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INNSTILLING FRÅ RESSURSKOMITEEN 
 


 
I. Komiteens innstilling 
Komiteen som ble oppnevnt med grunnlag i fakultetstyrevedtak av 25.06.08 (heretter omtalt 
som Ressurskomiteen) avgav sin innstilling29.01.09. 
 
I sin oppsummering av innstillingen (kap 0) skriver komiteen: 
”1. Mandat 
Komiteen har hatt som mandat å utrede ressursbehovet ved utviklingen av et moderne juridisk 
fakultet. 
 
2. Situasjonsanalyse og målbeskrivelse 
En vurdering av hvilke ressurser som er nødvendig for Det juridiske fakultet avhenger av hvilke 
oppgaver og utfordringer fakultetet står overfor på grunn av den samfunnsmessige og rettslige 
utviklingen. Komiteen har i sin analyse av dette pekt på at behovet for juridisk kompetanse, siden 
tidlig på 1990-tallet, har blitt sterkt påvirket av en utvikling som kjennetegnes ved rettsliggjøring av 
samfunnet, globaliseringsprosessen generelt og internasjonalisering av rettsregelproduksjon og 
tvisteløsning spesielt. Den faktiske og rettslige kompleksiteten som denne utviklingen representerer 
har skapt et behov for økt juridisk kompetanse som må dekkes både ved rettsvitenskapelig 
forskningsinnsats og ved utdanning av jurister med kompetanse til å fungere i et rettssystem i rask 
endring under sterk internasjonal påvirkning.  Endringene er så vidtgående at det stiller 
rettsvitenskapen og utdanningsinstitusjonene overfor en helt ny situasjon. Konkrete forhold som den 
teknologiske utvikling, migrasjon, klimautviklingen og miljøproblemene, som krever nye rettslige 
løsningsmodeller forsterker dette bildet. Nasjonale interesser knyttet til havrettsutvikling, 
Nordområdene, internasjonale handelsregler og europeisk rettsutvikling krever også vesentlig 
styrking av den juridiske kompetansen i Norge. Verken universitetene eller de politiske myndighetene 
har tatt tilstrekkelige grep for å møte utviklingen. Det fører til at Norge ikke vil ha tilstrekkelig 
kompetanse til å møte den fremtidige utviklingen på viktige områder, og at rettssamfunnet kan bli 
svekket. 
 
Et moderne juridisk fakultet vil etter komiteens mening være et fakultet som er i stand til å møte de 
forskningsmessige og utdanningsmessige utfordringene som rettsvitenskapen og juristprofesjonen vil 
stå overfor i årene som kommer. Dette krever langt flere lærerkrefter med forskningskompetanse enn 
det som har vært vanlig ved norske juridiske fakulteter tidligere. Et forholdstall mellom lærere og 
studenter på ca. 1: 20 synes å være en internasjonal norm for et juridisk lærested med høy kvalitet. 
 
Studieordningen på masterstudiet må gi rom for stor grad av interaktiv læring og direkte lærerkontakt 
og tilbakemelding, der studentene også øves i juridisk problemløsning og i kritisk og kreativ 
tilnærming til juridiske problemstillinger. I tillegg til et fullfinansiert masterstudium med internasjonal 







standard, må fakultetet ha et godt tilbud av spesialemner for så vel egne studenter som utenlandske 
studenter, flere internasjonale LLM-grader som gir grunnlag for utvikling av spesialisering, og 
etablering av et internasjonalt utdanningsmiljø. 
 
PhD-program med forskerutdanning av høy kvalitet er en sentral del av et moderne juridisk fakultet. 
Forskerutdanningen kan helt eller delvis skje i samarbeid med andre fakulteter nasjonalt og 
internasjonalt. PhD-programmet vil være avgjørende for fremtidig rekruttering og for å kunne forsyne 
samfunnet med personer med høy rettsvitenskapelig kompetanse, og for utviklingen av 
forskningmiljøet ved fakultetet. 
 
Sterke forskningsmiljø, organisert som forskergrupper, og med vesentlig grad av ekstern finansiering 
som åpner for konsentrasjon om en tematikk, i samarbeid mellom flere forskere, kjennetegner også et 
moderne juridisk fakultet. Fakultetet må ha som målsetning å få etablert ett til to sentre for 
fremragende forskning i løpet av den neste femårsperioden.  
 
I innstillingen presenteres nyere planer og utredninger av betydning for utviklingen ved fakultetet 
(fakultetets strategiplan 2006-10, NOKUT-rapportenes vurderinger, Krafttak for juridisk forskning og 
inntektsfordelingsutvalgets innstilling).  Komiteen gjør rede for sentrale trekk ved utviklingen innen 
utdanning og forskning ved fakultetet, særlig i siste 5-årsperiode. Styrkingen av fakultetets budsjett 
som følge av kvalitetsreformen og midler som følge av økt studiepoengsproduksjon, har gitt grunnlag 
for vekst de siste årene. Det er også en positiv utvikling i avlagte studiepoeng og antallet 
doktorgrader. Det er videre vekst i antallet vitenskapelige publikasjoner. Men tallmaterialet viser også 
at fakultetet fortsatt har et meget ugunstig forholdstall student:lærer, og at fakultetet mangler 
ressurser til å oppfylle de minstekrav som må stilles til undervisningsinnsats og forskning. 
 
3. Den fremtidige utviklingen av fakultetet 
I kapitel III drøfter komiteen de forskningsmessige og utdanningsmessige utfordringer norsk 
rettsvitenskap generelt og fakultetet spesielt står ovenfor, og hvilke krav og forventninger samfunnet 
og studentene må kunne stille til fakultetet. Ut fra dette, fakultetets plandokument og foreliggende 
utredninger og evalueringer, drøfter komiteen noen generelle mål for fakultetets virksomhet og 
utvikling, og konkretiserer hvilke tiltak som bør settes i verk for å nå disse målene. Styrkingstiltakene 
på utdanningssiden er knyttet til konkrete kvalitative og kvantitative tiltak innen masterstudiet som i 
hovedsak er knyttet til oppfølging av NOKUTs anbefalinger. Dette gjelder i hovedsak bruk av egne 
lærere som arbeidsgruppeledere på både første, andre og tredje studieår, økte tilbakemeldinger tredje 
studieår, videreføring av PBL-modellen til 4. studieår, samt styrking av lærerinnsatsen og utvidet 
tilbud om retting og kommentering på dette studieåret. Styrkingstiltakene på 5. studieår omfatter økt 
undervisningsomfang og økning av masterveiledningen fra 10 til 30 timer. Komiteen foreslår 
etablering av 3 LLM-program som ledd i fakultetets internasjonaliseringsvirksomhet. Komiteen 
foreslår videre tilsetting av nye førsteamanuenser og professorer for å kunne iverksette de ovennevnte 
tiltakene og nå målene. I sin analyse av forholdstall student:lærer kommer komiteen til at et 
forholdstall på 1: 20 er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig studiekvalitet. Dette er i samsvar med 
tidligere utredninger og må også anses som en internasjonal standard. Komiteen foreslår en økning 
av doktorgradsutdanningen ved en oppbygging av antall deltakere på PhD-programmet fra 34 i dag 
til 60, og økning av finansieringsgrunnlaget for egne stipendiater fra 19 til 35. Det foreslås å styrke 
forskningsinnsatsen ved økte ressurser til forskergruppene. Forskningskapasiteten vil også bli økt 
gjennom finansiering av forskningsdelen som er innebygget i de nye stillingene som er nødvendig for å 
styrke undervisningen. 


 
4. Ressursbehov for den videre utbygging av fakultetet 
Komiteen redegjør i dette kapitlet nærmere for hvilke totalressurser som må til for å utvikle fakultetet 
til det nivået som det er gjort rede for i de foregående kapitler, og som således er nødvendig for møte 
de utfordringer fakultetet står overfor innen utdanning og forskning. 
 
Disse kan oppsummeres slik (tallene i parentes viser til det som i innstillingen omtales som alternativ 
II): 







 - Fullfinans. for videreføring av aktivitetsnivået fra 2008        kr 2 mill 
 - Styrking av masterst. (inkl 54,2  (43,1)nye vit st.)                 kr 53,3 mill (43,2mill) 
  - Etablering av 3 LLM-program (inkl 8,1 (6) nye vit. st.)        kr 5,15 mill (3,2 mill) 
 - Utvidelse av forskerskolen til 60 opptatte (inkl 2 vit. st.)      kr 2,6 mill 
 - Utvidelse av universitetsfinansierte stipendiater til 35 st.      kr 6 mill 
 - Styrking av forskergruppene med                                          kr 0,8 mill 
 - Totalt styrkingsbehov i kroner                                               kr 69,85 mill (57,75) 
 - Totalt styrkingsbehov i vitenskapelige stillinger, ekskl stip. 
              stillinger                                                                                 64.3 stillinger (51.1) 


 
 


Forslagene ovenfor vil resultere i følgende dersom de implementeres fullt ut 
- antall vitenskapelige stillinger økes fra 42.5 til 106,8 (93,6) som tilsier 64,3 (51,1) nye faste 
stillinger, inkl erstatning for 9 midlertidige tilsettinger 


 - forholdstall student: fast tilsatt lærer reduseres fra 1: 62 til 1:20 (1:23) 
- forholdstall student: lærer totalt reduseres fra 1:49 til 1:20 (1:23). 


 
5. Plan for iverksetting 
Den videre oppbyggingen av fakultetet vil måtte skje trinnvis, og utviklingen av studietilbudet må skje 
planmessig slik at de mest presserende tiltakene implementeres først. 
 
Ut fra en totalvurdering anses rekruttering av 5-7 nye faste lærere pr år som en øvre grense i forhold 
til utbyggingstakt. Med en slik vekst vil det ta ca10 år å nå målene som er skissert i denne 
innstillingen, og dette vil forutsette en årlig budsjettmessig styrking i denne perioden på 5-7 mill 
kroner. I disse premissene er det forutsatt at grunnlagsfinansieringen øker, men det må også legges 
opp til at en økende del av forskningsmidlene kan hentes fra eksterne kilder. 
 
Den stillingsmessige oppbyggingen som foreslås i denne innstillingen forutsetter at antall kontor økes 
vesentlig ut over de nye arealene som fakultetet vil disponere i byggetrinn II på Dragefjellet. Det vil 
derfor måtte bli en viktig oppgave å skaffe tilleggsareal som muliggjør at fakultetet også i framtiden 
kan holdes mest mulig fysisk samlet. 
 
6. Noen kommentarer til tallgrunnlaget 
Tallmaterialet bygger i hovedsak på statistikk fram til 10.10.08, men likevel slik at det er det er tatt inn 
opplysninger om fakultetets budsjettildeling for 2009. 
 
Utregningene over behovet for faste stillingsressurser bygger på at fakultetet tar ut 775 t til 
undervisning- og sensur pr vitenskapelig stilling. Det er således ikke tatt hensyn til at noen vil reelt ha 
en lavere undervisningsplikt som følge av andre oppgaver som inngår i denne plikten. Det er heller 
ikke tatt hensyn til forskningstermin og erstatningsundervisning for denne. 
Stillings- og kostnadsanslagene ovenfor er således minimumstall, og vil i praksis ligge noe høyere ved 
full implementering av alle forslagene. 
 
Det økte ressursbehovet som følge av at internfinansierte stipendiater øker til 35 bygger på dagens 
stipendiattall, og ikke måltallet på 19.” 
 
II. Høring 
Innstillingen har vært oversendt Forskningsutvalget, Studieutvalget og Juridisk studentutvalg 
til orientering og for eventuelle kommentarer. 
 
Fra Juridisk studentutvalg foreligger ingen kommentarer. 
 
Saken var behandlet av Forskningsutvalget i møte 20.02.09 hvor følgende ble protokollert: 







”Innstillingen ble drøftet uten særlige kommentarer. Enighet om at det er et godt og grundig 
dokument." 
 
Saken var behandlet av Studieutvalget i møte 09.03.09 hvor følgende ble protokollert: 
”Studieutvalget uttrykker støtte til arbeidet for å sikre en forsvarlig ressurssituasjon for utdanning av 
framtidige jurister.” 
 
 
III. Kommentarer fra dekan og fakultetsdirektør 
Dekan og fakultetsdirektør legger innstillingen fram for Fakultetsstyret for at styret skal 
kunne gi sin uttalelse om en mener innstillingen gir et godt og dekkende grunnlag for 
fakultetets videre arbeid med ressurssituasjonen og utviklingen av fakultetet når det gjelder 
forskning og utdanning, internasjonalisering m.v. 
 
 
IV. Forslag til vedtak 
Dekan og fakultetsdirektør inviterer fakultetsstyret til å gjøre følgende  
 


vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen om Ressursgrunnlag for videre utvikling av 
fakultetet og ber om at den blir lagt til grunn for fakultetets videre arbeid med de spørsmål 
innstillingen berører. 
 
 
                                 Dekan                                             Ass.fakultetsdirektør 
 
 
11.03.09 
EIBU- …… 
 
 
Vedlegg 
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GODSKRIVING FOR UNDERVISNING OG SENSUR I JUS261-2-A 
KONFLIKTMEKLING I OG JUS261-2-B KONFLIKTMEKLING II. 


 
 
Emnene ble opprettet av fakultetsstyret i møte 17. juni 2008, sak 43/08. 
I saksframlegget var der vedlagt emnemal for begge emnene. Der går det fram at de har hhv 
20 timer (faktor 5) undervisning hver, svarende til da gjeldende norm for undervisning i 
spesialemner (sak 24/08 29. april 2008). 
 
Begge emnene ble undervist høsten 2008 av professor II Vibeke Vindeløv, stipendiat Camilla 
Bernt og Solfrid Mykland (stipendiat NHH). 
Underviserne kunne konstatere at kursene var svært ressurskrevende, og i etterkant av 
undervisningen i Konfliktmekling I kom der opp en diskusjon om godskrivingen av 
undervisningen. 
SU fikk seg forelagt et utførlig notat fra Camilla Bernt som grunnlag for en søknad om 
godskriving av 58 timer hver for Mykland og Bernt for dette kurset. Det ville innebære 116 
timer, svarende til 23,2 timer med faktor 5, i tillegg til kursansvarlig, professor II Vibeke 
Vindeløv. 
Studieutvalget satte godskrivingen til 48 timer – 96 timer til sammen for de to, svarende til 
19,2 timer med faktor 5. 
 
På grunn av den store søkingen som var til Konfliktmekling I høsten 08, har SU vedtatt (sak 
29-08/09 29. oktober 2008) at undervisningen tilbys også våren 09. 


Et tungt hensyn her er å sikre rekruttering til Konfliktmekling II – det er et vilkår at Konfliktmekling I 
er gjennomført, og bare ca rn tredel av deltakerne i Konfliktmekling I valgte å ta Konfliktmekling II 
H08. 


Kurset går i uke 14 (30. mars – 3. april). 
 
27. februar 2009 behandlet studieutvalget forslag til endring i kursbeskrivelse/emnemal og 
vedtok de foreslåtte endringene, jfr. sak 55-08/09. 
I emnemalen er normen for undervisning 20 timer i hver modul opprettholdt. I notatet vises 
det til at det er behov for undervisning i størrelsesorden 2*35 timer i tillegg til Vindeløvs 
undervisning (det vil si 2*7 timer med faktor 5). 
Su vedtok:  


”Emnebeskrivelsen i spesialemnene JUS261-2-A Konfliktmegling I og JUS261-2-B Konfliktmegling II 
endres som foreslått, med forbehold om ressursbruk. Camilla Bernt leverer ressursplan.” 


 1







 
Spørsmålet om ressursbruk legges med dette fram for fakultetsstyret. 
 
Det gjelder 


- sensur av refleksjonsnotatene 
- sats timefaktor for rollespill 


 
 
Refleksjonsnotatene: 
Studentene skal skrive et refleksjonsnotat fra hver av kursets fem dager (fire dagers 
deltakelse/fire notater er minstekrav for å bestå kurset – de fleste deltar på alle fem dagene og 
skriver fem notater). Disse notatene utgjør eksamen i Konfliktmekling I. 
 
Spørsmålet er hvordan sensuren av disse notatene skal honoreres. 
Pr i dag har vi følgende satser for sensur av skriftlig eksamensarbeid: 


Hjemmeeksamen inntil en uke  faktor 1,5 
Hjemmeeksamen inntil 1 uke - 2. hånd faktor 1 
Hjemmeeksamen - 2 uker eller mer faktor 3 
Obligatorisk oppgave  faktor 1 
Sensur - exfac (pr.mappe)  faktor 0,5 
Skoleeksamen 4 t faktor 1 
Skoleeksamen 6 t faktor 1,5 


 
Notatene utgjør til sammen ca 4500 ord pr student. 
De sensureres til bestått/ikke bestått. 
 
Rollespill: 
Her legges til grunn et forholdstall lærer:student på 1:8. Det svarer til modellen Vindeløv 
nytter i tilsvarende undervisning i København. 
 
Kurslærer (i samarbeid med kursansvarlig og ekstern lærer) foreslår at forberedelsesfaktoren 
settes til 3 for denne delen av undervisningen. Det er mindre forberedelse for denne typen 
undervisning enn tilfellet er for tradisjonelle forelesninger. 
 
Samlet ressursbehov for kursene, utover det professor Vindeløv godskrives: 
JUS261-2-A Konfliktmekling I: 


- Undervisning: 35 + 35 timer = 70 timer, dvs 14 timer undervisning med faktor 5. 
Forelsås endret til 35+35 timer = 70 timer, dvs 23 timer undervisning med faktor 3. 


- Sensur: Fem notater pr student, til sammen ca 4500 ord. Honoreres som 
hjemmeeksamen på 1 uke, det vil si med 1,5 t/student. 


JUS261-2-B Konfliktmekling II: 
- Undervisning: Forholdstall 1:8 lærer:student under rollespill, det vil si at det er behov 


for inntil fire lærere samtidig dersom kurset blir fulltegnet (30 studenter). Denne 
dekningen vil det være behov for i ca 12 av kursets 20 timer. Det vil si i alt 56 
lærertimer. Med faktor 3 gir dette 168 timer. 


- Sensur: Ordinær skoleeksamen. 
 
Ikrafttredelse: 
For vårens undervisning har det vært en underliggende premiss at undervisningen godskrives 
med faktor 5. Det vil ikke være umulig å redusere det til 3 med virkning også for våren, men 
neppe helt heldig med tanke på inngåtte avtaler. 
Fra høsten 2009 er det imidlertid ikke betenkelig å redusere til faktor 3. 
For sensur av refleksjonsnotat, iverksettes vedtaket fra og med V09. 
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Forslag: 
1) Veiledning i rollespill honoreres med faktor 3 
2) Sensur av refleksjonsnotat 3000-6000 ord til bestått/ikke bestått honoreres med en 


time 
3) Ikrafttredelse: 1) trer i kraft fra H09, 2) trer i kraft fra V09. 


 


 


 


Dekanus      Fakultetsdirektør 
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SLUTTRAPPORT ØKONOMI 2008 
 
 
1. Departementsfinansiert virksomhet (DFV) 
 


DFV totalt Årsbudsjett
Regnskap 


2008 Avvik kr Avvik % 2007
Endring siste 


år
Inntekter -80 166 200 -79 929 471 -236 729 -0,3 % -77 065 798 3,7 %
Varekostn 0 264 -264 -65 131
Lønn 67 351 900 68 548 555 -1 196 655 -1,8 % 61 811 087 10,9 %
Adk 8 664 300 7 721 418 942 882 10,9 % 8 125 007 -5,0 %
Interne trans 8 459 000 8 943 363 -484 363 -5,7 % 9 293 555 -3,8 %
Sum kostn 84 475 200 85 213 600 -738 400 0,9 % 79 164 518 7,6 %
Driftsresultat 4 309 000 5 284 129 -975 129 -22,6 % 2 098 720 151,8 %
Overf fra 2007 -4 309 000 -4 308 890 -110 0,0 % -6 407 611 -32,8 %
Overf videre -975 239 975 239 4 308 891 -122,6 %
Resultat 0 0 0 0  
 
Regnskapet for DFV i 2008 viser et overforbruk på kroner kr  975.239. Dette inkluderer kr 
1.000.000 i ekstratildeling som følge av reversering av hvileskjæret. Uten dette ville 
overforbruket ha vært ca kr 1.975.000. Overforbruket på Annum er kr 1,4 millioner etter at en 
korrigerer for ubrukte midler på stipendiatprosjektet.  Prosjektet Likestillingsarbeid tar med 
seg øremerkede midler på totalt kr 384.000 til 2009. Se for øvrig tabellen under for detaljert 
informasjon om hvordan overforbruket på DFV fremkommer. 
 
JUS Prosjekt Saldo
Annum 000000 -1 482 950
Likestilllingsarbeid 700028 384 000
Opplæringsrådet 700222 -53 097
Likestillingstiltak 700260 -252
Saldering bidragsprosjekter 700900 3 147
Utviklingsforskning 710004 66 031
Avsett stipendiater/post.dok til fordeling 720006 107 883
Sum -975 238  
 
 







Vedlagt følger referat fra møte 28.11.08 mellom blant annet universitetsdirektøren og 
dekanus og fakultetsdirektør om den økonomiske situasjonen for 2008. Det vises her blant 
annet til at fakultetet er styrket med kr 4 mill i 2009 på bakgrunn av NOKUTs anbefalinger 
og at ”Dette gir fakultetet et vesentlig bedre økonomisk handlingsrom. Universitetsdirektøren 
forutsetter derfor at fakultetet gjennomfører budsjettåret 2009 i balanse”. Fra Økonomiavdelingen har 
vi nå fått opplyst at fakultetet må tolke referatet slik at universitetsdirektøren mener at 
fakultetet skal dekke inn overforbruket i 2009 og går ut av 2009 i balanse og uten gjeld. 
Vi har ikke tolket dette slik, og har lagt til grunn at vi som sist vi hadde et overforbruk skulle 
gjøre en avtale med universitetet sentralt om en tilbakebetalingsplan etter at regnskapet var 
avsluttet. Vi vil derfor ta dette opp med universitetet sentralt for å få en endelig avklaring. Til 
orientering kan nevnes at sist vi måtte betale tilbake var det lagt opp til en 
tilbakebetalingsplan over flere år. 
 
Som det framgikk av saksforelegget til budsjettfordelingsnotatet til styremøtet 27.01.09 var 
det opplyst at tilbakebetaling av overforbruk ikke var lagt inn i budsjettet. Dette var derfor 
noe en måtte komme tilbake til når beløpet var endelig avklart og når det også blir endelig 
avklart hvordan fakultetet skal gjøre dette 
 
 
2. Stipendiatprosjektet 
 
Stipendiatprosjektet er en del av DFV, og tabellen over viser at prosjektet hadde kr 108.000 i 
ubrukte midler ved årets slutt. Disse overføres til 2009. Årsaken til at prosjektet har ubrukte 
midler er at prosjektet ikke er belastet med kostnader til infrastruktur, samt driftsmidler for 
stipendiatene. Som følge av at de ubrukte midlene ikke er større betyr dette at fakultetet i stor 
utstrekning subsidierer prosjektet. 
 


3. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) 


 


BOA Årsbudsjett
Regnskap 


2008 Avvik kr Avvik % 2007
Endring siste 


år
Inntekter -8 127 000 -6 867 998 -1 259 002 -15,5 % -4 657 931 47,4 %
Lønn 0 3 657 979 -3 657 979 0,0 % 3 612 951 1,2 %
Adk 8 405 000 2 176 687 6 228 313 74,1 % 1 348 647 61,4 %
Interne trans 0 -224 197 224 197 0,0 % -335 572 -33,2 %
Sum kostn 8 405 000 5 610 469 2 794 531 -33,2 % 4 626 026 21,3 %
Driftsresultat 278 000 -1 257 529 -1 535 529 17,7 % -31 905 3841,5 %
Resultat 278 000 -1 257 529 -1 535 529 -31 905  
 
BOA er summen av den Forskningsrådsfinansierte virksomheten (FFV) og Eksternfinansiert 
virksomhet (EFV). Budsjettet for BOA viser hva fakultetet forventer (i september året i 
forveien) å oppnå av Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet i budsjettåret. Fra 2007 til 
2008 har det vært en økning i BOA-budsjettet på ca 47 %, med en inntekt på ca 6,8 millioner. 
Forventet budsjett for 2008 var imidlertid på ca 8 millioner. Årsaken til at inntektene ble 
lavere enn antatt, skyldes først og fremst omfanget av nye NFR-prosjekter, som ble lavere 
enn man hadde regnet med.  
 
For 2008 viser regnskapet at aktiviteten har vært om lag 30 % lavere enn antatt.  Forsinket 
oppstart av rekrutteringsstillinger i enkelte av prosjektene, samt relativt store overføringer av 
midler fra Meltzer- og Universitetsfondet som kan brukes fram til 31.03.09 forklarer noe av 







dette. I tillegg ble det i 2008 tildelt såkalte startpakker via Meltzerfondet og midler fra 
Bergens forskningsstiftelse under internasjonaliseringsprogrammet som kan brukes fram til 
31.12.09.   
 
 
Saken legges frem for fakultetsstyret med følgende forslag til  
 


vedtak: 
 
”Styret tar sluttrapporten om økonomi for 2008 til etterretning.” 
 


 
 
 


Ernst Nordtveit      Eivind Buanes 
dekanus        fakultetsdirektør 
      
 
28.02.2009  
HES/LAHO-EIBU 
 
 
Vedlegg 





		3. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)






DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 


NOTAT 
 


til 
 


Fakultetsstyret 
 
Jnr 9/337 
Arkiv  


 Sak nr. 14/09 
Styremøte 17.03.09 


 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 


 
 
a) Protokoll fra Forskningsutvalget   


Protokoller fra møtene 20.01.09 og 26.01.09 følger vedlagt.  
 


b) Protokoll fra Tilsettingsutvalget (unntatt offentlighet) 
Protokoll fra møtet 27.02.09 følger vedlagt  
 


c) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra møtet 03.02.09 følger vedlagt. 
 


d) Utlysningstekster 
Postdoktorstilling i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (09/1812), 
utlysningstekst følger vedlagt. 
Postdoktorstilling i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (09/3263), 
utlysningstekst følger vedlagt. 
 


e) 
 


Oppnevning av komiteer 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som 
førsteamanuensis i rettsvitenskap (08/10603). Brev av 03.03.09 følger vedlagt. 
 


f) Personalia 
Birthe Taraldset er fra 1. mars tilsatt som stipendiat for en periode på 4 år. 
Jørn Jacobsen er fra 1. mars tilsatt som postdoktor for en periode på 3 år. 
Linda Gröning er fra 1. april tilsatt som postdoktor for en periode på 3 år. 
Arnt Skjefstad er fra 1. april tilsatt som stipendiat for en periode på 4 år. 
Erlend Baldersheim er fra 1. april tilsatt som stipendiat for en periode på 4 år. 
Hans Fredrik Marthinussen har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som førsteamanuensis 
fra 04.03.09 til 31.05.09. 
Ingunn Elise Myklebust har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat fra 
09.03.09 til 30.06.09. 
Knut Høivik har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat fra 13.03.09 til 
30.09.09. 
Lars Erik Steinkjer har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat fra 16.03.09 til 
08.04.09. 
Gert Johan Kjelby har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat fra 15.02.09 til 
21.03.09. 
Karl Harald Søvig er innvilget permisjon fra sin stilling som universitetslektor med 
henholdsvis 100% i perioden 01.02.09 til 28.02.09, og 50% i perioden 01.03.09 til 31.05.09. 







Silje Nerheim er innvilget forlenget permisjon i forbindelse med fødsel fra 14.04.09 til 
22.05.09.  
Kristine Ihlebrekke Pettersen er tilsatt som medarbeider i fakultetets informasjonssenter i 
perioden 01.03.09 til 30.06.09. 
 


g) Saker sentrale klagenemnd (unntatt offentlighet) 
Klagesak 247/08 følger vedlagt. 
Klagesak 01/09 følger vedlagt. 
Klagesak 02/09 følger vedlagt. 
Klagesak 04/09 følger vedlagt. 
Klagesak 07/09 følger vedlagt. 
 


h) Fuskesakene ved Det juridiske fakultet i 2008: Oppnevning av en uavhengig komité 
for drøfting av erfaringer knyttet til behandlingen av sakene 
Brev datert 03.02.09 fra universitetsledelsen følger vedlagt. 
 


i) Budsjett 2009 – Tildeling program for evaluering og kvalitetsutvikling 
Brev datert 23.01.09 fra universitetsdirektørens kontor følger vedlagt. 
 


                    
 
dekanus 


  
 
fakultetsdirektør 
 


 
12.03.09 
Vedlegg 
 
 








DET JURIDISKE FAKULTET      
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
Protokoll       
Styret for Det juridiske fakultet 
 
Styremøte tirsdag 17.03.09. januar 2009 kl. 12.15 – 15.30 


 
 


Til stede: 


 


Nordtveit, Strandbakken, Holgersen, Askeland (for Husabø), Frantzen (for 
Sæther Mæhle), Bernt, Øyen, Hatling, Hauken, Ramani, Gabrielsen (for 
Lütken) 


Forfall: Husabø, Sæther Mæhle, Lütken 


Andre 
tilstedeværende 


Simonsen og Fredheim. 


 
 Saksliste 
S. sak 12/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 


S. sak 13/09 Protokoll fra styremøtet 27. januar 2009 


Det var ingen merknader til protokollen.  


S. sak 14/09 Orienterings- og referatsaker 


a) Protokoll fra Forskningsutvalget   
Protokoll fra møtene 20.01.09 og 26.01.09 fulgte vedlagt.  
 


b) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 
Protokoll fra møtet 27.02.09 fulgte vedlagt. 
 


c) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra møtet 03.02.09 fulgte vedlagt. 
 


d) Utlysningstekster 
Postdoktorstilling i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (09/1812), 
utlysningstekst fulgte vedlagt. 
Postdoktorstilling i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (09/3263), 
utlysningstekst fulgte vedlagt. 
 


e) 
 


Oppnevning av sakkyndige komiteer 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som 
førsteamanuensis i rettsvitenskap (08/10603). Komiteen består av 
Førsteamanuensis dr. juris Berte-Elen Konow, Professor em. dr. juris Thor 
Falkanger og Professor dr. juris Hans Jacob Bull. Brev av 03.03.09 fulgte 
vedlagt. 







 
f) Personalia 


Birthe Taraldset er fra 1. mars tilsatt som stipendiat for en periode på 4 år. 
Jørn Jacobsen er fra 1. mars tilsatt som postdoktor for en periode på 3 år. 
Linda Gröning er fra 1. april tilsatt som postdoktor for en periode på 3 år. 
Arnt Skjefstad er fra 1. april tilsatt som stipendiat for en periode på 4 år. 
Erlend Baldersheim er fra 1. april tilsatt som stipendiat for en periode på 4 år. 
Hans Fredrik Marthinussen har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 
førsteamanuensis fra 04.03.09 til 31.05.09. 
Ingunn Elise Myklebust har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat 
fra 09.03.09 til 30.06.09. 
Knut Høivik har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat fra 13.03.09 
til 30.09.09. 
Lars Erik Steinkjer har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat fra 
16.03.09 til 08.04.09. 
Gert Johan Kjelby har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som stipendiat fra 
15.02.09 til 21.03.09. 
Karl Harald Søvig er innvilget permisjon fra sin stilling som førsteamanuensis med 
henholdsvis 100% i perioden 01.02.09 til 28.02.09, og 50% i perioden 01.03.09 til 
31.05.09. 
Silje Nerheim er innvilget forlenget permisjon i forbindelse med fødsel fra 14.04.09 
til 22.05.09.  
Kristine Ihlebrekke Pettersen er tilsatt som medarbeider i fakultetets 
informasjonssenter i perioden 01.03.09 til 30.06.09. 
 


g) Saker sentrale klagenemnd (unntatt offentlighet) 
Klagesak 247/08 fulgte vedlagt. 
Klagesak 01/09 fulgte vedlagt. 
Klagesak 02/09 fulgte vedlagt. 
Klagesak 04/09 fulgte vedlagt. 
Klagesak 07/09 fulgte vedlagt. 
 


h) Fuskesakene ved Det juridiske fakultet i 2008: Oppnevning av en uavhengig 
komité for drøfting av erfaringer knyttet til behandlingen av sakene 
Brev datert 03.02.09 fra universitetsledelsen fulgte vedlagt. 
 


i) Budsjett 2009 – Tildeling program for evaluering og kvalitetsutvikling 
Brev datert 23.01.09 fra universitetsdirektørens kontor fulgte vedlagt. 
 


S. sak 15/09 Innflytting i byggetrinn II og flytting fra Folkets hus til Dragefjellet. 
Orienteringssak 


Notat med vedlegg fulgte vedlagt. 
 


S. sak 16/09 Styrings- og ledelsesformer. Orienteringssak 


Saken tas opp til behandling som vedtakssak. Enstemmig vedtatt. 
 


Vedtak: 1. Det juridiske fakultet vil ikke i denne omgang søke om overgang til tilsatt 
dekan. 
2. Spørsmålet om å søke om innføring av enhetlig ledelse utsettes til 
ekstraordinært styremøte 31.03.2009. 
3. Styret forutsetter at spørsmålet om styrings- og ledelsesform for fakultetet 







blir gjennomdrøftet i god tid før utløpet av neste valgperiode. 
 
(Pkt. 1 og 2 var enstemmige, mens punkt 3. ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer). 
 


S. sak 17/09 Årsrapport økonomi 2008 


Vedtak: Styret tar sluttrapporten om økonomi for 2008 til etterretning. 
 


S. sak 18/09 Tilsetting i 2 av 3 utlyste stipendiatstillinger – anmodning om omgjøring 
av fakultetsstyrevedtak  


 


Vedtak: Fakultetsstyret omgjør pkt 2 i vedtak av 27.01.09 i sak 05/09 slik at det 
foretas tilsetting i alle de tre stipendiatstillingene med søknadsfrist 20.03.08. 
 
Framlegg til et pkt. 2 ”Til neste styremøte presenteres forslag til hvordan kr. 
420.000 i udisponerte midler kan brukes til å reversere kuttene i 
undervisningstilbudet for 2009. Vedtaket under pkt. 1 gis budsjettmessig 
dekning ved at det lyses tre i stedet for fire nye stipendiatstillinger i 2009”, 
fikk 1 stemme. 
 


S. sak 19/09 Innstilling fra ressurskomiteen 


Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen om Ressursgrunnlag for videre 
utvikling av fakultetet og ber om at den blir lagt til grunn for fakultetets 
videre arbeid med de spørsmål innstillingen berører. 
 


S. sak 20/09 Godskriving for undervisning og sensur i JUS261-2-A  Konfliktmekling I 
og JUS261 -2-B Konfliktmekling II 


Vedtak: 1) Veiledning i rollespill honoreres med faktor 3 
2) Sensur av refleksjonsnotat 3000-6000 ord til bestått/ikke bestått 


honoreres med en time 
3) Ikrafttredelse: 1) trer i kraft fra H09, 2) trer i kraft fra V09. 


 
S. sak 21/09 Eventuelt 


Det var ingen saker under eventuelt 


 
 


Bergen, 23.03.09 
 
 


Ernst Nordtveit      Henning Simonsen 
dekanus      fungerende fakultetsdirektør 
 
 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
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Fakultetsstyret 
 
Jnr  
Arkiv  


 Sak nr. 15/09 
Styremøte 17.03.09 


 
 
INNFLYTTING I BYGGETRINN II OG FLYTTINGER FRA FOLKETS HUS TIL 
DRAGEFJELLET. ORIENTERING 


 
 


 
 
 
I. Fakultetsstyrevedtak 17.06.08 
Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak om framtidig lokalisering i byggetrinn I og II i møte 
17.06.08:  
 


1. Rune Sæbø, Eivind Buanes, Anne Lise Arnesen og Hans Fredrik Marthinussen oppnevnes 
som medlemmer av brukerkomiteen. Når det er avklart hvem som skal flytte inn i byggetrinn 
II suppleres komiteen med en representant for brukerne, og det forutsetter at komiteen har 
nær brukerkontakt.                                                                                                           
Status: Det er nå i hovedsak avklart hvem som skal ha kontor i byggetrinn II, og 
dekanus har oppnevnt Ragna Aarli som nytt medlem i brukerkomiteen 


2. Administrasjonen skal sitte mest mulig samlet i byggetrinn I. Dekanus og fakultetsdirektør 
får fullmakt til å foreta den endelige plassering ut fra det som framgår av saksframlegget til 
styret og kommentarer som framkom i møtet.                                                                    
Status: Administrasjonen vil beholde sine kontor knyttet til informasjonssenteret og 
administrasjonsfløyen. Ut fra føringene i notatet og styrets drøfting vil 
administrasjonen ut over dette disponere 8 ledige kontor i 7. etg og 6 ledige kontor i 6. 
etg (totalt samme antall kontor som i dag). Administrasjonen fastsetter selv den 
interne kontorfordeling innenfor de kontor administrasjonen disponerer 


3. Det sendes en henvendelse til forskergruppene for Ressursforvaltnings-, miljø- og 
utviklingsrett, Statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter og Strafferett og 
straffeprosess med forespørsel om de ønsker å plasseres i byggetrinn II, og hvor mange 
dette eventuelt vil omfatte.                                                                                                      
Status: Deler av forskergruppene for Ressursforvaltnings-, miljø- og utviklingsrett og 
for Strafferett og straffeprosess flytter etter eget ønske til byggetrinn II. Gruppen for  
Statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter 


4. Det sendes også en henvendelse til alle vitenskapelig tilsatte med forespørsel om hvem som 
ønsker å sitte i byggetrinn II på grunn av større nærhet til CMI, og uavhengig av 
spørsmålet om samling av fagmiljø omtalt i pkt. 3.                                                            
Status: Med de som meldte seg her og de som følger sine forskningsgrupper, jf pkt 3 
ovenfor, vil 26 av 27 kontor være belagt på innflyttingstidspunktet.  


5. Dersom tilbakemeldingen fra pkt 3 og 4 viser at det fortsatt vil være ledige kontor i 







byggetrinn II rettes det en henvendelse til alle vitenskapelige om hvem som ønsker å sitte i 
byggetrinn II.                                                                                                                   
Status: Da 26 av 27 kontor vil være belagt vil det på innflyttingstidspunktet, vil det 
ikke gå ut noen slik henvendelse 


6. Styret forutsetter at endelig kontorfordeling legges frem for Fakultetsstyret dersom en ikke 
fullt ut finner frem til frivillige løsninger.                                                                         
Status: Flyttingene til byggetrinn II har skjedd på frivillig grunnlag 


7. Fakultetets reglement for kontorfordeling vil ikke gjelde ved flytteprosessen i forbindelse 
med innflytting i byggetrinn II og utflytting fra Folkets hus. Hovedprinsippene legges likevel 
til grunn så langt de passer.                                                                                           
Status: Etter at det ble klart hvem som ønsket å flytte over i byggetrinn II og avklart 
hvor administrasjonen skal sitte har følgende prosess vært gjennomført og i følgende 
rekkefølge 


 de to professorene i Folkets hus har etter ansiennitet valgt blant de ledige 
kontorene i byggetrinn I 


 de to førsteamanuensene i Folkets hus har etter ansiennitet valgt blant de 
ledige kontorene i byggetrinn I 


 to førsteamanuenser med kontor i byggetrinn I har etter ansiennitet valgt blant 
de ledige kontorene i byggetrinn I 


 stipendiatene og universitetslektorene i Folkets hus og to på Dragefjellet uten 
eget kontor har etter ansiennitet valgt blant de ledige kontorene i byggetrinn I. 
 


II. Oppsummering kontor 
Ledelsen har drøftet om det i byggetrinn II bør holdes ledige kontor for framtidig ekspensjon 
for de gruppene som flytter dit. I så fall ville ikke alle som har ytret ønske om flytting kunne 
flytte dit. Når ledelsen likevel har valgt å fylle opp 26 av de 27 kontorene allerede nå, er det 
blant annet fordi også byggetrinn I vil være fylt opp, og alternativet kunne bli at vitenskapelig 
tilsatte ut over vit.ass må sitte i gamlebygget også høsten 2009. Det synes imidlertid klart at 
fakultetet fortsatt må beholde arbeidsplassene i gamlebygget som reserveareal.  
Når det gjelder ekspensjon i forhold til miljøene i byggetrinn II så bør dette kunne løses dels 
ved kontor som blir ledige etter midlertidig tilsatte og dels ved å leie kontor i bygget 
 
III. Kontorplassering i byggetrinn II 
Den konkret kontorplassering i byggetrinn I for vitenskapelig tilsatte nå avklart. Status for 
kontorplasseringen i byggetrinn II er følgende: Leder for brukerkomiteen (Sæbø) har sammen 
med lederne for de to forskergruppene som flytter dit (Nordtveit og Strandbakken) og Sinding 
Aasen som representant for ”restgruppen” fordelt arealene mellom seg slik at gruppene sitter 
innbyrdes samlet. Hovedprinsippene for romfordeling (etter stillingskategori og ansiennitet 
innen stillingskategoriene) legges til grunn for kontorfordelingen innenfor gruppenes areal – 
men likevel slik at det utøves nødvendig skjønn.  
 
IV. Utstyr/inventar 


1. Både administrasjonen og Eiendomsavdelingen (EiA) har gjennomgått kontorene i 
Folkets hus og konkludert med at vi tar med oss inventar til å kunne møblere 14 
kontor i byggetrinn II. Der er også inventar til å kunne møblere møterommet samt 
kopimaskin og annet utstyr til byggetrinn II. 


2. Det må kjøpes inn inventar, inkl telefon med mer til de øvrige 13 kontorene.  
Stabs- og forskningsseksjonen har kostnadsberegner disse utgiftene sammen med EiA, 
og det er ut fra dette sendt søknad til Økonomiavdelingen om dekning av utgifter til 
inventar og utstyr, jf vedlegg 







 
 


 
V. Flytteprosessen – utfordringer 
     Fra prosjektledelsen har vi fått opplyst at byggearbeidene er i rute og at overtakelsen vil 


skje som planlagt 15. juni. I samme e-post framgikk det imidlertid at flytting vil skje i 
august. Vi sendte umiddelbart et svar om at det for fakultetet var nødvendig å påbegynne 
flyttingen seinest i juli, og gjerne før. Vi har nå fått muntlig tilbakemelding om at flytting 
av inventar fra Folkets hus til byggetrinn II bør kunne gjennomføres i slutten av juni, og at 
nytt inventar til de øvrige kontorene bør kunne komme på plass siste uke i juni. I så fall vil 
innflytting i byggetrinn II kunne påbegynnes i månedsskiftet juni/juli. Men det må her tas 
forbehold om ferieavviking for dem som skal forestå den fysiske flyttingen. 


 
     Nedenfor følger fra vår side en tentativ plan for flytting som ev må revideres av dem som i 


siste instans organiserer flytteprosessen: 
1. De 13 kontorene i byggetrinn II hvor det skal inn nytt inventar må møbleres snarest 


mulig 
2. De fra byggetrinn I som skal inn i disse kontorene flytter først for å frigjøre plass for  


dem fra Folkets hus som skal overta deres fraflyttede kontor 
3. Kontorene etter dem som flytter ut fra byggetrinn I ryddes og vaskes 
4. De fra Folkets hus som skal overta kontorene etter ”de 13” flytter (men først må det 


foretas noen interne kontorbytter) 
5. Inventar og utstyr fra Folkets hus flyttes til byggetrinn II 
6. De øvrige som skal inn i byggetrinn II flytter så snart inventaret fra Folkets hus er 


kommet på plass 
7. Kontorene etter dem som nå flytter fra byggetrinn I ryddes og vaskes 
8. De som sitter i Folkets hus flytter (de få som skal i byggetrinn II kan om ønskelig 


flytte tidligere). 
 
De interne flytteprosesser i byggetrinn I (som primært gjelder administrasjonen) må tilpasses 
prosessene ovenfor. 
 
En hovedutfordring blir å finne best mulig løsninger for dem i Folkets hus som skal til 
byggetrinn I i perioden fra inventaret flyttes fra Folkets hus til byggetrinn II og til de kan 
flytte inn i byggetrinn I. Dette må nødvendigvis ta noe tid da det i mellomtiden også skal skje 
en utflytting fra de kontorene hvor de skal inn og disse kontorene skal vaskes. Denne perioden 
må gjøres så kort som mulig, og bør helst skje i en periode hvor flest mulig er på ferie. 
Konklusjonen er at fordi vi har flere parallelle flytteprosesser som innvirker på hverandre vil 
flytteprosessen uansett ta så lang tid at flytteprosessen bør påbegynnes i juli om alle skal være 
på plass til semesterstart. I tillegg kommer utfordringen i forhold til dem som får tømt sine 
kontor for inventar i Folkets hus og ikke kan flytte direkte inn i byggetrinn I 
 
VI. Oppfølging og behov for avklaringer  
Representanter for brukerkomiteen deltar i møter med prosjektledelsen, arkitekt, 
hovedentreprenør og andre relevante instanser knyttet til byggeprosjektet og medvirker ved 
beslutninger som berører fakultetets areal. 
 
Det er nedsatt en administrativ gruppe som får ansvaret for nødvendige avklaringer og for den 
praktiske gjennomføring av prosesser hvor fakultetet er involvert. Noe stikkord her er 







 Det må endelig avklares når flytteprosessen kan påbegynnes og tidsplan for 
gjennomføringen 


 Vi legger også til grunn at Eiendomsavdelingen organiserer og er ansvarlig for 
gjennomføring av flytteprosessen, herunder flytting av inventar og utstyr. Men 
også dette må endelig avklares 


 Utvasking av kontor i byggetrinn I hvor det kommer nye er ikke lagt inn i våre 
budsjett. Må få avklart hvilket nivå denne utvaskingen skal være på, hva det 
koster og hvem som skal betale 


 Det er heller ikke lagt inn midler for utvasking av våre kontor i Folkets hus – 
noe vi er forpliktet til i henhold til avtalen. Må her få avklart om noe av lokalene 
må tilbakeføres til opprinnelig stand, jf avtalen.  


 Det er heller ikke lagt inn midler til selve flytteprosessen, men vi legger her til 
grunn at dette dekkes av sentrale midler avsatt til dette formålet. Dette må 
likevel endelig avklares 


 Gruppen må følge opp i forhold til søknaden om inventar, jf ovenfor 
 Gruppen må ivareta nødvendig kontakt med dem som skal flytte og påse at det 


gis god informasjon. 
 
 
 
 
                                                       
                                      Ernst Nordtveit                           Eivind Buanes 
                                           Dekanus                                Fakultetsdirektør 
 
 
 
10.03.09 
EIBU 
 
Vedlegg 
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STYRINGS- OG LEIINGSSTRUKTUR PÅ FAKULTETS- OG INSTITUTTNIVÅ. 
 


 
 
I. Høyringsfråsegn 
I høyringssak om styrings- og leiingsstruktur på fakultets- og instituttnivå vedtok  
fakultetsstyret i møte 27.01.09 å gje følgjande høyringsfråsegn: 


”Det vert vist til brev frå Universitetsdirektøren av 12.11.08, der ein bed fakulteta uttala seg om 
leiingsstruktur på fakultets- og instituttnivå. 


Det juridiske fakultet har drøfta saka på personalmøte den 9. januar og i fakultetsstyremøte 27. 
januar. Saka er også drøfta av Forskingsutvalet ved fakultetet i møte 20.01. 2009. 


Styret ved Det juridiske fakultet vil peika på at organiseringa og leiinga av verksemda på alle nivå ved 
Universitetet i Bergen er avgjerande for om Universitetet kan nå sine mål og utnytta ressursane på ein 
god måte. Universitetet og dermed fakulteta og institutta står overfor andre styringsutfordringar enn 
tidlegare. Aukande konkurranse om forskingsmidlar frå nasjonale og europeiske organ og 
konkurranse om så vel studentar som gode forskarar stiller strenge krav til leiarkompetanse og evne 
til strategisk og profesjonell leiing av fakultet og institutt ved Universitetet.  


Effektiv utnytting av ressursane, god personalforvalting og effektiv prosjektadministrasjon og evne til 
å prioritera og leia mot langsiktige strategiske mål, vil vera stadig viktigare for at Universitetet skal 
kunne nå opp i konkurransen og halda på sin posisjon som det leiande universitetet på Vestlandet og 
som eit internasjonalt synleg forskingsuniversitet. 


Det juridiske fakultet har som kjent ein organisasjonsmodell utan institutt. I det fylgjande vil vi difor 
først uttala oss om fakultetsnivået og vil deretter koma med nokre merknader om styringsmodellen på 
instituttnivå. 
 
Det juridiske fakultet vil understreka at det sentrale problemet er å få ei styringsordning som gjev ei 
god fagleg leiing og god administrativ styring, tilpassa dei styringsutfordringane som fakulteta og 
institutta står overfor. I den diskusjonen bør ein ikkje overdriva skilnaden mellom ein valt og ein tilsett 
leiar. 
 
Krava til leiaren er at ho eller han skal ha god forankring og legitimitet i fagmiljøet, kunne tenkja 
strategisk og langsiktig, kunne ta avgjerder som ikkje alle er samde i, kunne verka som ein fagleg 
inspirator, kunne opptre og tala avdelinga eller instituttet si sak utad og formulera klare mål for 
verksemda innad. Dette er omsyn som kan varetakast både med valt og tilsett leiar. Spørsmålet er kva 
ordning som gjer det mest sannsynleg at ein får ein god leiar. 
 
Det juridiske fakultet meiner at ein ved ein tilsett leiar betre vil kunne sikra omsynet til å få ein leiar 
med sterk leiarkompetanse, ved at ein i tilsetjingsprosessen får ei nøye vurdering av leiareigenskapane 







hos vedkomande og fordi ein også vil kunne rekruttera leiarar utanfor institusjonen. Ved tilsett leiar 
vil ein også tydeleggjera leiarrolla og –skyldnaden enda sterkare. 
 
Omsynet til fagleg forankring må sikrast ved at ein for det første vil krevja sterk fagleg kompetanse 
hos den som vert tilsett, og ved at dei tilsette får ei sentral rolle i tilsetjingsprosessen. Tilsetjing må 
skje på åremål. 
 
Det juridiske fakultet meiner at ein bør ha einskapleg leiing same om ein har valt eller tilsett leiar. 
Faglege satsingar krev styring av budsjett og økonomiforvaltning. Den som vert tilsett eller eventuelt 
valt som dekan må vera øvste leiar av fakultetet. Dette inneber at ein må ha einskapleg leiing med 
ansvar for alle sider av verkemda. Det vil vera opp til leiaren å syta for kompetente rådgjevarar og å 
foreta naudsynt delegasjon av oppgåver slik at han får rom for å fungera som overordna og fagleg 
leiar. Dette kan gjelda både økonomiforvaltning, utdanningsspørsmål, forskarutdanning med meir. 
 
Det juridiske fakultet ser det som ein føresetnad for innføring av tilsett leiar at fakultetet skal ha eit 
styre som har ein kompetanse som ikkje er vesentleg annleis enn den kompetansen styret har i dag. Ein 
ser det slik at dette er eit av fleire spørsmål som treng nærare utgreiing. 
 
Det juridiske fakultet har som nemnt ikkje institutt og har difor ikkje som dei andre fakulteta røynsle 
med tilsett instituttstyrar. Fakultetet ser det likevel slik at dei omsyna som er nemnt ovanfor også 
tilseier at ein held fram med tilsette instituttstyrar. 
 


Det juridiske fakultet meiner det vanskeleg kan påvisast faglege skilnader som gjer det vanskelegare 
for einskilde fakultet å ha tilsett leiar, enn for andre. Det vil vera ein fordel at alle leiarar på same 
nivå på universitetet har det same legitimitetsgrunnlaget og dei same fullmaktene. Ulike relasjonar til 
sentralleiinga for dekanane vil til dømes kunne skapa vanskar. Ein er usikker på om desse vanskane er 
så store at ein ikkje kan ha ulike ordningar som ei prøveordning, dersom det er naudsynt for å kunne 
prøva ut nye styringsformer. Dette er eit spørsmål som treng nærare utgreiing.” 


 


Standpunktet om å gå inn for tilsett leiar fekk 7 røyster. 4 røysta for vald leiar. 


Standpunktet om einheitleg leiing uansett rekrutteringsmåte for leiar fekk 10 røyster. 1 røysta 
for framleis delt leiing ved vald leiar. 


 
II. Sakshandsaminga i universitetstyret 
Universitetsstyret handsama denne høyringssaka i møte 19.02.09 og gjorde følgjande vedtak:. 
  


” 1. Med hjemmel i uhl § 9-2 (4) fastsetter Universitetsstyret at det som normalordning 
skal være valgt dekan med utvidet mandat på fakultetsnivå. Fakultetene kan gis 
anledning til søke om å innføre en prøveordning med enhetlig ledelse og eventuelt 
ansatt dekan. På instituttnivå kan det være valgt eller ansatt instituttleder. Alle 
institutter ved et fakultet skal ha samme ordning. 


2. Universitetsstyret ber om at det blir lagt frem en sak til neste møte med gjennomgang 
av mandat for og sammensetning av fakultetsstyre og instituttorgan, mandat for 
dekan med overgangsregler, samt eventuelle søknader om prøveordning med 
enhetlig ledelse og ansatt dekan. 


3. Med henvisning til vedtak i sak 100/08, forventer Universitetsstyret at 
universitetsledelsen legger opp til en bred drøfting av ulike ledelsesmodeller på alle 
nivåer frem mot perioden 2013-2017.” 
 


 
 







I brev av 27.02.09 frå universitetsdirektøren til fakulteta og Studentparlamentet der vedtaket 
innleiingsvis blir sitert, skriv universitetsdirektøren vidare. 
”Det legges nå opp til at en administrativ arbeidsgruppe utarbeider et forslag til mandat for 
fakultetsstyre, dekanus, instituttorgan og instituttleder, på basis av foreliggende materiale på 
fakultets- og sentralt nivå. Forslaget vil bli drøftet med fakultetene og andre og sendt ut på en rask 
høring i uke 11. Høringsfristen vil bli satt til mandag 30.03. med styrebehandling 30.04.  
 
Til samme styremøte må også de fakultetene som ønsker å en prøveordning med enhetlig ledelse og 
eventuelt ansatt dekanus, fremme sin søknad. Av hensyn til forankringen av og legitimiteten til 
søknadene om prøveordninger, anbefales det at spørsmålene behandles i instituttrådene før 
fakultetene fatter sine vedtak. Med søknaden må følge vedtak fra fakultetsstyret og eventuelt forslag til 
utlysningstekst.  
 
Hvis noen av fakultetene vil innføre ordning med valgte instituttledere, må dette spørsmålet, i tråd 
med omtalen i styresak 4/09, behandles i instituttrådene, før fakultetsstyret fatter vedtak og saken 
fremmes for Universitetsstyret. Dagens funksjonsperiode for ansatte instituttledere berøres ikke av 
dette”. 
 
III. Kommentarar frå dekan og universitetsdirektør 
Ved at framlegget frå den administrative arbeidsgruppa til mandat for fakultetstyre og dekan 
først vil vera fakultetet i hende 16.03, og såleis etter utsending av saksførelegget til 
fakultetstyremøtet 17.03.09, må fakultetstyret si handsaming av dette framlegget og 
spørsmålet om fakultetsstyret skal søkje om ”prøveordning med enhetlig ledelse og eventuelt 
ansatt dekanus” handsamast på eit ekstraordinært fakultetstyremøte 31.mars (Fakultetet har fått 
utsett frist frå 30. til 31. mars). Til dette møtet vil vi utarbeide framlegg til kommentarar til 
høyringsutkastet og sak om eventuell prøveordning med einskapleg leiing og eventuell tilsett 
dekan.  Eventuell revisjon av Reglement for Det juridiske fakultet, jf. vedlegg, må likevel 
utstå til etter at universitetetsstyret i møte 30.04.08 har vedteke mandat for fakultetstyre og 
dekan. Saksframlegget frå arbeidsgruppa vil bli ettersendt styret eller utdelt i møtet. 
 
Denne saka er primært ei orienteringssak for fakultetstyret, men styret vil likevel kunne koma 
med kommentarar og innspel til den vidare handsaminga av saka som skal opp på det 
ekstraordinære møtet 31.03.09. Vi legg difor til orientering ved  


 Reglement for Det juridiske fakultet, UiB 
 Administrasjonsreglementet for Det juridiske fakultet, UiO som har vald dekanus, 


men likevel einskapleg leiing 
 Utlysingstekst for tilsett dekan ved Det juridiske fakultet, UiTø 
 Instruks for tilsett dekan ved UiTø 
 Instruks for fakultetsstyrer med tilsette dekaner ved UiTø (UiTø har førebels ikkje 


vedteke eige fakultetsreglement etter nyordninga. 
 
Når høyringsutkastet ligg føre, vil dekanen ta stilling til den vidare sakshandsaminga. Det vil 
bli innkalla til eit personalmøte for drøfting av saka før styremøtet.  
 
 
                             Ernst Nordtveit                                        Eivind Buanes 
                                     Dekan                                             Fakultetsdirektør 
 
10.03.09 
EIBU 
 
Vedlegg 







 
Vedlegg                             
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TILSETTING I TO AV TRE UTLYSTE STILLINGER. ANMODNING OM 
OMGJØRING AV FAKULTETSSTYREVEDTAK 
 
 
 
Med 9 mot 2 stemmer gjorde fakultetsstyret i møte 27.01.09 følgende vedtak som punkt 2 i 
sak 05/09: Budsjettfordeling 2009: 
”Det foretas bare tilsetting i to av de tre tidligere utlyste stipendiatstillingene”. 
 
I brevet til den som var innstilt som nr 3 ble dette begrunnet med fakultetets økonomiske 
situasjon. 
 
I tråd med fakultetsstyrets vedtak foretok Tilsettingsutvalget i møte 27.01.09 tilsetting av 2 
stipendiater (de som var innstilt som nr 1 og 2 av den sakkyndige komiteen). 
 
Professor Tore Lunde har i samråd med, på vegne av, og etter skriftlig samtykke fra den som 
var innstilt som nr 3, sendt et brev til fakultet med følgende overskrift ”Spørsmål ved 
tilsettingsprosess – anmodning om omgjøring – varsel om klage til Stortingets ombudsmann 
for forvaltning (Sivilombudsmannen).” Lundes brev av 19.02.09 følger vedlagt. 
Lunde stiller her spørsmål ved ”om tilsettingsprosessen for de tre utlyste stipendiatstillingene, 
sammenholdt med budsjettprosessen for 2009, blir gjennomført på en forsvarlig måte som tåler 
offentlighetens kritiske lys”. Dette begrunnes nærmere i brevet hvor han blant annet uttaler at 
vedtaket i forhold til den som ble innstilt som nr 3 er rettsstridig. Avslutningsvis skriver 
Lunde blant annet følgende: 
”I denne situasjonen er det eneste fornuftige løsningsalternativet å foreta en omgjøring av 
vedtaket til gunst for søker nr 3, vedta tilsetting i alle tre stillingene slik fakultetsstyrets 
mindretall gikk inn for, og herunder tilby søker nr 3 en stipendiatstilling. 
En eventuell løsning som begrenses til at søker nr 3 bare får anledning til å konkurrere på 
nytt, ved å søke på eventuelt nye utlyste stipendiatstillinger i framtiden, vil ikke være 
tilstrekkelig til å rette opp den feilen som er begått, men vil tvert imot representere et nytt 
rettsbrudd overfor søker nr. 3. 
Nærværende notatet bes notert som en klage fra søker nr 3 på fakultetsstyrets vedtak og 
tilsettingsprosessen som vedtaket gjelder, med anmodning om omgjøring som skissert over.”  
 
Under fakultetsstyrets behandling av saken i møtet 27.01.09 ble det stilt spørsmål om 
fakultetets adgang til å bare kunne foreta tilsetting i to av de tre utlyste stillingene, men uten 
at det ble gitt noe entydig svar på dette. Et annet spørsmål som ble reist var om kostnadene 
ved tilsetting også i den tredje stipendiatstillingen var lagt inn i budsjettfordelingsforslaget 







som forelå. Til det ble det svart at det bare var lagt inn lønnskostnader for to stipendiater fra 
01.03.09, og det ved eventuell tilsetting av alle tre måtte foretas omdisponeringer for å skaffe 
budsjettmessig dekning. 
Ny gjennomgang av budsjettet viser at det på grunn av korrigering av formelfeil i 
budsjettregnearket har fakultetet ca kr 420.000 som ufordelte midler, mens alt var fordelt i det 
budsjettforslaget fakultetstyret vedtok 27.01.09.  
 
Av referat fra møte 28.11.08 mellom blant annet universitetsdirektøren og dekan og 
fakultetsdirektør om fakultetets økonomiske situasjon er blant annet følgende protokollert: 
”Universitetsdirektøren forutsetter derfor at fakultetet gjennomfører budsjettåret 2009 i 
balanse”. Fakultetet er fortsatt i en meget presset budsjettsituasjon, og hvor det kan bli 
vanskelig å gå i balanse uten økte inntekter og/eller kutt. Vi viser blant annet til separat sak 
om innflytting i byggetrinn II, uklarheter knyttet til tilbakeføring av overforbruk på ca kr 
975.000 i 2008 som foreløpig ikke er lagt inn i budsjettet (jf separat sak) og til at det foreløpig 
ikke er lagt inn lønnsdekning for engasjement som midlertidige universitetslektorer av 
stipendiater som leverer avhandling i 2009. Men mens eventuelt vedtak om tilsetting av tre 
stipendiater i møtet 27.01.09 forutsatte en reduksjon på andre budsjettposter på kr 400-
450.000 avhengig av tilsettingstidspunkt, vil det nå innenfor budsjettrammen være mulig med 
tilsetting uten å foreta konkrete reduksjoner på andre budsjettposter. Dessuten har dekanus 
ubrukte prosjektmidler i størrelsesorden kr 300.000 på Forskningsrådsprosjekt i 
konkurranserett, som det vil bli søkt om å få omdisponert. Dette vil eventuelt kunne redusere 
belastningen på 2009-budsjettet. Det er ennå ikke avklart om det er mulig med en slik 
omdisponering. Dersom en får slik avklaring før styremøtet, vil dette bli opplyst for styret i 
møtet. Innstillingen nedenfor er likevel ikke basert på en slik løsning. 
 
Dekanus og fakultetsdirektør går ikke nærmere inn på de konkrete spørsmål som reises og de 
og de konkrete utsagn som framkommer i Tore Lundes brev. Men en helhetsvurdering av det 
som framkommer her sammenholdt med ovennevnte endringer i fakultetets budsjettsituasjon 
siden saken sist ble behandlet, gjør at vi ut fra en samlet vurdering tilrår at de udisponerte 
midlene disponeres slik at det kan foretas tilsetting i alle de tre utlyste stipendiatstillingene 
hvor alle tre er godt kvalifisert.  
 
Dekan og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende 
 


Vedtak 
 


”Fakultetsstyret omgjør pkt 2 i vedtak av 27.01.09 i sak 05/09 slik at det foretas tilsetting av  
tre stipendiater i samsvar med utlysing med søknadsfrist 20.06.08” 
 
 
 
    
                      Ernst Nordtveit                                        Eivind Buanes 
                             Dekan                                              Fakultetsdirektør 
 
 
10.03.09 
EIBU 
 
Vedlegg 
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innkalles til møte 


tirsdag 17. mars 2009 kl. 12.15 i møterom 546 
 
 
 Saksliste 
S. sak 12/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


S. sak 13/09 Protokoll fra styremøtet 27. januar 2009 


Godkjent protokoll fra styremøte 27.01.09 følger vedlagt.  


S. sak 14/09 Orienterings- og referatsaker 


Oversikt med vedlegg følger vedlagt. 


S. sak 15/09 Innflytting i byggetrinn II og flytting fra Folkets hus til Dragefjellet. 
Orienteringssak 


Notat med vedlegg følger vedlagt. 


S. sak 16/09 Styrings- og ledelsesformer. Orienteringssak 


Notat med vedlegg følger vedlagt. 


S. sak 17/09 Årsrapport økonomi 2008 


Notat med vedlegg følger vedlagt. 


S. sak 18/09 Tilsetting i 2 av 3 utlyste stipendiatstillinger – anmodning om omgjøring 
av fakultetsstyrevedtak  


Notat med vedlegg (unntatt offentlighet) følger vedlagt. 


S. sak 19/09 Innstilling fra ressurskomiteen 


Notat med innstilling følger vedlagt. 


S. sak 20/09 Godskriving for undervisning og sensur i JUS261-2-A  Konfliktmekling I 
og JUS261 -2-B Konfliktmekling II 


Notat følger vedlagt. 


S. sak ….09 Eventuelt 


 
 


Bergen, 12.03.09 
 
 


Ernst Nordtveit      Henning Simonsen 
dekanus      assisterende fakultetsdirektør 
 
Vedlegg 





