. 


2. Studieutvalget skal: 


a. sørge for kvalitetssikring - herunder programevaluering og utarbeidelse av 
programrapporter -11 i samsvar med retningslinjene i handbok for kvalitetssikring av 
universitetsstudiene 
 
b. løpende vurdere og foreslå endringer i fakultetets undervisning og undervisningsformer når 
det er påkrevd 
løpende vurdere fakultetets undervisning og undervisningsformer og foreslå 
endringer når det er påkrevd12 


c godkjenne kursoppleggene fra år til år og endringer i disse13 


d fastsette endringer av læringsmål, prøvingsformer og litteraturlister emnebeskrivelse14 i 
de enkelte kursene 


e utarbeide forslag til reglement og vesentlige15 reglementsendringer for mastergraden i 
rettsvitenskap fakultetets studietilbud16 samt forberede behandling av andre generelle 
studie- og eksamensspørsmål 


f uttale seg i saker om opprettelse/nedleggelse av fag, kurs emner17 og program 


                                                                                                                                                         
eventuelle programstyrer. Til nå har SU i praksis vært både generelt, overordnet studieutvalg og programstyre 
for masterstudiet i rettsvitenskap, og spørsmålet har ikke kommet opp fordi vi ikke har hatt flere programmer. 
Det er ikke nødvendig å ta stilling til dette før i tilknytning til opprettelse av flere programmer. 
Forslaget her begrunnes med at SU i alle tilfeller skal ha det overordnete ansvaret for alle programmene/hele 
studietilbudet. I dag har vi særskilt studierett til spesialemner og innreisende utvekslingsstudenter i tillegg til 
masterstudiet i rettsvitenskap – derfor er det ønskelig å endre SU sitt område også i reglementet her allerede 
nå. 
11 Disse begrepene nyttes ikke i særlig grad, og presiseringen synes overflødig 
12 Dette er ment å være en språklig endring: ”Løpende” og ”når det er påkrevd” har forskjellig betydning og bør 
derfor knyttes til hver sitt tiltak. 
13 Med ”kursopplegg” forstås ”de settene av oppgaver og veiledninger som nyttes i undervisningen”. Erfaring 
viser at de samme settene nyttes i flere år, og det er neppe grunn til å foreta en ”regodkjenning” av materiale som 
allerede er godkjent. 
14 Det er nødvendig å omfatte hele emnebeskrivelsen her, i motsatt fall må de øvrige punktene behandles i 
fakultetsstyret. 
15 Det legges til grunn at reglementsendringer som ikke er vesentlige kan SU selv behandle, jfr. punkt j 
”behandle […] andre studierelevante saker”. 
16 Se note 10. 


 12







g fastsette hjelpemidler til eksamener18 


g h oppnevne kursansvarlige 


h i behandle saker om videre- og etterutdanning 


i j behandle aktuelle saker om tverrfakultære program og andre studierelevante saker 


3. Studieutvalget fatter avgjørelser og gir tilrådinger i møter. Utvalgets leder, eller nestlederen 
i dennes sted, kan fatte vedtak og gi tilrådinger på utvalgets vegne i mindre viktige saker som 
ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten 
vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig 
drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis. 


§ 10. Sammensetning av studieutvalget 


Utvalget som oppnevnes av fakultetsstyret skal ha 7 medlemmer og følgende sammensetning 


 prodekan eller visedekan for undervisning (leder) 
 2 representanter fra gruppe a) 
 1 representant fra gruppe b) 
 1 representant fra gruppe c) 
 2 representanter fra gruppe d). 


Fakultetsstyret oppnevner nestleder for utvalget. 


  


§ 11. Myndighetsområde og oppgaver for tilsettingsutvalget 


Tilsettingsutvalget skal foreta tilsetting i alle vitenskapelige stillinger unntatt i professorat 
som ikke er faste., hvor tilsettingsmyndigheten ligger hos fakultetsstyret. 


For behandlingen i utvalget gjelder Universitets- og høyskoleloven kapittel 6, 
tjenestemannsloven med tilhørende forskrifter samt de reglementer som er 
fastsatt av Universitetsstyret19. 


§ 12. Sammensetning av tilsettingsutvalget 


Utvalget skal ha 5 medlemmer og følgende sammensetning 


 dekan (leder) 
 1 representant fra gruppe a) 


                                                                                                                                                         
17 ”Kurs” må forstås som en forekomst av undervisning i et emne. Emnet er det som vedtas opprettet eller 
nedlagt. ”Emne” er også den betegnelsen som nyttes i Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen 
og i øvrige sammenhenger vi henter hjemler og inspirasjon fra, det er derfor fordelaktig for den samlete 
forståelsen å nytte ensartet betegnelse. 
”Fag” gir ikke lenger mening uten i sammenhenger som ”fagfelt”, ”fagsammensetning” eller lignende, og hører 
derfor neppe lenger hjemme i studiesammenheng. 
18 Omfattes av ”emnebeskrivelse” – bokstav d. 
19 Regler for fakultetsorganene § 8 femte ledd. 
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 1 representant fra gruppe b) 
 1 representant fra gruppe c) 
 1 representant fra gruppe d). 


Utvalget oppnevnes av og blant fakultetsstyrets medlemmer etter forslag fra medlemmene i 
den enkelte gruppe. 


  


§ 13 Informasjons- og drøftingsutvalg 


I henhold til hovedavtale i staten og tilpassingsavtale for Universitetet i Bergen skal fakultetet 
ha et Informasjons- og drøftingsutvalg som er partsammensatt med representanter for 
arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Fra arbeidgiversiden møter representanter for 
fakultetsledelsen. Fakultetets verneombud har møterett. 


Ledelsesfunksjonen for utvalget skal veksle mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 


Utvalget er et forum for gjensidig informasjon og for reelle drøftinger i viktige saker før det 
blir truffet endelig vedtak. 


§ 14 Myndighetsområde og oppgaver for valgstyret 


I henhold til valgreglement for Universitetet i Bergen skal fakultetet ha et valgstyre som har 
ansvar for alle valg ved fakultetet, jf valgreglementets § 3, pkt 2 


§ 15 Sammensetning av valgstyret 


Valgstyret skal ha 5 medlemmer og følgende sammensetning 


 1 representant fra gruppe a) 
 1 representant fra gruppe b) 
 1 representant fra gruppe c) 
 2 representanter fra gruppe d). 


Valgstyret velger selv leder og nestleder. 


§16 Fakultetsdirektøren 


Fakultetsdirektøren har ansvaret for20 den daglige ledelse av fakultetets administrasjon.  


Fakultetsdirektøren er ansvarlig sørger21 for at fakultetsstyrets og dekanens vedtak blir satt i 
verk og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er 
gjort av fakultetets styringsorganer. 


Fakultetdirektørens kompetanse kan22 fastsettes i instruks og/eller særskilt delegeringsvedtak, 
fastsatt av fakultetsstyret eller av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret. 


                                                 
20 Regler for fakultetsorgan § 7A første ledd. 
21 Regler for fakultetsorgan § 7A andre ledd. 
 


 14







 15


Fakultetsdirektøren deltar i fakultetsstyrets møter med tale- og forslagsrett, men uten 
stemmerett.  


Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret og ansvarlig for 
sekretariatsfunksjonen i23 andre styringsorganer ved fakultetet.24 


§ 14 Ikrafttreden 


Reglementet trer i kraft straks 


Endringer vedtatt ved revisjon 14.08.09 trer i kraft straks. 


                                                                                                                                                         
22 Reglement for fakultetsorganene § 7A tredje ledd inneholder ikke (lenger) forbeholdet ”kan”. 
23 Hensynet her er å klargjøre det som er praksis: Direktøren forventes ikke selv å være sekretær for de øvrige 
styringsorganene. 
24 Hele dette leddet er flyttet fra å være andre punktum i første ledd. 
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a) Protokoll fra Forskningsutvalget 


Protokoll fra møtet 03.07.09 følger vedlagt. 
 


b) 
 
 


Protokoll fra Tilsettingsutvalget 
Protokoll fra møtet 08.07.09 følger vedlagt 
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Klagesak 34/09 følger vedlagt 
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f) Behandlingen av fuskesaker ved Det juridiske fakultet i 2008 – innstilling fra komite 
Brev datert 30.06.09 fra Univesitetsdirektøren følger vedlagt 
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