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DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
 
 


NOTAT 
 


til 
 


Fakultetsstyret 
 
 
Jnr.    
Arkiv 


 Sak nr.      46/09 
Styremøte 16.06.09 


 
 


VALG  AV NYTT FAKULTETSSTYRE FRA 01.08.09 
 


 
Etter fakultetsstyrets vedtak i møte 10.05.05 (sak 47/05) skal fakultetsstyret ha følgende 
størrelse og sammensetning: 
 
”Fakultetsstyret får 11 medlemmer og følgende sammensetning: 
- 5 representanter, inkl. dekanus og prodekanus fra gr. A 
- 2 representanter fra gr. B 
- 1 representant fra gr. C  
- 3 representanter fra gr. D” 
 
Fristen for forslag på kandidater til fakultetsstyret ble av valgstyret satt til 18.05.2009 kl. 
12.00. Innen fristen forelå det  
 


 forslag på 3 medlemmer og 5 varamedlemmer fra gruppe a (vedlegg 1) 
 forslag på 2 medlemmer og 4 varamedlemmer fra gruppe b (vedlegg 2) 
 forslag på 1 medlem og 3 varamedlemmer fra gruppe c (vedlegg 3) 
 forslag på 3 medlemmer og 5 varamedlemmer fra gruppe d (vedlegg 4). 
 


For samtlige grupper er det bare foreslått så mange kandidater som det antallet som skal 
velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslagene hvem som foreslås 
som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer. Forslagene ble godkjent i valgstyret i møte 
18.05.2009. Da dekanus og prodekanus allerede er valgt i separat valg, omfattes ikke de av 
dette valget. Som styret tidligere er informert om ble Asbjørn Strandbakken valgt til dekanus 
for perioden 01.08.2009-31.07.2013 og Knut Martin Tande til prodekanus for samme periode. 
 
 
Fra valgreglementet  § 28 nr. 5 siteres: ”Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange 
kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går 
fram av forslaget hvem som foreslås som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas 
valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling”.  
 
Da dette er tilfellet for samtlige grupper, inviteres fakultetsstyret til å gjøre følgende vedtak:  
 







1. Som medlemmer fra gruppe A i fakultetsstyret for perioden 01.08.2009-31.07.2013 
velges professor Filip Truyen, professor Berte-Elen Konow og førsteamanuensis 
Sigrid Eskeland Schütz. Som varamedlemmer for samme periode velges 1. professor 
Bjarte Askeland, 2. førsteamanuensis Karl Harald Søvig, 3. førsteamanuensis Hilde 
Hauge, 4. professor Henriette Sinding Aasen og 5. professor Jørgen Aall. 


 
2. Som medlemmer fra gruppe B i fakultetsstyret for perioden 01.08.09-31.07.2010 


velges stipendiat Ørnulf Øyen og universitetslektor Ingun Fornes. Som 
varamedlemmer for samme periode velges 1. stipendiat Knut Einar Skodvin, 2. 
stipendiat Miriam Skag, 3. stipendiat Magne Strandberg og 4. stipendiat Annika 
Suominen. 


 
3. Som medlem fra gruppe C i fakultetsstyret for perioden 01.08.09-31.07.2013 velges 


rådgiver Jan Erik Hatling. Som varamedlemmer for samme periode velges 1. 
seniorkonsulent Randi Stoltz, 2. førstekonsulent Fredrik Boksasp og 3. førstekonsulent 
Kari Kaland Bjorøy.  


 
4. Som medlemmer fra gruppe D i fakultetsstyret for perioden 01.08.09-31.07.2010 


velges studentene Ingvill Matre Meinich, Jonas Jensen og Ola Hermansen. Som 
varamedlemmer for samme periode velges 1. Ole Christian Muggerud, 2. Joar 
Kalsaas, 3. Kristoffer Nerland, 4. Mari Bystrøm Julnes og 5. Kristina Jørgensen. 


 
     
   
        
 
 
       Ernst Nordtveit                                                                 Eivind Buanes 


Dekanus      Fakultetsdirektør 
 
 
05.06.09 
 
hefr                               
 
 
Vedlegg: 
  
1. Forslag til fakultetsstyrerepresentanter gruppe A 
2. Forslag til fakultetsstyrerepresentanter gruppe B 
3. Forslag til fakultetsstyrerepresentanter gruppe C 
4. Forslag til fakultetsstyrerepresentanter gruppe D 
 
 








DET JURIDISKE FAKULTET    
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
Protokoll       
Styret for Det juridiske fakultet 
 
Styremøte tirsdag 16. juni 2009 kl. 09.15 – 13.30 


 


Til stede: 
 


Nordtveit, Strandbakken, Holgersen, Askeland (for Husabø), Sæther Mæhle, 
Bernt, Øyen, Hatling, Lütken og Jensen (for Hauken) 


Forfall: Husabø, Hauken, Ramani 


Andre 
tilstedeværende 


Buanes, Sæbø, Simonsen, Olsvik, Holgersen, Tande og Fredheim. 


 
 
 Saksliste 
S. sak 39/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.  


Jonas Jensen ble valgt som setterepresentant for gruppe D. 


 


S. sak 40/09 Protokoll fra styremøte 19. mai 2009 


Godkjent protokoll fra styremøte 19.05.09 fulgte vedlagt.  


 


S. sak 41/09 Orienterings- og referatsaker 


 


a) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra møtet 02.06.09 fulgte vedlagt. 
 


b) Oppnevning av komiteer 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som 
postdoktor i rettsvitenskap (09/3263). Komiteen består av Professor Bjarte 
Askeland, Professor Berte-Elen R. Konow og Professor Håkan Andersson. 
Brev av 29.05.09 fulgte vedlagt. 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som 
stipendiat i rettsvitenskap (09/4965).komiteen består av Professor Erik 
Monsen, Førsteamanuenis Hilde Hauge og Sorenskriver Stein Husby. Brev av 
20.05.09 fulgte vedlagt. 
 


c) Personalia 
Tine Eidsvaag har med grunnlag i godkjent dr.juris grad fått opprykk til 
stilling som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet med virkning fra 
01.10.08. 







Christian Franklin er midlertidig tilsatt som forsker for perioden 16.06.09 til 
og med 15.03.10. 
Malgorzata A. Cyndecka er fra 21. 09.09 tilsatt som stipendiat for en periode 
på 3 år. 
Katrina Hames har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 
universitetslektor fra og med 01.08.09 og til og med 30.09.09. 
Kine Knutsen og Jone Stakkestad er tilsatt som vitenskapelige assistenter på 
timebasis for perioden 01.08.09 til 31.12.09.    
 


d) Saker sentrale klagenemnd (unntatt offentlighet) 
Klagesak 03/09 fulgte vedlagt 
Klagesak 16/09 fulgte vedlagt  
Klagesak 18/09 fulgte vedlagt 
Klagesak 20/09 fulgte vedlagt (2 saker) 
Klagesak 22/09 fulgte vedlagt 
Klagesak 23/09 fulgte vedlagt 
Klagesak 24/09 fulgte vedlagt 
Klagesak 29/09 fulgte vedlagt 
Klagesak 30/09 fulgte vedlagt 
 


e) Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå. Behandling i 
Universitetsstyret 
Brev datert 14.05.09 fra universitetsstyret fulgte vedlagt. 
 


f) Tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet 2009 
Brev datert 02.06.09 fra universitetsdirektøren til fakultetene og svar fra Det 
juridiske fakultet datert 08.06.09 fulgte vedlagt. 
 


g) Erfaringer knyttet til behandlingen av fuskesakene ved Det juridiske fakultet 
Innstilling datert 18.05.09 fra komiteen som har drøftet erfaringene knyttet til 
behandlingen av fuskesakene fulgte vedlagt.  
 


S. sak 42/09 Budsjettsak 


Vedtak: 1. Dei innsparingstiltaka fakultetsstyret vedtok for 2009 i sak 85/08 pkt. 
2 og sak 05/09 pkt. 1 blir vidareført for 2010.  


 
2. Ordninga som har vore  praktisert med engasjement i 


universitetslektorstilling med inntil 6 månader for ferdiggjering av 
doktoravhandling, blir oppheva. Dette påverkar ikkje situasjonen for 
dei som alt er engasjert i slik stilling. 


 
3. Ordninga med engasjement i inntil 6 månader for stipendiater som 


leverer PhD-avhandling til bedømming omfattar ikkje dei som alt har 
vore engasjert som lektorar for ferdiggjering av avhandling. For dei 
som har levert avhandling før 1. juli 2009, kan det likevel skje 
engasjement i inntil 4 månader. 


 
4. Ordninga med engasjement i lektorstilling etter innlevering av 


avhandling opphøyrer med verknad for dei som leverer avhandling 
etter 1. august 2009. 







 
5. Det vert lyst ut 2 førsteamanuensisstillingar i 2009, men slik at 


tilsetjing først skjer frå 01.01.2010. 
 


6. Som normalordning vil det ikkje bli lyst ut professorat med tanke på 
fast tilsette. Fast tilsette som ynskjer å bli vurderte for professorat må 
nytta den den nasjonale ordninga for kompetanseopprykk til 
professor. 


 
7. Følgjande tiltak nevnt i saksforelegget pkt. 8-11 i tabell s. 18 blir 


utreda: 
 auke den reelle plikttenesta for stipendiatar frå 12 til 25% 
 omfanget av doktorgradsrettleiinga 
 omfanget av vit. ass-ordningar for stipendiatar 
 kostnadane ved stillings- og gradsvurdering 


 
8. Styret ber dekanen  iverksetje tiltak for å styrkja eksternfinansiering. 


 
S. sak 43/09 Forskningstermin 


Nordtveit, Holgersen og Sæther Mæhle var ikke tilstede under behandling av 
sak 43/09. 


Vedtak: 1. Erling Johannes Husabø innvilges forskningstermin for første halvår 
2010. 


2. Ernst Nordtveit innvilges forskningstermin i hele 2010 og 2011. 


3. Styret vil få seg forelagt innstilling vedrørende flere 
forskningsterminer i 2010 i neste møte.  


 
S. sak 44/09 Forlengelse særordning forlenget sensurtid 


Vedtak: Fakultetet søker Universitetsstyret om dispensasjon etter Universitets- og 
høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum for en ny femårsperiode slik at Det 
juridiske fakultets ordning med fem uker sensurfrist kan videreføres. 
 


S. sak 45/09 Tellende hjemmeeksamen vs obligatorisk kursoppgave 1. – 4. studieår 


Vedtak: Skoleeksamen gjøres til eneste eksamensform for emner i 1. – 4. studieår. 
Eventuelle unntak fra dette må innvilges av fakultetsstyret etter anbefaling fra 
studieutvalget. 
 


S. sak 46/09 Valg (saksnr. 9/3960) 


 1. Som medlemmer fra gruppe A i fakultetsstyret for perioden 
01.08.2009-31.07.2013 velges professor Filip Truyen, professor 
Berte-Elen Konow og førsteamanuensis Sigrid Eskeland Schütz. Som 
varamedlemmer for samme periode velges 1. professor Bjarte 
Askeland, 2. førsteamanuensis Karl Harald Søvig, 3. 
førsteamanuensis Hilde Hauge, 4. professor Henriette Sinding Aasen 
og 5. professor Jørgen Aall. 


 







2. Som medlemmer fra gruppe B i fakultetsstyret for perioden 01.08.09-
31.07.2010 velges stipendiat Ørnulf Øyen og universitetslektor Ingun 
Fornes. Som varamedlemmer for samme periode velges 1. stipendiat 
Knut Einar Skodvin, 2. stipendiat Miriam Skag, 3. stipendiat Magne 
Strandberg og 4. stipendiat Annika Suominen. 


 
3. Som medlem fra gruppe C i fakultetsstyret for perioden 01.08.09-


31.07.2013 velges rådgiver Jan Erik Hatling. Som varamedlemmer for 
samme periode velges 1. seniorkonsulent Randi Stoltz, 2. 
førstekonsulent Fredrik Boksasp og 3. førstekonsulent Kari Kaland 
Bjorøy.  


 
4. Som medlemmer fra gruppe D i fakultetsstyret for perioden 01.08.09-


31.07.2010 velges studentene Ingvill Matre Meinich, Jonas Jensen og 
Ola Hermansen. Som varamedlemmer for samme periode velges 1. 
Ole Christian Muggerud, 2. Joar Kalsaas, 3. Kristoffer Nerland, 4. 
Mari Bystrøm Julnes og 5. Kristina Jørgensen. 


 


S. sak 47/09 PhD-graden. Innstilling fra sakkyndig komité (saksnr. 8/15011) 


Vedtak: 1. I samsvar med enstemmig innstilling fra den sakkyndige komité finnes 
Gjermund Mathisens avhandling ”Utlevering for straffbare forhold. 
Norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid" verdig til å 
forsvares for ph.d.-graden. 


 
2. Som opponenter oppnevnes: 


 Professor Henry John Mæland som førsteopponent 
 Professor Gorm Toftegaard Nielsen som annenopponent  


 
 


S. sak 48/09 Feriefullmakt dekan 


 Dekanen får vanlig feriefullmakt. 


 


S. sak 49/09 Eventuelt 


1. Lütken tok opp spørsmål knyttet til skoleeksamen i allmenn 
formuerett. Dekanus vil se nærmere på det som framkom og følge 
saken opp med prodekanus og kursleder. 


 


2. Bernt tok opp spørsmål knyttet til skriv om undervisningsbank og 
honorar. Dekanus og fakultetsdirektør redegjorde for de endringene 
som var tatt inn i skrivet. 


 


3. Dekanen takket medlemmene som avsluttet sin styreperiode. 


 
 


Bergen, 23.06.09 
 







 
Ernst Nordtveit      Eivind Buanes 
dekan       fakultetsdirektør 
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Tellende hjemmeeksamen vs obligatorisk kursoppgave 1. – 4. studieår 
 


 


 


Masterstudiet i rettsvitenskap har som hovedregel skriftlig skoleeksamen som prøvingsform. I 
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner og i noen spesialemner er det andre 
prøvingsformer. Spesialemnene holdes i denne sammenhengen utenfor – på grunn av 
kandidattallet gjør andre rammebetingelser seg gjeldende der. 
 
Saken her gjelder bruk av tellende hjemmeeksamen i JUS121 Norske og internasjonale 
rettslige institusjoner. Ordningen er at det omtrent midtveis i kurset gis en oppgave. Oppgaven 
kommenteres og sensureres til en foreløpig karakter. Ved slutten av kurset holdes 
skoleeksamen. Midtveisprøven teller med i den endelige karakteren og den teller ca 1/3 i 
karakteren som fstsettes på grunnlag av hjemmeeksamen og skoleeksamen. 
Hjemmeeksamen må være levert (men ikke bestått) for å kunne fremstille seg til avsluttende 
skoleeksamen i emnet. 


 


JSU har levert et forslag – vedlegg 1 – om at tellende hjemmeeksamen skal avskaffes i 
JUS121 – Norske og internasjonale rettslige institusjoner. Argumentasjonen er flerdelt:  
For det første vil realisering av forslaget representere et kostnadskutt. For det andre mener 
JSU at det er ”kjent at flere studenter benytter seg av muligheten for å kontakte bekjente 
jurister for uvanlig grundig rådgivning ved arbeidet med hjemmeeksamen.” Dette innebærer 
at besvarelsene ikke oppfyller fakultetets krav til selvstendighet, og at den endelige karakteren 
dermed fastsettes på uriktig grunnlag. For det tredje frykter JSU at arbeidet med besvarelsen 
blir rettet mot resultat heller enn mot læringsprosess når besvarelsen er tellende. Til slutt 
stilles spørsmål om hvorfor JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner skal stå i 
en særstilling i forhold til andre obligatoriske emner i studiet. JSU har også med en 
formulering om fire timers skoleeksamen. Dette er ikke et forslag fra JSU, men en referanse 
til styrevedtak om fire timers skoleeksamen for alle emner som begynner i 2009. 
 
Emneansvarlig, professor Erling Johannes Husabø har kommentert og imøtegått henvendelsen 
fra JSU – vedlegg 2. Husabø gjør det klart at han ønsker å videreføre ordningen med tellende 
hjemmeeksamen. Argumentasjonen er også her flerdelt: 
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For det første representerer hjemmeeksamen det som var normalordningen da 
Kvalitetsreformen ble innført i masterstudiet i rettsvitenskap.  
For det andre er kurset såpass stort (utstrekning i tid) at de problemene som gjorde at andre, 
mindre emner ikke kunne eller ville opprettholde ordningen, ikke gjør seg gjeldende her. 
Husabø peker på tre prinsipielle spørsmål: 


- De fagpedagogiske veivalgene spørsmålet om tellende hjemmeeksamen vs 
obligatorisk kursoppgave reiser: Studentene utfordres til å arbeide hardere med en 
tellende besvarelse enn med en som bare er obligatorisk (skal ”bare” godkjennes). Det 
meldes fra studenthold at man er godt fornøyd med ordningen. Det knytter seg likevel 
administrative vansker til ordningen, også overfor sensorene. 


- De særlige faglige utfordringene som knytter seg til dette emnet. Emnet er tredelt og 
bortfall av tellende hjemmeeksamen vil innebære store utfordringer både mht eksamen 
og også mht undervisningen. En eksamensdel underveis har vært godt tilpasset emnets 
faglige struktur. Det er fare for at en endring/reduksjon i eksamen vil gjøre det 
vanskeligere for de svakere studentene. 


- Særlige spørsmål knyttet til reduksjon av eksamenstiden. Her legges til grunn at 
fakultetsstyrevedtaket om fire timers skoleeksamen ikke skal gjøres gjeldende for 
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner. Det vises til at så kort 
eksamen vil være faglig ødeleggende for emnet ettersom det ikke vil være mulig å 
prøve studentene i både de tre rettssystemene og i interaksjonen mellom dem. Effekten 
av å fjerne tellende hjemmeeksamen forsterkes av at skoleeksamen forkortes. Samlet 
sett vil dette innebære en faglig svekkelse som Husabø ikke vil kunne ta ansvar for 
som emneansvarlig. 


 
Saken ble lagt fram for Studieutvalget den 2. juni, med et notat fra administrasjonen som 
presenterer noen av betraktningene rundt eksamen som framkommer i delinnstillingene som 
ligger til grunn for vedtakelsen av ny studiemodell for rettsstudiet. 
 
Studieutvalget gjorde slikt vedtak i sak 94-08/09: 


Saken sendes til fakultetsstyret: ”Studieutvalget anbefaler at hjemmeeksamen 
avskaffes i emner på 1. – 4. studieår.” 
Forslag til reglementsendring og redegjørelse for kostnader innarbeides i notatet. 


Utvalget påpekte også nødvendigheten av å vise de økonomiske og administrative kostnadene 
knyttet til ordningen med tellende hjemmeeksamen. 
 
Økonomiske kostnader: 
I forhold til de samlede sensurkostnader ligger en besparelse i størrelsesorden 105.500 kroner 
(inkl. sos.kost.) ved å gå over fra hjemmeeksamen til obligatorisk kursoppgave. Dette 
inkluderer da merutgifter knyttet til ordinær sensur, gjentak av hjemmeeksamen og 
merkostnader ved klagesensur. Kr 60.000 som styret fikk oppgitt i tidligere budsjettsak gjaldt 
bare ordinær sensur på hjemmeeksamen. 
 
Administrative kostnader: 
En hjemmeeksamen er i seg selv ikke mer krevende å administrere enn en skoleeksamen. Det 
som imidlertid utgjør en forskjell, er at eksamen består av to separate deler. Denne bestemte 
konstruksjonen innebærer ekstra arbeid. 
For det første er det mange studenthenvendelser på grunn av at studentene oppfatter 
hjemmeeksamen som en obligatorisk kursoppgave, med separat klagerett. Det kommer også 
studenthenvendelser med forespørsler om regelverk, prosedyrer, praksis, rettigheter mv, fordi 
dette kurset er forskjellig fra de andre. 
Slike henvendelser må avvises eller besvares, og de blir tidkrevende fordi de er mange. 
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Til forskjell fra obligatorisk kursoppgave, skal hjemmeeksamen gjentas ved ny eksamen; det 
genererer i seg selv ekstra arbeid, og også ekstra runder med informasjon/avklaring overfor 
studenter – obligatorisk kursoppgave skal ikke gjentas der kurset er godkjent. 
Sortering og pakking av eksamensbesvarelser kompliseres fordi det skal være samme sensor 
til de to eksamensdelene; dette innebærer at sortering/pakking tar i alle fall dobbelt så mye tid 
som til øvrige eksamener og åpner også for en mulig feilkilde, hvilket i sin tur vil kunne 
generere ytterligere arbeid og forsinkelser, både for administrasjonen og for sensorene. 
Det viser seg problematisk å skaffe klagesensorer, ettersom besvarelser skal underlegges så 
vel nivåkontroll som annenhåndssensur. Det vil si at forholdsvis mange sensorer har vært i 
berøring med besvarelsene i opprinnelig sensur, og kan ikke nyttes i klagesensur. Det blir 
derfor noen ganger nødvendig å introdusere helt nye sensorer for klagesensuren; det viser seg 
oftest vanskelig. 
 
Klagebehandlingen kompliseres idet begge besvarelsene må foreligge til klagekommisjonen. 
Til sist nevnes den komplikasjonen som ligger i at FS (studentdatabasen som all aktivitet 
registreres i) ikke er tilpasset denne bestemte strukturen; vi blir i stedet nødt til å finne 
løsninger som dels baserer seg på manuelle rutiner og dels på improviserte tilpasninger. På 
tross av at emneansvarlig har vært engasjert og deltatt aktivt i administreringen av kurset, 
trekker JUS121 mer administrative ressurser enn andre kurser i 1. – 4. studieår.  
Men selv om kurset krever mer administrative ressurser enn andre kurs, er ikke dette i seg 
selv et argument for at hjemmeeksamen avskaffes. 
 
Dekan og fakultetsdirektør ser at en prøving av studentene underveis, som også skal telle vil 
kunne virke avlastende på eksamen, og at en totalt sett kan få til en bredere prøving enn bare 
gjennom en skoleeksamen. Intensjonen i Kvalitetsreformen var at en skulle komme bort fra 
ensidig vekt på skoleeksamen. Dette kunne tale for å opprettholde ordningen. En kan likevel 
ikke se bort fra den faren det er for at studenter får hjelp av andre jurister eller medstudenter i 
besvarelsen av hjemmeeksamen, og som dessverre har vist seg som et reelt problem. En har 
også hatt gode erfaringer med midtveisprøve som må være bestått. En kan selvsagt heller ikke 
se bort fra at det forekommer uregelmessigheter i tilknytning til slike prøver, men faren er nok 
mindre enn ved tellende hjemmeeksamen, og konsekvensene er i alle fall mindre ved at prøve 
ikke teller i karakteren fra kurset, 
 
Dekan og fakultetsdirektør legger til grunn at vedtaket om 4 timers eksamen også gjelder 
NIRI-kurset, men vedtaket ble ikke gjennomført for dette kurset i fjor, fordi kurset allerede 
hadde startet da vedtaket ble gjort. Kurset omfatter rett nok ulike deler, men dekan og 
fakultetsdirektør mener det må være mulig å gj studentene en forsvarlig prøve også innenfor 
rammene av en firetimers eksamen. Det er ikke i noe fag lagt opp til at studentene  skal prøves 
i alle deler av faget til alle eksamener. En må, særlig på bakgrunn av studieprosessen og 
midtveisoppgaven, kunne regne med at studentene har fått med seg de ulike delene av faget 
og at en ved eksamen skal måle det faglige nivået. Dette kan en gjøre ved å prøve i deler av 
faget eller i generelle overgripende spørsmål. Det er vanskelig å innse at dette vil være 
vanskeligere i dette faget enn i andre omfattende fag som kontraktsrett eller i prosess. 
 
Det er også en ikke uvesentlig merkostnad med tellende hjemmeeksamen, sammenlignet med 
midtveisprøve, som også må tillegges vekt slik budsjettsituasjonen og ressurssituasjonen 
generelt er for fakultetet. Det administrative merarbeidet legger vi noe mindre vekt på, da en 
del av disse problemene måtte kunne løses ved berre informasjon til studentene. 
 
Ut fra en samlet vurdering foreslår dekanus og fakultetsdirektøren i samsvar med innstillingen 
fra Utdanningsutvalget at styret gjør følgende  
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vedtak  


 
 


Skoleeksamen gjøres til eneste eksamensform for emner i 1. – 4. studieår. 
Eventuelle unntak fra dette må innvilges av fakultetsstyret etter anbefaling fra studieutvalget. 
 
 
 
 


 
 
 
                     Ernst Nordtveit                                                           Henning Simonsen 


  Dekanus                        Ass. fakultetsdirektør 
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Vedlegg 1 


 


 


 


 


Forslag til endring av kursinnholdet i JUS 121: 


Juridisk studentutvalg (JSU) ønsker at dagens kursinnhold i JUS 121 endres. Nærmere 
bestemt ønsker JSU å erstatte kursets hjemmeeksamen med tellende karakter med en 
obligatorisk kursoppgave. Beslutningen har blitt truffet av et enstemmig utvalg i sak 151/09 
på JSUs møte 12.5.09. 


Bakgrunn 


Bakgrunnen for at vi ønsker denne endringen skyldes flere ting. For det første vil endringen 
føre til at en utgiftspost blir betydelig redusert, jf. 
http://www.jur.uib.no/adm_info/Styre/saker/08_12_16/Budsjett2009Styrenotat11.12.08.pdf 
(dokumentets side 7). Videre er det kjent at flere studenter benytter seg av muligheten for å 
kontakte bekjente jurister for uvanlig grundig rådgivning ved arbeidet med hjemmeeksamen. 
Dette fører til at mange oppgaver i realiteten ikke oppfyller fakultetets krav om 
selvstendighet. Når karakteren er tellende flyttes også studentenes fokus fra den vanlige indre 
motivasjon om eget læringsutbytte, til utelukkende å handle om resultat. Dette fører til at 
læringsutbyttet kan bli dårligere enn ved en obligatorisk kursoppgave.  


JSU kan heller ikke se hvorfor JUS 121 skal stå i en særstilling i forhold til andre fag over 15 
studiepoeng. Studentene vil fordype seg like mye i emnets faglige innhold dersom det gis en 
normal obligatorisk kursoppgave.  


Dagens kursinnhold i JUS 121 


Obligatoriske aktivitetar (særskilde krav) 


1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av 
deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse." 
2. Kvar student skal på eit storgruppemøte delta med ein munnleg presentasjon av ei oppgåve 
(vanlegvis gruppearbeid). Dette er ein føresetnad for å kunna gå opp til den avsluttande 
prøven (punkt 2 under prøvingsform). 


3)Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste 
kurs. 


4)Kursgodkjenning foreldes ikke. 
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Vurdering / eksamensformer 


1. Kvar student skal omlag midtvegs i kurset levera inn eit individuelt svar på ei skriftleg 
oppgåve (heimeeksamen). Kursleiar fastset oppgåva og gir nærare reglar for innlevering. 
Studentane skal under kurset få ei tilbakemelding på oppgåva, i form av metodiske 
kommentarar og ein førebels karakter. Den endelege vurderinga av oppgåva skjer saman med 
den avsluttande prøven. Heimeeksamen skal som grunnlag for karakteren i emnet telja om lag 
1/3.  
2. Det vert halde ein avsluttande skuleeksamen på 6 timar. Denne skal vurderast saman med 
heimeeksamen til den enkelte studenten (punkt 2) og skal telja om lag 2/3. På dette grunnlaget 
vert det gitt ein samla bokstavkarakter i emnet.  
Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen: En engelsk/norsk-norsk/engelsk ordbok (ett bind) i 
tillegg til hjelpemidler som angitt i § 3-6. 


Forslag til endring 


JSU ønsker å endre kursinnholdet i JUS 121 til det følgende:  


Obligatoriske aktivitetar (særskilde krav) 


Nytt punkt 3: 


3. I løpet av kurset skal ei obligatorisk oppgåve svarast på og leverast inn. Tidsramma vert 
gjort kjend i kurset. Oppgåvesvaret skal være innanfor ei på førehand fastsett ordgrense, og 
den må være godkjend før studenten kan avlegge avsluttande eksamen.  


Nåværende punkt 3 og 4 vil skyves ned og bli henholdsvis nye punkt 4 og 5. 


Vurdering / eksamensformer 


Erstatt dagens tekst med følgende; 


Etter kurset avleggjast 4 timers skuleeksamen. Karakterar: A til E for bestått og F for ikkje 
bestått. 


Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen: En engelsk/norsk-norsk/engelsk ordbok (ett bind) i 
tillegg til hjelpemidler som angitt i § 3-6. 


 
 
 


-Juridisk studentutvalg- 
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Vedlegg 2 
 
         Bergen 27.05.09 
Forslag til endring av kursinnhaldet i JUS 121 
 
Eg viser til brev frå Juridisk Studentutval der dei ber fakultetet endra kurset Norske og 
internasjonale rettslege institusjonar slik at teljande heimeeksamen vert erstatta med ei 
obligatorisk kursoppgåve. Samtidig føreslår dei å redusera eksamenstida for skuleeksamen til 
4 timar. Som kursansvarleg er eg bedt om å uttala meg om dette forslaget. 
Først vil eg seia meg glad for at saka kjem opp. Det har lenge vore eit press frå fleire hald for 
å gjera ei slik endring, og enkelte synest å ha fått det inntrykket at eksamensordninga for dette 
kurset er eit særleg påfunn frå den kursansvarlege. Tvert om følgjer kurset det som var 
normalmodellen då den nye studieordninga vart vedteken. Kurset er dessutan såpass stort at 
dei praktiske problema som teljande heimeeksamen viste seg å medføra for mindre kurs, og 
som i alle fall dels var grunngivinga for omlegginga for desse sin del, ikkje har gjort seg 
gjeldande for JUS 121. Men når saka no kjem opp, vert fakultetet utfordra til å ta stilling til 
både dei fagpedagogiske vegvala som spørsmålet om teljande eller ikkje-teljande 
heimeeksamen reiser (1), og dei særlege faglege utfordringane som knyter seg til dette kurset 
(2). Forslaget om å redusera eksamenstida reiser dessutan særlege spørsmål (3). 
(1) Til det generelle spørsmålet vil eg kort seia at eg framleis meiner ein teljande 
heimeeksamen har fleire fordelar enn ulemper. Det utfordrar studentane til verkeleg hardt 
arbeid med oppgåva, og eg har fått tilbakemeldingar frå mange om at dei har hatt stort 
læringsutbytte av arbeidet med heimeeksamen. Inntrykket mitt frå referansegruppemøte og 
andre former for tilbakemeldingar frå studentane gjennom desse åra er at mange er nøgde med 
at det er teljande skuleeksamen, og at synspunkta frå studenthald nok er meir delte enn det 
brevet frå JSU kan gi inntrykk av. På heimeeksamen får studentane dessutan høve til å visa 
evnene sine på ein annan måte enn det ein hektisk skuleeksamen gir rom for. Også dette var 
ein del av den opphavlege grunngivinga for ordninga, som fakultetet no blir utfordra til å 
tenkja nøye gjennom. 
Samtidig må det nemnast at det til tider er utfordrande å ha ansvar for det einaste kurset som 
har teljande heimeeksamen. Studentane er ikkje vande med eksamensordninga og stiller 
mange spørsmål. Sameleis gjer utskiftingar i det administrative personalet at ein stadig må 
forklara om igjen dei praktiske og reglementsmessige konsekvensane av denne 
eksamensordninga. Også hjå enkelte sensorar er det forvirring ute og går, jamvel om 
opplegget for kurset og sensuren er tydeleg forklart i brev til sensorane. 
Ei særleg praktisk utfordring i år var at heimeeksamen for første gong vart kommentert 
elektronisk. Dette verkar isolert sett som eit klart framskritt, ikkje minst fordi kommentarane 
frå sensorane vert lette å lesa og fordi den kursansvarlege lett kan følgja med i kvaliteten av 
kommenteringa. Men det medførte også at sensorane ved den endelege sensuren, der både 
heime- og skuleeksamen skulle vurderast i samanheng, berre sat med papirkopi av 
skuleeksamen, med mindre dei sjølve tok utskrifter av heimeeksamen. Dette er eg redd kan 
medføra at enkelte tek lett på å samanhalda dei to oppgåvene. (Det høyrer med i dette biletet 
at det ikkje er alle sensorar som skriv løpande kommentarar på oppgåvene, noko som berre 
viser seg ved evt. nivåkontroll eller klage.) Difor bør ein senda med papirkopi også av 
heimeeksamen dersom ordninga med teljande heimeeksamen vert halden oppe. 
(2) Det er også reint faglege grunnar til at det passar godt med teljande heimeeksamen i dette 
kurset. Norske og internasjonale rettslege institusjonar er som namnet tilseier eit komplekst 
fag. Det skal både gi innsikt i tre ulike rettssystem (norsk (stats)rett, folkerett og EU-rett) og i 
samspelet mellom desse. Det er difor ein fordel å ha ein teljande heimeeksamen midt i kurset 
der ein hovudsakleg kan prøva studentane i den nasjonale delen av faget. Då kan ein ved 
skuleeksamen leggja mest vekt på folkerett og EU/EØS-rett, i tillegg til å testa forståinga av 
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samspelet mellom desse rettssystema og norsk statsrett. Dersom ein går over til ei obligatorisk 
kursoppgåve må ein etter mitt syn laga oppgåver til skuleeksamen som i større grad avspeglar 
heile breidda i faget. Det vil bli svært krevjande å få til. For å få det til å fungera må ein nok 
dessutan også leggja om delar av undervisinga, ved å knyta dei tre delane av faget endå tettare 
saman i førelesingar og gruppeoppgåver undervegs. Berre slik kan også den obligatoriske 
kursoppgåva i noko grad avspegla breidda i kurset. Pedagogisk sett vil det bli krevjande å få 
til, og det er ein viss fare for at dei fagleg svakare studentane vil slita meir med den samla 
forståinga. 
(3) Det er overraskande at JSU samtidig føreslår å redusera eksamenstida for skuleeksamen til 
4 timar. Vedtaket om 4-timars eksamen i år vart av fakultetsstyret tydeleg definert som eit 
mellombels kutt for 2009. Difor er ordninga for 2010 at ein skal ha 6 timars eksamen, med 
mindre fakultetet bestemmer seg for noko anna. 
Med den faglege kompleksiteten som JUS 121 har, vil ein slik reduksjon av eksamenstida 
vera svært øydeleggjande. Det vil gjera det umogeleg å prøva studentane både i forståinga av 
dei tre rettssystema kvar for seg og interaksjonen mellom dei. Kombinert med å ta bort den 
teljande heimeeksamen vil det negative utslaget bli endå større. Dersom kurset skulle få ei slik 
samla eksamensordning som JSU her føreslår, vil det også påverka studentane sitt arbeid 
undervegs i kurset på ein måte som det er vanskeleg å føresjå konsekvensane av i dag. Med ei 
slik omlegging vil kurset bli så fagleg svekka at eg ikkje lenger kan ta ansvar for det. 
Eg nemner til sist at eg kjem til å søkja forskingstermin for våren 2010. Dersom den søknaden 
blir imøtekomen av fakultetet, må ein uansett finna ein ny kursansvarleg for det kurset som 
byrjar i midten av desember 2009. 
 
Med venleg helsing 
Erling Johannes Husabø 
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   Sak nr. 42/09 
Styremøte 16.06.09 


 
 


I. ØKONOMISTATUS PER APRIL 2009 
II. BUDSJETTVURDERINGER OG POTENSIELLE TILTAK 


 
Til møtet 19.05.09 fikk fakultetsstyret seg forelagt økonomistatus pr april 2009. Hovedboken 
ble lukket 12/6, og det har ikke vært mulig å få fram de endelige regnskapstallene for mai til 
dette notatet. Regnskapstallene vil bli presentert i møtet. Vi har imidlertid ikke indikasjoner 
som tilsier at det skal ha skjedd vesentlige endringer siden april-regnskapet. Vi vil derfor 
nedenfor sitere pkt I fra styresak 34/09 til møtet 19.05.09 for det som gjelder annuum og 
stipendiatprosjektet og supplere med  noen kommentarer markert med fet skrift: 
 
”Regnskapet presenteres for fakultetsstyret i fire deler:  


1. GA (Annum),  
2. Stipendiatprosjektet 
3. Grunnbevilgning utenom GA og stipendiatprosjektet 
4. BOA (bidrag og oppdragsaktivitet) 


 
Regnskapet måles opp mot budsjettet vedtatt 27/01-09. Denne rapporten vil derfor avvike noe 
fra rapporteringen til universitetet sentralt da vi der rapporterer på tall spilt inn til 
universitetet i september 08 som Juridisk fakultets mål for 2009. Her oppgav 
administrasjonen fakultetets forventede annumsinntekter og disse er litt lavere enn de som ble 
vedtatt i fakultetets budsjett. 
 
 
 
 
 
 
 
1. (GA) Annum  
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Inntekter  


Inntektssiden er kr 1,3 millioner høyere enn budsjettert. Forklaringen er bl.a. at 
fakultetet i januar fikk overført kr 2.000.000 som ble bevilget i desember 2008, mens 
denne summen i budsjettet er fordelt jevnt over året. 


 
 
Kostnader  
 
Lønn  (5)  
  


Det foregår en opprydning i lønnsføringene. En del personer er ført på feil art 
(ex:stipendiat i stedet for vitenskapelig), og noen er ført på prosjekt i stedet for annum og 
motsatt. Av den grunn er det vanskelig å kommentere tallene i tabellen over. Det tas i 
stedet utgangspunkt i avvik fra vedtatt budsjett. 
 
Avvikene på lønnsbudsjettet kan oppsummeres i 3 hovedpunkter (alle tall inkl sosiale 
omkostninger): 
 
1. Vakanser 
Pr april er det budsjettert med kr 800.000 i vakanser. Regnskapet viser kr 135.000. En 
lineær fremskrivning hvor det antas at vakansen blir som for perioden januar-april, viser 
et avvik på kr 1,8 millioner ved årets slutt. Kommentar: Dette negative avviket vil bli 
noe redusert som følge av at en av de vedtatte stipendiatutlysingene ikke vil bli 
effektuert, jf pkt 2 stipendiatprosjektet nedenfor 


 
2. Forlengelser 


Det er innvilget forlengelser utover budsjettet med kr 340.000. Kommentar: Det er 
seinere foretatt forlengelse i universitetslektorstilling med 2 månedsverk, men 
utlysing og tilsetting i stipendiatstilling er tilsvarende utsatt slik at dette ikke 
påvirker totalbudsjettet for 2009. 
 


3. Timelærerbudsjettet(undervisning og sensur) 
Budsjettet er fordelt ikke-lineært utover året etter erfaringstall fra de 3 foregående 
årene. Avviket pr april er kr 850.000. Budsjettpostene undervisning og sensur var i 
utgangspunktet stramt budsjettert og som det framgår av vedlegg 1 er det en rekke 
usikkerhetsmoment knyttet til budsjetteringen av denne posten. Dekan og 
fakultetsdirektør antar at overforbruket er reelt og at frykter for at det kan øke 
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ytterligere. ”Kommentar : I møtet 19.05.09 ble det stilt spørsmål om dette kunne 
være korrekt, og om årsakene til overforbruket. De rapportene overskridelsene 
på timelærerbudsjettet framkommer av sammenligning av det periodiserte 
budsjettet som bygger på gjennomsnittstall fra utgiftsfordelingene i perioden 
2006-08. En sammenligning med 2008 gir et overforbruk på ca kr 400.000, som 
altså er en reduksjon på 450.000 i forhold til det som ble rapportert. 
 
Et annet moment er at innsparingene som følge av reduksjonen av 
eksamenstiden fra 6 til 4 timer og reduksjon i tilbakemeldinger 4. studieår ble i 
periodiseringen av budsjettet jevnt fordelt over hele året. Men da effekten av 
disse tiltakene i liten grad har gitt seg utslag i den perioden som omfattes av 
denne rapporten, men må ventes å ha effekt videre utover i året, vil den totale 
overskridelsen ved årets slutt bli mindre enn det regnskapstallene ved utløpet av 
april skulle tilsi. 
 
Et siste moment er at noen honorarfakturaer som kom til utbetaling i 
begynnelsen av mai 2008 tilsvarer honorarfakturaer som kom til utbetaling i 
slutten av april 2009. Ved en sammenligning vil det derfor se ut som forbruket i 
april 2009 er høyere i forhold til 2008 enn det er reelt grunnlag for. 
 
Konklusjonen etter dette er at det registrerte overforbruket på 
hjelpelærerbudsjettet på kr 850.000 pr april er for høgt. Det er vanskelig å anslå 
hva forbruket på hjelpelærerbudsjettet vil bli ved utgangen av året. Reduksjon i 
undervisningsplikten som følge av mange bedømmelser og høg deltakelse på det 
pedagogiske basiskurset samt til usikkerhet knyttet til undervisningsbanken, kan 
tilsi at det blir større forbruk resten av året enn i tilsvarende periode i fjor. Dette 
ble det redegjort for i vedlegg til møtet i mai. Vi vil likevel anslå at forbruket til 
hjelpelærere vil bli noe lavere enn det som var lagt til grunn i mai, som følge av 
de forhold som er påpekt overfor. Dette vil også påvirke det samlede 
underskuddet tilsvarende. 


 
 
Driftsutgifter  (6-7 - andre driftskostnader) –  
 


Regnskapet pr april viser et lite avvik fra budsjett. Store poster som Reiser (kr 
1.200.000), Bevertning (270.000) og Diverse (kr 280.000) bruker mindre enn budsjettert. 
 
Det er ingenting som skulle tilsi at denne delen av budsjettet ikke skulle holde. 


 
 
Annet  (8-9) -   


Denne delen av regnskapet viser de interne kostnadene innad på fakultetet eller mellom 
fakultetet og universitetet. De store og usikre postene er overheadinntekten og fakultetets 
egenandel til prosjektene. Noen av egenandelene må av tekniske årsaker føres som lønn 
og ikke rene egenandeler.  
 
PA-modulen, hvor alle nye prosjekter registreres, sørger for automatiske føringer mot 
denne delen av annum. Pr april er det budsjettert med kr 2,5 mill mer i egenandel enn 
regnskapsført, samtidig som at dekningsbidragsinntektene er kr 600.000 lavere enn 
budsjettert. 
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Det er foreløpig ikke grunnlag for å anta at kostnadene i denne delen av budsjettet blir 
vesentlig annerledes enn budsjettert. 


 
2. Stipendiatprosjektet  


 
 


Avviket på lønn er lavt, men vil øke som følge av vedtatte forlengelser utover budsjett. 
Foreløpig prognose viser en merkostnad på kr 200.000 som må salderes mot Annum ved 
årets slutt. Kommentar: Stipendiatprosjektet er seinere reduser med 2 månedsverk, 
men dette gir ikke utslag i totalbudsjettet pga tilsvarende økning i det ordinære 
lønnsbudsjettet, jf ovenfor. Derimot vil vi få en reell reduksjon på 
stipendiatprosjektet og totalbudsjettet ved at en av de vedtatte stipendiatutlysingene 
ikke vil bli effektuert, jf vakanser ovenfor. Dette utgjør 4 månedsverk i 2009 


 
 


Kostnadene under ”8-9 annet” er intern subsidiering fra Annum. Disse kostnadene føres 
mai-09. 


 
 


2010 
For 2009 er det budsjettert med 25,4 årsverk på stipendiatprosjektet. Etter at budsjetterte 
ansettelser i 2009 er besatt, ligger 2010 budsjettet foreløpig inne med 22,4 årsverk. De 
lavere lønnsutgiftene i 2010 vil da redusere behovet fakultetet har for å subsidiere 
stipendiatprosjektet med anslagsvis kr 1,65 millioner. 


 
 
Oppsummering av Annum og Stipendiatprosjektet: 
 
Overforbruk og forpliktelser fra 2008 1.515.000 
Avvik på vakansebudsjettet 1.800.000* 
Merforbruk som følge av forlengelser på Annum      340.000* 
Merforbruk på timelærerbudsjettet      850.000* 
Merforbruk som følge av forlengelser på Stipendiatprosjektet       200.000* 
Totalt 4.650.000 
 
* Se kommentarer med fet skrift ovenfor. 
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Anslaget viser at overforbruket på Annum ved utgangen av 2008 blir omtrent kr 4,65 
millioner dersom det ikke iverksettes sparetiltak.  Av dette er kr 1,515 mill fra 2009 mens de 
resterende kr 3.15mill er fra 2009.” 
 
Tilleggskommentar: Vi peker først på at underskuddet for i fjor formelt er 1 mill. 
kroner. 0,5 mill er forpliktelser som vil komme til utbetaling i 2009 på prosjekter. 
Fakultetet har likevel regnet dette som en utgift i 2008. Uten at vi har fått gjennomgått 
regnskapstallene etter avslutningen av mai-regnskapet, legger vi til grunn at de endelige 
regnskapstallene ved utgangen av 2009 vil kunne bli i størrelsesorden 4.5 mill, det vil si 
3 mill kroner for 2009, dersom fakultetet ikke tilføres ekstra inntekter, lønnsbudsjettet 
avlastes ytterligere som følge av oppsigelser/permisjoner (f. eks ved vikariat i 
domstolene eller overgang til postdoktorstillinger) eller at det iverksettes 
innsparingstiltak. Sannsynligvis må en få til en kombinasjon av alt dette dersom 
fakultetet også etter møte med universitetsledelsen skulle bli pålagt å gå i balanse. Dette 
vil bli utdypet i pkt II nedenfor.  
 
Samtidig ønsker vi å vise til vår redegjørelse til mai-møtet om usikkerheten knyttet til 
enkelte av postene i 2009-budsjettet, og da særlig permisjoner, timelærer- og 
sensurbudsjettet og investeringsbudsjettet. Siden det møtet har vi imidlertid fått en 
positiv avklaring på ett punkt ved at fakultetet nå har fått tilsagn om kr 750.000 til 
inventar og utstyr i byggetrinn II. Dette sammenholdt med fakultetets egen avsetning på 
kr 200.000 gjør at fakultetet nå bør ha budsjettmessig dekning for utgiftene knyttet til 
inventar/utstyr, flytting og utvasking i Folkets hus. En unngår dermed den forverring 
av budsjettsituasjonen som en kunne fått om fakultetet skulle måtte dekke alle disse 
kostnadene alene. 
 
 
 
II. BUDSJETTVURDERINGER OG POTENSIELLE TILTAK  
 
1. Vedtak og forutsetninger 
Fakultetsstyret gjorde i møte 19.05.09 følgende vedtak: 
      1.   Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten pr. april 2009 til orientering. 


2. Fakultetsstyret ber om å til neste styremøte få seg forelagt forslag til mulige 
innsparingstiltak med sikte på å kunne holde budsjettrammene, med utgangspunkt i 
det som kom fram i møtet.  


 
I universitetsdirektørens regnskapsrapport pr 29.02.09 til universitetsstyremøte 
30.04.09 skrev universitetsdirektøren under sine kommentarer om situasjonen for 
Det juridiske fakultet at ”Det er ikke gitt aksept for å ha negativ overføring til 2010”. 
I referatet fra møte økonomidirektøren hadde 28.05.09 med fakultetsdirektøren om 
regnskapstall pr april som er gjengitt i dette notatet, la økonomidirektøren inn en 
henvisning til at ”Udir har ikke gitt aksept for negativ overføring”. Fakultetsledelsen har 
gjort flere framstøt for å få i stand et snarlig møte med universitetsledelsen for å 
drøfte budsjettsituasjonen og spørsmålet om aksept for overføringer, men slikt møte 
er foreløpig ikke avholdt. 
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En usikkerhetsfaktor i fakultetets økonomiske situasjon er hvordan Universitetet 
fordeler de ekstra studieplassene og den styrking av basisbudsjettet som er foreslått i 
Revidert Nasjonalbudsjett. Universitetet ble tildelt 7,9 millioner kroner i styrket 
basisfinansiering og 225 nye studieplasser, som delvis er finansiert. Studieplassene 
var delvis øremerket realfag. UiB vil bruke av de ekstra basismidlene til å 
fullfinansiere studieplassene fra starten av. Fakultetene er bedt om å søke om 
tildeling av studieplasser innen 4. juni. Det juridiske fakultet har søkt om 30 plasser 
ekstra. Disse vil bli fullfinansiert med ca. kr. 93.000 pr. studieplass pr. år. For 2009 vil 
fakultetene få dekning for halvårsvirkningen, det vil si 46.500 for jus. For 30 plasser 
utgjør dette ca 1.4 mill. kroner og for 2010 vil dette utgjøre kr. 2.8 mill. kroner. Dette 
vil være et ikke uvesentlig bidrag til å balansere økonomien for fakultetet på litt 
lengre sikt. På grunn av den overbooking som har skjedd de siste to årene vil ikke et 
opptak av 380 studenter innebære vesentlig utgiftsøkning for fakultetet. Det vil være 
avgjørende viktig for fakultetet å få denne styrkingen. Universitetsstyret skal fordele 
studieplassene i møte den 19. juni. En vil således trolig kjenne innstillingen fra 
Universitetsdirektøren til styret i til fakultetets styremøte den 16. juni. 
 
Dersom fakultetet får tildelt 30 studieplasser vil overforbruket for 2009 bli redusert 
til 1.6 mill. kroner, slik at det akkumulerte underskuddet ved utløpet av 2009 ville 
være på 3,1 mill. kroner. 
 
En annen usikkerhet knytter seg til lønnsbudsjettet og avsetningen til lønnsøkning i 
2009. Lønnsoppgjøret har blitt billigere enn forventet og det kan ligge en innsparing i 
dette i forhold til budsjettet. På grunn av ferieavvikling og møter i administrasjonen 
har det ikke vært mulig å få fram tall på dette til utsending av notatet, men en tar 
sikte på at dette vil foreligge til møtet. 
 
Utgangspunktet for en vurdering av hvilke innsparingstiltak som kan gjennomføres 
er at fakultetet nå etter vår vurdering balanser på grensen av det som er forsvarlig 
når det gjelder undervisningstilbud, driftsmidler til forskning og antall tilsatte i 
undervisningsstillinger.  Men selv med et slikt minimumsnivå mht aktivitet og 
bemanning synes fakultetet å styre mot et overforbruk i 2009 på mellom kr 4 og 5 
mill, hvorav ca kr 3 mill vil opparbeides i 2009. Og da er det ikke tatt hensyn til den 
”gjeld” fakultetet har opparbeidet seg gjennom at de ansatte samlet har en vesentlig 
positiv saldo i undervisningsbanken.  Innstillingene fra Risautvalget og fakultetets 
ressurskomite underbygger også at fakultetet ikke har et ressursgrunnlag til å ivareta 
sine forpliktelser på en forsvarlig måte. Dette henger sammen med en generell 
underfinansiering av fakultetet, som følge av at bevilgningene ikke har fulgt med 
den nødvendige oppbyggingen av fakultetet. Situasjonen ble tydeliggjort og 
forverret ved at det i 2006 ble innskjerpet at stipendiathjemlene skulle fylles. Dette 
har ført til en vesentlig økning i stipendiatstillinger uten at fakultetet har fått dette 
kompensert i form av økte midler til drift. 
 
Fakultetet har som kjent bare to studieprogram – masterprogrammet i rettsvitenskap 
og phd-programmet.  Da dette er studieprogram som må videreføres i sin helhet, har 
ikke fakultetet den handlefrihet som fakulteter med flere program har til å kunne 







 7


redusere eller nedlegge studieprogram. Situasjonen er også at til tross for at 
fakultetet har det svakeste forholdstall lærer:student av samtlige universitetsfakultet 
i Norge, binder fastlønnsbudsjettet opp en så stor del av totalbudsjettet at fakultetet 
har liten handlefrihet.  Det har gjennom de siste årene blitt kuttet i midler til reise og 
annen støtte til forskningsaktiviteter og til investeringer. Det har også vært foretatt 
kutt i studietilbudet og eksamen, som gjør at det er svært få muligheter til 
innsparing, uten å si opp tilsatte, med de konsekvensene det igjen ville ha for 
studietilbudet. 
 
Dersom fakultetet hadde hatt en rimelig god finansiering av all aktivitet burde det 
etter vår vurdering være mulig å iverksette innstramminger på inntil 5% - noe 
fakultetet maktet forrige gang vi hadde et stort overforbruk og skar ned utgiftene 
vesentlig ved å gå fra 2 sensorer til 1. Men i dagens situasjon vil ytterligere 
innsparinger på undervisning og forskningsdrift få klare negative konsekvenser 
både for studentene og forskerne. Og som vi vil se nedenfor er det begrenset hvor 
mye som er mulig å spare inn i 2009 ved å redusere undervisningstilbudet uten at 
det raseres. 
 
Fakultetet må imidlertid redusere overforbruket i forhold til dagens prognoser, om 
en ikke får universitetsledelsens tillatelse til å ha en viss negativ saldo med inn i 
2010. Parallelt med arbeidet med å rette opp balansen for 2009 må vi også ha fokus 
på mer langsiktige tiltak som kan redusere utgiftene fram til fakultetet får en 
styrking som muliggjør nedbetaling av eventuelle negative overføringer og påkrevd 
reell styrking ut over dagens aktivitetsnivå. Fakultetet må i dette perspektivet se på 
sin tilsettingspolitikk og avvikling av ordninger som har vært nødvendige i en tid 
med store rekrutteringsproblem. Ellers spiller også omregningsfaktorene en 
vesentlig rolle i en samlet ressursvurdering. 
 
2. Tilsettingspolitikk og særordninger 
Fram til 2007 lyste fakultetet ut stipendiatstillinger, universitetslektorstillinger, 
førsteamanuensisstillinger og stillinger som professor, når en hadde indikasjoner på 
at det kunne være kvalifiserte søkere. Var det flere kvalifiserte søkere enn antall 
stillinger som var lyst ut, ble det ofte tilsatte flere. I løpet av 2007 skjedde det en 
gradvis omlegging. Vi siterer her følgende fra pkt 3 i saksforelegget til styremøtet 
19.05.09 om tidligere vedtak om bemanning og utlysing av vitenskapelige stillinger: 
”Fakultetstyret gjorde i møte 25.03.08 følgende vedtak: 


1. Antall midlertidige universitetslektorer i rekrutteringsstilling reduseres i takt med 
oppbyggingen av førsteamanuensisstillinger. Tilsettingsperioden som universitetslektor 
reduseres samtidig fra dagens hovedregel som er 2 år til 9 måneder som ny hovedregel.  


2. Ordningen med midlertidig tilsetting i stilling som førsteamanuensis i påvente av 
bedømmelse og disputas avvikles fra og med 1. juli 2008. Ordningen erstattes inntil 
videre av en ordning hvor stipendiater som har levert sin PhD-avhandling engasjeres 
som midlertidig universitetslektor for en periode på inntil 9 måneder.  


3. Fakultetet vil som normalordning lyse ut førsteamanuensisstillinger to ganger i året. 
Antall stillinger fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av årsplan og 
budsjett hvert år. Særskilt faglig innretning på stillingene forelegges fakultetsstyret.    
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4. Det lyses ut et passende antall stipendiatstillinger med passende frekvens slik at 
fakultetet over tid og i gjennomsnitt vil ha et antall internfinansierte 
stipendiatstillinger som ligger nær fakultetets måltall”.  


 
Det er som kjent for styret ikke satt av midler i budsjettet for 2009 til oppfølgning av 
den ordningen som er fastsatt i pkt 2. En har likevel ikke vedtatt en endring av 
ordningen, men har søkt å legge opp til å løse denne situasjonen ved en kombinasjon 
av virkemidler, som ekstern finansiering, oppdrag e.l.  
 
Pkt 3 ble fulgt opp i budsjettet ved at det ble lagt inn midler for tilsetting av 2-3 
førsteamanuenser med til sammen 4 månedsverk i 2009. To stillinger er i samsvar 
med dette nå klargjort for utlysing. Vi vil komme tilbake til dette nedenfor. 
 
Pkt 4 ble fulgt opp i budsjettet ved at det foruten de tilsettinger som er foretatt, er 
lagt inn tilsetting i 4 stipendiatstillinger med til sammen 21 månedsverk, seinere 
redusert til 3 stillinger og 17 månedsverk, som det er gjort rede for ovenfor. En av 
stillingene har vært utlyst, og innstilling foreligger, en stilling er klargjort for 
utlysing og den siste planlegges utlyst med det første. Også dette vil vi komme 
tilbake til nedenfor. 
 
Som det framkommer ovenfor er det foretatt noen engasjement i 
universitetslektorstillinger, hvor forskningsdelen skal nyttes til ferdiggjøring av 
avhandlingen. 
 
Dekanus og fakultetsdirektør har ut fra ovenstående kommet til at en må foreta 
innstramminger når det gjelder engasjement eller tilsetting i nye stillinger. Det er 
bare gjennom dette det er mulig å foreta innsparinger som monner i den situasjonen 
en er i. En nevner som illustrasjon at kostnadene ved tilsetting av en 
førsteamanuensis, klart overstiger utgiftene ved alle forelesinger som holdes på 
studiet, eller med andre ord: Det er mindre å spare på å kutte alle forelesinger enn 
ved å la være å tilsette i en førsteamanuensisstilling. Dilemmaet er at flere tilsatte 
trengs for å opprettholde undervisning og veiledning på et akseptabelt nivå totalt 
sett. Engasjement av universitetslektorer vil koste mindre totalt sett, dersom de gis 
en undervisningsplikt på 75 %, mens tilsetting av stipendiater ut over måltallet vil 
være dyrere totalt sett, på grunn av mindre undervisningsplikt. 
 
Det er nødvendig med en tilstramming i forhold til den policy en har ført med 
forlenging for stipendiater og engasjement etter innlevering. Det er viktig å gjøre 
dette på en måte som er mest mulig forutsigbar og gir mulighet for tilpassing til den 
nye situasjonen. 
 
I forhold til ordningen med engasjement av stipendiater som leverer avhandling, vil 
en måtte innføre den begrensing at stipendiater som har hatt fått engasjement som 
universitetslektor for ferdiggjøring av avhandlingen, ikke blir engasjert som lektorer 
etter innlevering. Det har ikke vært meningen å innføre en ordning med 6 + 6 
måneder i forlenging og senere engasjement, men siden dette ikke har vært tydelig 
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klargjort som premiss i forhold til ordningen, har en kommet til at en ikke vil gjøre 
dette gjeldende for personer som alt har levert avhandlingen. Dette gjelder en 
person. Her vil en foreslå engasjement som universitetslektor i 4 måneder, ut fra den 
forutsetning at at det innen denne perioden vil være mulig å få gjennomført 
bedømmelse og disputas. Dette gir også rimelig tid til å søke forskningsmidler eller 
ledige stillinger, herunder førsteamanuensisstillinger som blir utlyst. For personer 
som leverer etter 1. juli og har hatt engasjement som lektor for å ferdiggjøre 
avhandlingen, vil det ikke bli foretatt engasjement i lektorstilling. 
 
Når en tar hensyn til at det er skaffet til veie eksterne midler til tre av de 
stipendiatene som leverer i løpet av året, er det etter dette to personer som det er 
aktuelt å engasjere i lektorstillinger etter innlevering i 2009, ut fra det vedtaket som 
foreligger. En vil foreslå at disse engasjeres for inntil seks måneder, men det bør 
allerede nå klargjøres at det ikke gjelder noen alminnelig regel eller policy om å 
engasjere alle som blir ferdig med doktorgrad etter innlevering, selv om de leverer 
innenfor normal tid. Det vil heller ikke være midler til engasjement av stipendiater 
som ikke blir ferdig innenfor tiden, som lektorer etter innlevering. Dette innebærer at 
en i langt større grad må arbeide for å skaffe prosjektmidler til stipendiater som skal 
levere, slik at de kan beholdes ved Universitetet eller i randsonen eller eventuelt i 
virksomheter i Bergen, slik at de senere kan rekrutteres inn til Universitetet når det 
blir ledige stillinger. 
 
Engasjement ut over stipendiattiden av de tre som er nevnt ovenfor, er en kostnad ut 
over budsjettet, og blir delvis dekket inn ved at en utsetter tilsetting i 
førsteamanuensisstilling i forhold til budsjettforutsetningene, slik det er gjort rede 
for nedenfor. En vil legge opp til utlysing av to stillinger i sommer, noe som vil tilsi 
tilsetting ved årsskiftet. 
 
Stipendiatstillingene som er finansiert av stipendiatprosjektet, konkurrerer i 
realiteten ikke med driftsbudsjettet, men fakultetet har som kjent for tiden flere 
stipendiater enn det som er bundet til stipendiatprosjektet etter reduksjonen som ble 
foretatt i 2008. Tilsetting i stipendiatstillinger i 2009 vil derfor belaste driftsbudsjettet 
frem til en kan få redusert antall stipendiater til 19,5 årsverk, som kan skje i 2011. En 
har som nevnt planlagt utlysing av ytterligere to stipendiatstillinger i 2009. Dette blir 
gjort for å gi personer som er i lektorstilling mulighet for å søke stipendiatstilling. 
Dette har sammenheng med at engasjement i lektorstilling tidligere var den 
rekrutteringsmåten en benyttet. 
 
Samtidig ønsker vi å påpeke at dette er faglig meget problematisk da fakultetet nå 
har avviklet ordningen med 2-årige stillinger som midlertidig universitetslektorer og 
har svært få midlertidige universitetslektorer etter punkt 1 og 2 i vedtakene ovenfor. 
Dette, sammenholdt med den meget begrensede utlysing av faste 
førsteamanuensisstillinger, gjør at vi nå har en nedgang i antall tilsatte i 
undervisningsstilling, i en periode hvor fakultetet har en historisk mulighet for å 
rekruttere til førsteamanuensisstillinger.  Den midlertidige overgangen fra 
førsteamanuensisstilling til postdoktorstillinger som vi får dersom egne 
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førsteamanuenser tilsettes i postdoktorstillinger  - og dermed avlaster 
fakultetsbudsjettet – vil redusere antall førsteamanuenser i stedet for å øke dem i 
samsvar med NOKUTSs påpekinger. Som kjent er det 7 egne stipendiater som har 
levert eller forventes å levere avhandling i år, og som også nevnt er det ikke lagt inn 
budsjettmessig dekning for tilsetting av noen av disse etter utløpet av perioden med 
mindre de tilsettes i de to førsteamanuensisstillingene som er vedtatt utlyst. Dette 
illustrerer den dramatiske innstrammingen og omleggingen fakultetet har måttet 
foreta. 
 
Som det framgår ovenfor har fakultetet tidligere lyst ut stillinger når fakultetet har 
hatt kjennskap til at det kunne komme kvalifiserte søkere. Siste gang dette ble gjort 
for professorat var i 2008. Fakultetsledelsen har nå mottatt en forespørsel fra en av 
fakultetets førsteamanuenser om det vil bli lyst ut et professorat han kan søke. 
Dekanus og fakultetsdirektør nå er innstilt på å endre praksis også for denne 
stillingskategorien, men legger forespørselen likevel fram for fakultetstyret før det 
blir gitt tilbakemelding.  
 
Det er som kjent etablert en nasjonal ordning med adgang til å søke opprykk fra 
førsteamanuensis til professor. Denne ordningen brukes også av de juridiske 
fakultetene i Oslo og Tromsø som normalt bare lyser ut førsteamanuensisstillinger 
som faste stillinger. Det samme gjelder for andre fakulteter ved UiB. Dekan og 
fakultetsdirektør mener det er grunn til å vurdere om dette også bør innføres som 
normalordning for fakultetet. Grunnen til at denne problemstillingen tas opp i denne 
budsjettsaken, er at det ved utlysing av professorstilling kan komme eksterne søkere 
som kan bli innstilt foran den interne søkeren. Det er vil i og for seg være positivt å 
få den beste søkeren, men problemet er at dette vil føre til en ukontrollert 
oppbygging av staben, ved at en får lønnsutgifter både til den interne søkeren, som 
uansett kan søke opprykk til professor, dersom vedkommende enstemmig og 
utvilsomt er funnet kompetent, og til den som får det utlyste professoratet. Utlysing 
av et professorat kan således komme til å innebære at fakultetet må ha 
budsjettmessig dekning på 2010 budsjettet for ca kr 1. mill som tilleggsutgifter i 
tilfelle ekstern søker tilsettes. 
 
Søknadsfristen for opprykksprofessorer er allerede 15. september, mens 
søknadsfristen ved eventuell fakultetsutlysing tidligst vil kunne settes til 15. juli. 
Tidsperspektivet kan således ikke være argument for å lyse ut slik stilling. For 
personer som vurderer å søke opprykk til professor vil den årlige søknadsfristen 15. 
september skape forutsigbarhet. 
 
Selv om en skulle innføre søknad om opprykk som normalordning, vil fakultetet 
kunne lyse ut professorat innenfor fagområder som en vil prioritere som ledd i 
strategiske satsinger, og hvor rekruttering av ekstern professor anses som nødvendig 
eller ønskelig. 
 
Den tilsettingspolitikk fakultetet har praktisert fram til nylig har som kjent sin 
bakgrunn i store og vedvarende rekrutteringsproblem, og av at fakultetet som følge 
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av dette hadde ressurser til å tilsette de fleste kvalifiserte søkere.  
Rekrutteringssituasjonen har også gjort det nødvendig å etablere et annet lønnsnivå 
for Det juridiske fakultet enn det som gjelder for andre fakulteter. Ved at 
rekrutteringssituasjonen nå har endret seg har dekanus besluttet å foreta noen 
endringer i lønnsnivået som tilbys ved framtidige utlysinger og engasjement. Det er 
ikke rom for store endringer, men en har senket begynnerlønnen for 
førsteamanuenser noe, for å skape rom forlønnsopprykk etter de kriterier som 
gjelder for dette, innenfor lønnsrammen for førsteamanuenser. Lønnsnivået vil også 
for disse fortsatt ligge langt høyere enn ved andre fakultet i Bergen, se vedlegg x 
Beslutningsnotat og grunnlagsnotat frå fakultetsdirektøren.  
 
En tredje særordning er den reelle plikten fakultetet tar ut av sine stipendiater, og 
som også har hatt en viss sammenheng med den vanskelige 
rekrutteringssituasjonen. Dette vil bli berørt nedenfor. Den delen av fakultetets 
godskrivingsregler som ble styrebehandlet i desember 2007 vil ikke bli tatt opp på 
nytt i denne saken hvor vi prøver å gi en bredest mulig presentasjon av forhold som 
påvirker fakultets ressursbruk. Vi vil imidlertid berøre et par andre ordninger som 
går lengre tilbake i tid 
 
3. Kostnadsberegning av potensielle kutt på studiesiden 
Som vi innledningsvis har gitt utrykk for balanserer undervisningstilbudet for våre 
masterstudenter på grensen av det forsvarlige, og kutt ut over dem som er foretatt, 
vil derfor få uheldige og på sikt kanskje også dramatiske konsekvenser som kan 
ende i en rasering av studieordningen dersom for mange tiltak må iverksettes. 
Vi vil la ”styret få seg forelagt forslag til mulige innsparingstiltak med sikte på å kunne holde 
budsjettrammene” slik styret vedtok i møte 19.05.09. 
Tiltakene nedenfor er ikke oppført i prioritert rekkefølge, og vi begynner med å 
sitere fortsatt aktuelle deler av forslag som ble fremmet for styret i desember 
2008/januar 2009, men da ikke ble vedtatt. 


- 3.1. Redusert ressursbruk til Ex.fac 
”Ex.fac har i dag en langt større ressursbruk pr studiepoeng enn andre emner. Dekan 
og fakultetsdirektør kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveide grunner til at 
en slik særordning skal opprettholdes i dagens vanskelige ressurssituasjon. Vi 
foreslår derfor en reduksjon av forelesningene fra 40 timer til standarden på 16, og 
reduksjon av gruppesamlingene fra 14 til 7. Dette vil gi et innsparingspotensiale på 
1.4 undervisningsårsverk som tilsvarer kr 350.000 ved kjøp av timelærertjenester. 
Dekan og fakultetsdirektør ser at det kan være viktig å gi et godt tilbud til 
begynnerstudentene, men mener som sagt ikke at en slik prioritering av dette faget 
kan forsvares i dagens budsjettsituasjon.”  
Dette punktet kom opp på nytt i januar-møtet hvor vi skrev følgende i saksforelegget: 
”Vi ser det kan være gode grunner for en noe større ressursinnsats på begynneremner 
enn emner seinere i studiet, men det synes likevel som om ressursinnsatsen på Ex.fak 
bør kunne reduseres noe. Dette er noe vi vil ta opp med kursleder, men 
innsparingspotensialet vil likevel være så begrenset at vi ikke inviterer styret til å 
gjøre noe vedtak i denne konkrete budsjettfordelingssaken.” Dette har vært tatt opp 
med kursleder, men selv om det er et mindre innsparingspotensiale som vi håper kan 
realiseres, er det ikke av en slik størrelsesorden at det vil bli omtalt videre i denne 
saken 
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- 3.2. Bortfall av hjemmeeksamen på NIRI (JUS 121) 
”NIRI er i dag det eneste obligatoriske faget de fire første studieårene med 
hjemmeeksamen. En endring av denne eksamensformen til vanlige obligatorisk 
oppgave har et innsparingspotensiale på ca kr 60.000. Selv om vi ser faglige grunner 
for dagens ordning vil vi ut fra den foreliggende ressurssituasjon tilrå at også NIRI 
går over til obligatorisk oppgave i stedet for hjemmeeksamen, og at det gjøres 
gjeldene allerede for kurset som starter opp i uke 51.” En viktig begrunnelse for at  
dette ikke ble vedtatt var at kurset startet opp samme uke som saken ble 
styrebehandlet, og innstrammingen ikke skulle omfatte kurs som hadde startet opp. Nå 
er hjemmeeksamen på NIRI tatt opp av SU i forbindelse sak om tellende 
hjemmeeksamen versus obligatorisk kursoppgave 1.-4. studieår. Dette blir separat sak 
til dette styremøtet, og kommenteres derfor ikke ytterligere her 


 
- 3.3. Redusert undervisning/nedlegging spesialemner 


”Fakultetet tilbyr i dag 26 norskspråklige og 19 engelskspråklige, til sammen 45 
spesialemner. Av disse går 10 norske og 14 engelskspråklige emner om høsten. En 
kan her tenke seg full nedlegging av emner eller en mellomløsning der det er mulig å 
gå opp til eksamen i et emne, på bakgrunn av et lesepensum, men at det ikke gis 
undervisning. 
Innsparingen ved nedlegging av emner eller undervisning vil variere noe fra emne til 
emne, men med et gjennomsnitt på ca kr 35.000 inkl sos. omk. pr 10 stp-emne. I 
tillegg kommer reise og oppholdsutgifter for emner hvor en benytter tilreisende 
lærerkrefter. I dagens ressurssituasjon ser vi det som nødvendig at antall emner hvor 
det tilbys undervisning reduseres, men av praktiske grunner ser vi det problematisk å 
iverksette dette før høsten 2009. Da våre engelsk-språklige emner for høsten 2009 
allerede er annonsert for potensielle utenlandske studenter, må en reduksjon i denne 
omgang skje på de norskspråklige emnene. Dekan og fakultetsdirektør tilrår at 
utgiftene til spesialemneundervisning reduseres i 2009 med kr 200.000, noe som 
tilsier at det vil blir ca 5 spesialemner der det ikke tilbys undervisning i høsten 2009. 
Hvilke emner dette vil omfatte må utredes nærmere”. Fakultetsstyret vedtok i 
desember at antall spesialemner der det tilbys undervisning høsten 2009 reduseres, og 
bad om at hvilke emner dette skulle omfatte ble nærmere utredes. Men da saken kom 
opp på nytt i januar vedtok styret i stedet for reduksjon av antall emner at 
”Undervisningen til de norskspråklige spesialemnene høsten 2009 reduseres fra 2 
timer pr studiepoeng til 1.5 timer pr studiepoeng. Det kan etter søknad gjøres unntak 
fra dette”. 
 
Dekanus og fakultetsdirektør mener at antall spesialemner må reduseres fra 2010 og 
således medføre innsparing i 2010-budsjettet. Vi ser det imidlertid som mindre 
realistisk å gjøre dette gjeldende allerede fra høsten 2009, og fremmer derfor ikke 
forslag om dette. 


 
       -   3.4. Avvikling av arbeidsgrupper 2. studieår/Erstatte storgruppeundervisning med   


forelesninger for alle eller for større grupper 
    ”Med et opplegg tilsvarende 3. studieår vil innsparingspotensialet ved å kutte ut 


studentledede arbeidsgrupper være ca 1.4 mill på årsbasis og ca kr 560.000 for 
høstsemesteret. Et annet alternativ er at en i stedet for opplegget for 3. studieår 
benytter et opplegg som ligger tettere opp til 4. studieår. Det siste synes ikke å gi 
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ytterligere budsjettmessig gevinst, men bør ev. vurderes ut fra faglige hensyn. Dette 
vil bli nærmere utredet til neste møte. Dekan og fakultetsdirektør ser at et slikt tiltak 
utvilsomt vil ha negativ virkning for studiekvaliteten, men mener likevel at dette må 
vurderes som et mulig tiltak i dagens budsjettsituasjon”. 


 
Styret bad om til neste møte å få utredet nærmere å erstatte storgruppeundervisning 
med ekstra forelesninger for kurs som starter høsten 2009. Til neste møte skrev vi 
følgende i vårt saksforelegg om erstatning av storgruppeundervisning med 
forelesninger for alle eller for større grupper: 
 
”Utgangspunktet for våre forslag har vært at det undervisningsvolumet den enkelte 
student mottar ikke skal reduseres. Dette kan gjøres ved at antall timer 
storgruppeundervisning erstattes av samme antall timer som plenumsforelesninger for 
alle eller for større grupper, og fordeles på de enkelte kurs som i dag. Dette utgjør til 
sammen 84 forelesningstimer når Ex. fac holdes utenfor. Innsparingspotensialet på 
årsbasis ved et slikt tiltak utgjør ca kr 1.6 mill for samtlige kurs. Dersom en skulle 
ønske å gjennomføre dette som tre dubleringsforelesninger for å kunne redusere 
deltakertallet til inntil 115 i stedet for inntil 350, vil innsparingspotensialet være ca kr 
1.3 mill. Fakultetsstyret har imidlertid vedtatt at ev. innsparing her bare skal omfatte 
kurs som starter opp i 2009. Ut over dette mener dekanus og fakultetsdirektør at det 
vil være for dramatisk å gjøre en slik ordning gjeldende for 1. studieår. 
Undervisningen på 1. studieår, med et mulig unntak for Ex.fak, bør således uansett 
skjermes for slik omlegging. Dette er i samsvar med uttalelse fra SU, Vi har derfor 
ikke utredet kostnadene ved endring på 1. studieår. Ex.fac vil bli nærmere omtalt som 
oppfølging av notatet til møtet 16.12.08.  Men for både 2. og 3. studieår finner vi slik 
omlegging forsvarlig som en tidsbegrenset nødløsning.  
  
Ved iverksetting bare for kursene som starter opp høsten 2009 - og da for den delen 
av kursene som lønnsbelastes i 2009 - er innsparingspotensialet ved dette tiltaket 
anslått til ca kr 480.000. Ved en eventuell iverksetting allerede fra kurs som starter 1. 
mars 2009 er innsparingspotensialet ca kr 400.000.” 
I samsvar med anbefalingen ble det ikke gjort vedtak om iverksetting av dette tiltaket.  
 
Dekanus og fakultetsdirektør har kommet til at utfasing av 
arbeidsgruppeundervisningen må frarådes da dette er en bærebjelke i det studiet 
studentene har søkt, og at selvstyrte grupper er uforsvarlig så tidlig i studiet. 
 
Erstatning av storgruppeundervisning med forelesninger kan lettere vurderes som et 
kuttforslag, men også dette vil etter dekan og fakultetsdirektørs syn innebære en 
kvalitetsreduksjon i studiet. Det er likevel av praktiske årsaker vanskelig å erstatte 
storgruppene med forelesinger for 2009, fordi det ikke finnes passende lokaler for 
dette. Med mindre universitetet leier eksterne lokaler til disse forelesningene, f.eks 
ved Bergen kino, vil det ikke være mulig å gjennomføre dette fra høsten 2009. Det vil 
også av andre grunner være vanskelig å få iverksatt en slik ordning på så kort varsel. 
Det vil i alle fall gjelde kurset som starter først. Men selv om en kommer til at dette 
ikke er praktisk gjennomført allerede i høst, vil det på sikt redusere fakultetets utgifter. 
For at vi skal kunne benytte lokalene på Dragefjellet må dette være avklart før 1. 
oktober. 
  


- 3.5. Reduksjon av veiledning til masteroppgaven 
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Fakultetet gir i dag 10 timers veiledning, noe som er vesentlig lavere enn de øvrige 
juridiske fakultet, og svært lavere enn andre fakultet ved UiB. En ytterligere reduksjon 
fra 10 til 5 timer frigjør 1.68 undervisningsårsverk, hvorav 1.16 ved interne  
Omregnet i kjøp av veiledningsressurser utgjør dette kr 350.000. 
Med en veiledningsnorm på minimum 30 timer på sammenlignbare avhandlinger ved 
andre fakultet ved UiB ligger vi allerede på et uforsvarlig lavt nivå som kun skyldes 
ressursmangel. Men i motsetning til noen av de andre tiltakene vil dette praktisk 
kunne iverksettes straks 
 


- 3.6. Sløyfe alle forelesninger (nytt) 
Dersom samtlige forelesningsrekker unntatt spesialemnene går ut har fakultetet 
følgende innsparingspotensiale omregnet til honorarsats for eksterne forelesere, inkl 
sosiale utgifter  


 1. studieår: 590 arbeidstimer, tilsvarende ca kr 197.660, hvorav høst kr  73.700 
 2. studieår: 510 arbeidstimer, tilsvarende ca kr  170.860, hvorav høst kr 67.000 
 3. studieår: 530 arbeidstimer, tilsvarende ca kr  177.560, hvorav høst kr 80.400 
 4. studieår: 570 arbeidstimer, tilsvarende ca kr  190.960, hvorav høstkr107.210 
 Til s.        2.200 arbeidstimer, tilsvarende ca kr 737.040,hvorav  høst k 328.310 


 
Også dette vil praktisk kunne iverksettes straks, men forutsetter at foreleserne (ofte 
kursansvarlige) fyller arbeidsplikten med andre oppgaver og at vi ikke har bindende 
avtaler om forelesning med eksterne forelesere. Den reelle innsparingen kan derfor 
være noe lavere enn det potensialet tilsier.  Dette gjelder for øvrig også de fleste andre 
tiltak som er beskrevet i dette notatet. Det er for øvrig verd å merke seg at 
totalinnsparingen på årsbasis tilsvarer undervisningsdelen av nærmere 3 
lærerstillinger, mens innsparingen i form av avlastning på timelærerbudsjettet utgjør 
på årsbasis kr 100.000 mindre enn lønnsutgiftene ved en førsteamanuensisstilling og 
hvor driftsutgiftene kommer i tillegg. 
 


4. Kostnadsberegning av potensielle kutt på forskningsrelaterte tiltak 
Nedenfor følger en opplistning av potensielle kutt som vedrører  
forskning/forskerutdanningen. Det første tiltaket er hentet fra saksforelegget 
til desember-møtet. Heller ikke disse potensielle tiltakene er oppført i 
prioritert rekkefølge 


 
-   4.1.  Øke den reelle plikttjenesten for stipendiater fra ca 12% til 25% 


”Normalt har 90- 95% av fakultetets stipendiater vært tilsatt i 4-årige stillinger hvor 
det alltid har stått i utlysingsteksten at plikttjenesten er 25%. Fakultetet har av ulike 
grunner likevel bare tatt ut til sammen 12 % av dette til undervisning og 
administrasjon. Dette har utvilsom bidratt til den gode gjennomstrømningen på vårt 
doktorgradsprogram og til styrket kvalitet som har kommet fakultetet til gode ved 
tilsetting av disse personene i førsteamanuensisstiling. Fakultetet er imidlertid under 
strekt press mht utnytting av sine ressurser, og i dagens vanskelige ressurssituasjon 
ser vi det som problematisk å opprettholde denne ordningen. Dekan og 
fakultetsdirektør mener derfor at det nå må bli samsvar mellom omfanget av den 
reelle og den formelle plikten, og dermed på linje med de øvrige fakultetene ved UiB. 
Fakultetet finansierer som kjent 4. året for de NFR-finansierte stipendiatene, og med 
22 internt- og eksternfinansierte stipendiater på 4 år utgjør dette en tilleggsressurs 
målt i timer tilsvarende 6 undervisningsårsverk (á 750 t). Ved kjøp av tilsvarende 
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undervisningstjenester utgjør dette ca kr 1.6 mill. på årsbasis, og kr 0.8 mill om en 
slik ordning iverksettes for alle stipendiater fra 01.07.09 Vi ønsker å invitere 
fakultetsstyret til å gjøre et prinsippvedtak om at fakultetet skal ta ut hele det 4. året i 
form av pliktarbeid. Samtidig ser vi klart at dette ikke kan iverksettes umiddelbart for 
alle som allerede er stipendiater, og da særlig dem som etter planen avslutter sin 
stipendiatperiode i løpet av første halvår i 2009. Det kan også være andre forhold 
knyttet til iverksettingen og stipendiatenes plikter som en må se nærmere på før 
iverksetting av endringen. Innsparingspotensialet for 2009 ved en slik endring, må 
derfor tas med et visst forbehold. Denne endringen må derfor utredes nærmere før 
iverksetting”. 
 
Drøftingen i fakultetstyret gav på det daværende tidspunkt ikke grunnlag for å gå 
videre med forslaget. Selv om denne aktuelle budsjettsaken har utgangspunkt i tiltak 
for å få 2009-budsjettet i balanse, er det minst like viktig å få i stand varige og 
forsvarlige ordninger som på sikt kan redusere utgiftene/bedre ressursutnyttingen.  Vi 
vil derfor tilrå at styret nå gjør prinsippvedtak om at fakultetet skal ta ut plikttjenesten 
på 25% med virkning fra 01.01.10, og at en kommer tilbake til den konkrete 
iverksetting med eventuelle overgangsordninger for dem som da vil være i sluttfasen 
med sine avhandlingsprosjekt. 
 


- 4.2. Veiledning doktorgrad 
I  Oslo utgjør samlet veiledningstid i hele stipendiatperioden 150 timer (har en to 
veiledere må de fordele denne ressursen.). Dette gir et ”snitt” på 37.5 timer pr år i en 
4-årsperiode. 
 
I Tromsø har en totalt 320 t  4-årig periode, som tilsvarer 80 t pr år. Dersom en har 
flere veiledere må de dele på de 80 timene. 
 
 I Bergen er ordningen 80 t pr år som gir 240 i en 3-årsperiode (som er unntaket) og 
320 t for 4 år som er normalordningen. I tillegg kommer i mange tilfeller ekstra 
veileder Når slik biveileder tas med har de 4-årige kandidatene ca 100 t i gjennomsnitt 
pr år. 
 
Med 35 stipendiatårsverk på PhD-programmet hvor fakultetet bekoster veileder, 
utgjør dette ca 3500 arbeidstimer. Skulle alt dette ha vært utført av egne tilsatte ville 
det i realiteten tilsvart minst 4 undervisningsårsverk. Veiledning på phd-programmet 
binder således opp relativt store ressurser enten det er interne eller eksterne veiledere. 
Tilstrekkelige veiledningsressurser er en av forutsetningene for et vellykket phd-
program, og vi vil ikke her fremme noe konkret forslag om endring. Men i den 
gjennomgang som er nødvendig for å se på fakultetets framtidige ressursbruk må en 
også vurdere omfanget av den totale veiledning som gis i dag. 
 


- 4.3. Vit.ass-ordningen 
I Oslo har ikke stipendiatene krav på vit.ass-asistanse, men de kan søke programrådet 
om noe assistanse til kildesøk med mer i avslutningsfasen. I Tromsø kan en søke om 
inntil 135 timer. I Bergen har vi ikke formelle regler for slik støtte, men det har 
utviklet seg en praksis med støtte på inntil 240 t. Heller ikke her ser vi det som aktuelt 
å fremme noe forslag som vil berøre de som er i avslutningsfasen i 2009, men i et mer 
langsiktig perspektiv må avsetningene til dette ses opp mot fakultetets totale ressurs- 
og budsjettsituasjon 
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-  
- 4.4. Bedømmelse stilling/grad 


Det har over tid utviklet seg en samordnet praksis ved alle de juridiske fakultet der 
honoraret/godskrivingsreglene for bedømmelse til stilling og grad ligger langt høgere 
enn ved andre fakultet. Men da de juridiske fakultet opererer i samme marked vil vi på 
det nåværende tidspunkt ikke ta initiativ til å få endret dette. Vi mener for øvrig at 
våre faktorer bedre gjenspeiler det reelle tidsbruket enn de faktorer som benyttes ved 
andre fakultet. 
 
Kostnadene ved bedømmelse har gått mye opp de seine år som følge av flere 
bedømmelser, og binder i økende grad opp undervisningsressurser gjennom egne 
tilsattes deltakelse i komiteer – noe som i neste omgang fører til økte utgifter på 
timelærerbudsjettet.  Det at deltakelse i bedømmelse i sin helhet går i fratrekk på 
undervisningsplikten forsterker dette.  Men da deltakelse i bedømmelse er knyttet til 
forskning og normalt skjer innen områder hvor vedkommende har sin 
spesialkompetanse, stiller vi spørsmål ved om omregningsfaktoren fortsatt skal gå 
ensidig til reduksjon i undervisningsplikten, eller om den bør fordeles likt mellom 
undervisning og forskning. Dette var ikke en del styresaken i desember 2007 om 
revisjon av omregningsnøklene, og går således lengre tilbake i tid. Spørsmålet om 
revisjon også på dette punktet må imidlertid utredes nærmere før det eventuelt kan 
fremmes en konkret sak.. 


 
- 4.5. Utlysing av og tilsetting i førsteamanuensisstillinger som ligger inne i budsjettet 


Når styret har bedt om å få seg forelagt mulige innsparingstiltak må vi i en 
totalgjennomgang også nevne de to førsteamanuensisstillingene som ligger i budsjettet 
og er klargjort for utlysing. En omgjøring av denne beslutningen vil gi en innsparing 
på ca kr 280.000  i 2009 og kr 1.7 mill i 2010. Som nevnt ovenfor vil det trolig ikke 
bli aktuelt med tilsetting i de to førsteamanuensisstillingene i 2009.For helhetens skyld 
nevner vi også førsteamanuensisstilling som ble utlyst i 2008, og hvor søkerne fortsatt 
er under vurdering, men vi inviterer ikke styret til å drøfte innsparing her. 
 


- 4.6. Utlysing av og tilsetting i stipendiatstillinger som ligger inne i budsjettet 
I vår totalgjennomgang nevner vi de to stipendiatstillingene som ligger i budsjettet og 
er klargjort for utlysing/forberedes for utlysing. En omgjøring av denne beslutningen 
vil gi en innsparing på kr 300.000 i 2009 og kr 1.1 mill i 2010. For helhetens skyld 
som nevner vi også stipendiatstillingen som ble utlyst i vår, og hvor søkerne er under 
vurdering, men vi inviterer ikke styret til å drøfte innsparing her. 
 


 
5. Vurderinger  
Lønnsbudsjettet er den store og tyngende budsjettposten. Når en foretar tilsettinger i løpet av 
et budsjettår, får en gjerne bare halvårsvirkning eller mindre det første året, mens stillingen i 
det påfølgende år får helårsvirkning på budsjettet. Det er viktig å være bevisst på dette. Vi har 
nedenfor laget en framskriving av årets fastlønnbudsjett holdt opp mot 2010-budsjettet ut fra 
de bindinger vi har i dag, og således ingen nytilsettinger i 2009 eller 2010 uten de som er 
vedtatt. Dessuten har vi laget en alternativ utregning hvor de to førsteamanuensisstillingene 
og de to stipendiatstillingene som er vedtatt utlyst holdes tilbake. Formålet med tabellen er 
ikke å vise de enkelte budsjett-tall, hvor det ligger visse forutsetninger, men forskjellene 
mellom 2009 og 2010 der tallene er sammenlignbare. Det legges her til grunn at det gis full 
lønnskompensasjon i 2010, og dette er derfor holdt utenfor her 
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 2009 2010 
 A B C A B C 


 


Budsjett 
vedtatt 
feb 09


Inkl vedtatte 
forlengelser/utlysninger 


etter feb 09


Ex ikke 
utlyste 


stillinger 


Budsjett 
inkl 


vedtatte 
utlysninger 


i hht 
budsjett 


2009 


Ex ikke 
utlyste 


stillinger
Vitenskapelige 32 151 32 581 32 285 31 821   30 201
             
             
Adm 13 365 13 365 13 365 13 365   13 365
             
             
Stipendiater 13 747 14 187 13 436 12 277   11 178
        
        
 59 263 60 133 59 086 57 463   54 744
        
        
       
       
       
# årsverk stip (Start/snitt/årsslutt)    26,3/22,4/18,3  24,3/20,4/16,3


 
 
For vitenskapelige stillinger (ekskl stipendiater) viser tabellen at under forutsetning av ingen 
forlengelser eller nytilsettinger/engasjement ut over erstatning for dem som ligger inne i 
lønnsbudsjettet og måtte gå i permisjon/slutte vil lønnsbudsjettet i 2010 bli redusert i forhold 
til forbruket i 2009 ut fra de vedtak som er gjort og det vi i dag vet om 
permisjoner/oppsigelse. 
 
Ved tilsetting i stillingene som er klargjort for utlysing vil lønnsutgiftene reduseres med kr 
760.000, på grunn av avgang. Uten tilsetting i disse stillingene vil lønnsutgiftene reduseres 
med kr 2.084 mill. 
 
I en totalvurdering må en ha med at kjøp av timelærere og sensorer vil øke når antall årsverk 
egne lærere går ned, men dette vil være langt billigere enn å tilsette egne lærere. 
 
Administrative stillinger er en videreføring av dagens årsverk og er ført opp med samme 
beløp da eventuell erstatning vil koste det samme 
 
For vitenskapelige stipendiater viser tabellen at under forutsetning av ingen forlengelser eller 
nytilsettinger vil lønnsbudsjettet i 2010 bli redusert i forhold til forbruket i 2009. Ved 
tilsetting i stillingene som er klargjort for utlysing vil lønnsutgiftene reduseres med ca kr 1.9 
mill. Uten tilsetting i disse stillingene vil lønnsutgiftene reduseres med ca kr 2.2 mill. 
 
Samlet gir dette en reduksjon på kr 2.67 mill/kr 4.342 mill avhengig av alternativ. Dekanus 
og fakultetsdirektør er innforstått med at dette er utregninger som bygger på forutsetninger 
det ikke fullt ut er mulig å oppfylle. Men vårt hovedbudskap er at fakultetet ut fra de 
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bindinger som hittil er gjort styrer for første gang på lenge mot et lønnsbudsjett som vil gå 
ned i påfølgende år i stedet øke som følge av helårsvirkninger. Dette må tas hensyn til i de 
vurderinger og vedtak styret skal gjøre for 2009-budsjettet. 
 
Tabellen ovenfor avsluttes med følgende data. 
# årsverk stip (Start/snitt/årsslutt)    26,3/22,4/18,3  24,3/20,4/16,3 


       


 
Den første kolonnen viser antall stipendiater dersom det foreta tilsetting i samsvar med 
budsjettet men den siste bygger på at stillingene som er klargjort for utlysing ikkelyses. 
Første siffer i hver kolonne angir antall stipendiater i januar, andre siffer i gjennomsnittlig 
årsverk og siste siffer antall stipendiater i desember.  
 
Gjennomsnittet er som det framgår hhv 22.4/20.4 avhengig av alternativ. Det tilsier at 
fakultetet i 2011 kan redusere lønnsbudsjettet for stipendiater ytterligere og likevel ligge 
innenfor kravet om tilsetting i 19 stipendiatsårsverk som er det vi har finansiering for uten å 
måtte subsidiere fra det ordinære lønnsbudsjettet 
 
 
 
 
Nedenfor følger en tabellarisk oppsummering av tiltak som har vært berørt i dette notatet: 
  Innsparing Kostnad 
 1 Utlysingspolitikk 


 revurdere deler av styrevedtak av 25.03 
 revurdere praksis med forlengelse ut over 


stipendiatperioden 
 benytt den nasjonale opprykksordningen som 


normalordning ved tilsetting i professorat 
 endre lønnsplassering utlysing div. stillingskategorier 


Ikke 
budsjett 


 
 


Seksifret 
 


Titusener 


300’ 
 


 2 Redusert ressursbruk til EX.Fac Noe  
 3 Bortfall av hjemmeeksamen NIRI (JUS 121) 60’  
 4 Redusert undervisning /nedlegging spesialemner 200’  
 5 Endring gruppeundervisning 2. studieår 


 avvikle arbeidsgrupper 
 erstatte storgruppeundervisning med forelesninger for 


alle eller større grupper 


480’ 
 


1.300’ 
 


 6 Redusere veiledning mastergrad fra 10 til 5 timer 350’  
 7 Sløyfe alle forelesninger 1.-4. studieår 650’  
 8 Øke reell plikttjeneste stipendiater fra 12 til 25% 800’  
 9 Omfang veiledning doktorgrad 400’+  
10 Omfang vit.ass.-ordninger Sekssifret  
11 Utgifter bedømmelse stilling og grad   
12 Eventuell reversering vedtak utlysinger 2009   
 
 
 
De oppstillinger som er gjort ovenfor viser, med de usikkerhetsmomentene som knytter seg til 
tallene, at fakultetet har en spesielt vanskelig økonomisk situasjon i 2009, som følge av at en 
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kommer over i en situasjon med bedre rekrutteringsmuligheter og en har forsøkt å utnytte 
rekrutteringsmulighetene maksimalt for å løse den mest akutte krisen i undervisningen. Fra 
2010 vil stipendiatutgiftene gå ned, som følge av færre stipendiater og en professor vil gå av 
ved oppnådd aldersgrense. Dette vil frigjøre midler til nytilsettinger.  
 
Dette understøttes av at det er betydelig usikkerhet med hensyn til den økonomiske 
situasjonen, ved at en ikke kjenner hvor mange studieplasser fakultetet vil få tildelt eller om 
det foreligger en reserve i avsetningen til lønnsoppgjøret for 2009 som ikke vil bli brukt fullt 
ut. Dette vil forhåpentligvis være mer klarlagt fram til styremøtet, og en vil ha et bedre 
grunnlag for å utforme konkrete vedtaksforslag. 
 
En vet heller ikke om det er mulig å få Universitetet sentralt til å akseptere at fakultetet går 
med et mindre underskudd også i 2009. Dekan og fakultetsdirektør mener den situasjonen 
som er beskrevet ovenfor, tilsier at fakultetet ikke i år bør tvinges til å gjennomføre tiltak som 
har sterk negativ effekt på studietilbudet, men får adgang til å se utviklingen i 2009 og 2010 i 
sammenheng. 
 
Dekan og fakultetsdirektør vil igjen understreke betydningen av eksternfinansiering. Det er 
fremdeles et faktum at mange av fakultetets ansatte ikke har tatt inn over seg behovet for 
eksternfinansiering for å skaffe handlingsrom for å utvide forskningsinnsatsen innenfor 
mange fagfelt eller det behovet som allerede er til stede for å skaffe arbeidsmuligheter for 
ferdige doktorander. Selv om en må anta at Det juridiske fakultet fremdeles vil ha vekst 
framover, vil en være over i tilsvarende situasjon som ved de andre fakultetene ved UiB, der 
det ikke er stillinger nok til alle som uteksamineres og at en derfor må finne annen 
finansiering for at disse kan fortette i forskningen. 
 
 
Forslag til vedtak vil bli lagt fram i styremøtet 
 
 


Dekan 
 
 


          Fakultetsdirektør 
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ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 


 
 
a) Protokoll fra Studieutvalget 


Protokoll fra møtet 02.02.09 følger vedlagt. 
 


b) 
 
 
 


Oppnevning av komiteer 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som postdoktor i 
rettsvitenskap (09/3263). Komiteen består av Professor Bjarte Askeland, Professor 
Berte-Elen R. Konow og Professor Håkan Andersson. Brev av 29.05.09 følger 
vedlagt. 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som stipendiat i 
rettsvitenskap (09/4965).komiteen består av Professor Erik Monsen, Førsteamanuenis 
Hilde Hauge og Sorenskriver Stein Husby. Brev av 20.05.09 følger vedlagt. 
 


c) Personalia 
Tine Eidsvaag har med grunnlag i godkjent dr.juris grad fått opprykk til stilling som 
førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet med virkning fra 01.10.08. 
Christian Franklin er midlertidig tilsatt som forsker for perioden 16.06.09 til og med 
15.03.10. 
Malgorzata A. Cyndecka er fra 21. 09.09 tilsatt som stipendiat for en periode på 3 år. 
Katrina Hames har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som universitetslektor fra 
og med 01.08.09 og til og med 30.09.09. 
Kine Knutsen og Jone Stakkestad er tilsatt som vitenskapelige assistenter på timebasis 
for perioden 01.08.09 til 31.12.09.    
 


d) Saker sentrale klagenemnd (unntatt offentlighet) 
Klagesak 03/09 følger vedlagt 
Klagesak 16/09 følger vedlagt  
Klagesak 18/09 følger vedlagt 
Klagesak 20/09 følger vedlagt (2 saker) 
Klagesak 22/09 følger vedlagt 
Klagesak 23/09 følger vedlagt 
Klagesak 24/09 følger vedlagt 
Klagesak 29/09 følger vedlagt 
Klagesak 30/09 følger vedlagt 
 


e) Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå. Behandling i 







Universitetsstyret 
Brev datert 14.05.09 fra universitetsstyret følger vedlagt. 
 


f) Tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet 2009 
Brev datert 02.06.09 fra universitetsdirektøren til fakultetene og svar fra Det juridiske 
fakultet datert 08.06.09 følger vedlagt. 
 


g) Erfaringer knyttet til behandlingen av fuskesakene ved Det juridiske fakultet 
Innstilling datert 18.05.09 fra komiteen som har drøftet erfaringene knyttet til 
behandlingen av fuskesakene følger vedlagt.  
 


                    
 
dekan 


  
 
fakultetsdirektør 
 


 
11.06.09 
Vedlegg 
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PH.D.-GRADEN - INNSTILLING FRA SAKKYNDIG KOMITÉ  
 


Cand. Jur. Gjermund Mathisen søkte ved brev datert 28.11.08 om å få avhandlingen 
”Utlevering for straffbare forhold. Norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid" 
vurdert for ph.d.-graden. Ved brev av 23.12.08 oppnevnte prodekanus for forskning følgende 
sakkyndige komité: 
 


 Professor dr. juris Henry John Mæland, Universitetet i Bergen  
 Dr. Karin Cornils, Max-Planck-Institut  
 Professor Lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet 


 
Komiteen har levert sin innstilling, datert 03.06.09. Komiteen konkluderer enstemmig med at 
avhandlingen er funnet verdig for å bli forsvart for graden philosophiae doctor.  
Innstillingen følger som vedlegg 1. 
 
Gjermund Mathisen har i brev av 04.06.09 fremsatt merknader til komiteens innstilling, jf 
vedlegg 2.  
 
Disse merknadene ble i e-post datert 09.06.09 oversendt den sakkyndige komité. Komiteen 
har ingen kommentarer til merknadsskriftet. 
 
Gjermund Mathisen har fulgt fakultetets forskerutdanningsprogram i samsvar med gjeldende 
forskrifter.  
 
Søknaden legges med dette fram for styret med følgende forslag til 
 


vedtak: 
 
1.      I samsvar med enstemmig innstilling fra den sakkyndige komité finnes Gjermund 
Mathisens avhandling ”Utlevering for straffbare forhold. Norsk rett i nordisk, europeisk og 
globalt samarbeid" verdig til å forsvares for ph.d.-graden. 
 
 
 
 


 1







 2


 
2.      Som opponenter oppnevnes:  
 
• Professor Henry John Mæland som førsteopponent  
 
• Professor Gorm Toftegaard Nielsen som annenopponent 


 


 


 


                   Ernst Nordtveit                                                                Eivind Buanes 


Dekanus      Fakultetsdirektør 


 


 


10.06.09 


MAMY 


 


Vedlegg 
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Forskrift om sensurfrist 
 


 


Studieutvalget behandlet saken i sitt møte den 2. juni og fattet slikt vedtak i sak 95-08/09: 


Det anbefales overfor fakultetsstyret at fakultetet søker UiB om dispensasjon etter 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum for en ny femårsperiode slik 
at vår ordning med fem uker sensurfrist kan videreføres. 


Moment om nivåkontroll, tid til justering og postgang, innarbeides i saken. 


 
Rettslig grunnlag: 
 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9:  


(4) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å 
bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig 
forskrift etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall 
kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i 
forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større 
skriftlige arbeider. 
[…] 
(7) Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver, 
herunder vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt og for adgang til ny 
praksisperiode og bestemmelser om oppmelding og vilkår for oppmelding. For 
utdanninger med nasjonale rammeplaner fastsatt etter § 3-2 annet ledd må forskriften ta 
utgangspunkt i de eventuelle generelle bestemmelser om eksamen og sensur som gis i 
rammeplanen. Styret kan delegere til avdeling eller grunnenhet å gi utfyllende regler om 
forhold som er særegne for den enkelte eksamen. 


 
Med grunnlag i § 3-9 nr 4 andre punktum har UiB vedtatt Forskrift om frister for sensur av 
eksamen ved Det juridiske fakultet. 
 
Forskriften ble sist vedtatt av Det akademiske kollegium 30. november 2000, ajourført 17. august 
2004: 


Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige 
sensurfrist, slik: 
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1. For eksamener innenfor mastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av 
mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. 
Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, 
utvides fristen med fire uker. 
2. For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen. 
3. Reglene i pkt. 1 og 2 ovenfor trer i kraft straks, og gjelder til og med 31.12.2009 


 
Fordi forskriften er begrenset i tid, er det nødvendig å søke om videreføring av ordningen med 
virkning for nye fem år. 
 
De hensynene som lå bak ordningen da den ble opprettet gjør seg fortsatt gjeldende: Det stilles 
svært høye faglige krav til sensorer i masterstudiet i rettsvitenskap; miljøet i Norge omfatter et 
begrenset antall personer som har disse kvalifikasjonene. Det er i noen utstrekning de samme 
personene som nyttes som sensorer ved alle tre juridiske fakulteter – dette er en svært heldig 
ordning mht kvalitetssikring av nivået, på den annen side innebærer det at arbeidsmengden blir 
stor for de personene det gjelder. Det innebærer også at sensorene befinner seg på alle kanter av 
landet, og nødvendig tid til postgang må beregnes. 
Vårt fakultet vil ikke risikere å måtte gå på akkord med våre høye kvalitetskrav ved å måtte 
rekruttere sensorer som ikke har de kvalifikasjonene vi ser som nødvendig. 
 
Siden sist søknad er begrunnelsen blitt ytterligere underbygget idet vi nå har en ordning med bare 
én sensor til våre eksamener. Dette innebærer at det er om mulig enda viktigere at de sensorene vi 
nytter for det første er faglig meget godt kvalifisert, for det andre at de nyttes jevnlig over tid og 
for det tredje at de sensurerer en forholdsvis stor mengde besvarelse pr eksamen for å sikre jevnt 
nivå. Dette kan bare sikres ved at de får tilstrekkelig tid på seg til å gjennomføre sensuren i 
overensstemmelse med våre høye ambisjoner om kvalitet. 
 
Videre har vi nivåkontroll på våre eksamener – et nødvendig tiltak i kvalitetssikringsarbeidet. 
Nivåkontroll krever tid til postgang og ordningen baserer seg på at sensorene skal kunne justere 
karakterene etter at resultatet av nivåkontrollen foreligger. Nivåkontrollen kan på sin side ikke 
gjennomføres før det aller meste av sensuren er gjennomført – det er et særskilt utvalg av 
besvarelsene/karakterene som skal forelegges nivåkontrolløren. 
 
På denne bakgrunnen foreslår dekanus og fakultetsdirektøren at styret fatter slikt  
 
                                                           vedtak: 
 
Fakultetet søker Universitetsstyret om dispensasjon etter Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum 
for en ny femårsperiode slik at Det juridiske fakultets ordning med fem uker sensurfrist kan videreføres. 


 


 


 


                   Ernst Nordtveit                                                                Eivind Buanes 


Dekanus      Fakultetsdirektør 


 


08.06.09 


Josp 


 


 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 


Styret for Det juridiske fakultet 
 


innkalles til møte 
 


tirsdag 16. juni 2009 kl. 09.15 i møterom 546 
 
 
 Saksliste 
S. sak 39/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


S. sak 40/09 Protokoll fra styremøte 19. mai 2009 


Godkjent protokoll fra styremøte 19.05.09 følger vedlagt  


S. sak 41/09 Orienterings- og referatsaker (saksnr. 9/337) 


Oversikt med vedlegg følger vedlagt 


S. sak 42/09 Budsjettsak 


Sakspapirene ettersendes 


S. sak 43/09 Forskningstermin 


Sakspapirene ettersendes 


S. sak 44/09 Forlengelse særordning forlenget sensurtid 


Notat følger vedlagt 


S. sak 45/09 Tellende hjemmeeksamen vs obligatorisk kursoppgave 1. – 4. studieår 


Notat med vedlegg følger vedlagt 


S. sak 46/09 Valg (saksnr. 9/3960) 


Notat med vedlegg følger vedlagt 


S. sak 47/09 PhD-graden. Innstilling fra sakkyndig komité (unntatt offentlighet) 
(saksnr. 8/15011) 


Notat med vedlegg følger vedlagt 


S. sak 48/09 Feriefullmakt dekan 


S. sak ../09 Eventuelt  


 
 


Bergen, 11.06.09 
 
 


Ernst Nordtveit                 Eivind Buanes 
dekan      fakultetsdirektør 
 
 
Vedlegg 
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FORSKNINGSTERMIN 2010 
 


 
Det er kommet inn syv søknader om forskningstermin for 2010 (vedlegg 1): 
 
Erling Johannes Husabø –  Første halvår 2010 
Bent Liisberg –   Første halvår 2010 
Søren Wiig –    Første halvår 2010 
Gudrun Holgersen –   Annet halvår 2010 
Jørgen Aall –    Annet halvår 2010 
Synne Sæther Mæhle -  15/2-2010 - 14/2-2011 
Ernst Nordtveit -   Hele 2010 og 2011 
 
 
Retningslinjer for tildeling av forskningstermin følger som vedlegg 2. 
 
Av retningslinjene fremgår bl.a. 
- at alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års forskingstermin etter 6 års tjeneste 
eller 1/2 år etter 3 års tjeneste   
- at retten til forskningstermin er betinget av at den tilsatte legger fram en tilfredsstillende plan 
for den forskning som det tas sikte på å utføre i forskningsterminen 
- at tildeling av forskningstermin beror på en faglig vurdering og at tildeling normalt er 
avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres 
- at tildeling av forskningstermin kan begrenses både av undervisnings- og budsjettmessige 
grunner 
- at den som har forskningstermin har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) 
forskningsprosjekt(er) som danner grunnlaget for søknaden om forskningstermin 
- at det ikke er adgang til å påta seg arbeide, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning verv 
eller annet som kan hindre eller sinke konsentrasjonen om forskningsoppgavene uten etter 
samtykke fra institutt/fakultetet. 
- at personer som påtar seg særlig tunge, administrative verv (rektor, prorektor, dekan) får 
opptjent ett års forskningstermin etter fullført periode. 
 
Erling Johannes Husabø har søkt om seks måneders forskningstermin fra 01.01.10 til 
31.06.10. Han oppgir en opptjening fra oktober 2007 t.o.m. desember 2009, i tillegg kommer 
12 måneder som er ”til overs” fra tidligere år, dvs til sammen 39 måneder. 
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Bent Liisberg har søkt om seks måneders forskningstermin fra 01.01.10 til 31.06.10. Han 
oppgir en opptjening fra januar 2007 til og med desember 2009, til sammen 36 måneder.  
 
Søren Wiig har søkt om seks måneders forskningstermin fra 01.01.10 til 31.06.10. Han 
oppgir en opptjening på totalt 63 måneder fra april 2003 til og med desember 2009. Wiig har 
ikke hatt forskningstermin tidligere. 
 
Gudrun Holgersen har søkt om seks måneders forskningstermin fra 01.07.10 til 31.12.10. 
Hun oppgir en opptjening på 36 måneder fra januar 2007 til og med desember 2009, til 
sammen 36 måneder. 
 
Jørgen Aall har søkt om seks måneders forskningstermin fra 01.01.10 til 31.12.10. Han 
oppgir en opptjening fra juli 2007 til og med juli 2010, i tillegg kommer tre måneder som er 
til overs fra høsten 2005, dvs til sammen 39 måneder. 
 
Synne Sæther Mæhle har søkt om 12 måneders forskningstermin fra 15.02.10 til 14.02.11. 
Hun oppgir en opptjening fra 14. februar 2004 til og med 13. februar 2010, dvs 72 måneder.  
 
Ernst Nordtveit har søkt om 24 måneders forskningstermin fra 01.01.10 til 31.12.11. Han 
oppgir en opptjening på 326 (..) måneder. Han har ikke avviklet forskningstermin som ansatt 
ved fakultetet. Nordtveit har ved utløp av juli måned 2009 vært dekan ved fakultetet i tre 
konsekutive perioder 
 
Forskningsutvalget gjorde 11. juni enstemmig slikt vedtak (Aall fratrådte grunnet inhabilitet): 
 
1. FU tilrår at Erling Johannes Husabø og Ernst Nordtveit innvilges forskningstermin i tråd 
med søknadene, for henholdsvis første halvår 2010 og hele 2010/2011.  
2. Bent Liisberg, Søren Wiig, Gudrun Holgersen, Jørgen Aall og Synne Sæther Mæhle bes om 
å utforme utfyllende begrunnelser før søknadene deres realitetsbehandles av FU.  
 
 
På den bakgrunnen inviteres fakultetsstyret til å gjøre følgende vedtak: 
 


vedtak: 


1. Erling Johannes Husabø innvilges forskningstermin for første halvår 2010. 


2. Ernst Nordtveit innvilges forskningstermin i hele 2010 og 2011. 


3. Styret vil få seg forelagt innstilling vedrørende flere forskningsterminer i 2010 i neste 
møte.  


 


 


 


Rune Sæbø     Henning Simonsen 


visedekan     ass. fakultetsdirektør 


 


 


12.06.09 


HES 
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Vedlegg 





