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I. Bakgrunn 
Fakultetsstyret vedtok 07.03.06 strategiplan for 2006-10. Av planen som følger vedlagt 
framgår det innledningsvis at ”Strategiplanen byggjer på Strategiplanen for Universitetet i 
Bergen for 2005 – 2010. Planen dreg opp dei overordna måla og strategiane for fakultetet og 
skal utfyllast og konkretiserast ved årlege planar, fastsett av fakultetsstyret.” Da disse 
konkretiseringene må ses i nær sammenheng med universitetsstyrets styringssignal og 
budsjettildeling til fakultetet det aktuelle år, legges denne saken fram for fakultetsstyret i 
samme møte som behandlingen av sak om budsjettfordelingen.  
 
II. Universitetets føringer og krav til fakultetet 
Universitetsdirektøren brev av 13.01.09 om budsjett 2009 – årsplan/budsjettrammer 
inneholder blant annet et kapittel om ”Universitetets strategi – mål, oppgaver og krav” 
innenfor områdene utdanning, forskning, forskerutdanning, formidling og effektiv utnytting 
av ressursene. Brevet følger som vedlegg til budsjettsaken. Nedenfor har vi tatt inn de aktuelle 
mål, oppgaver og krav som relaterer seg til Det juridiske fakultet. 
 
1. Utdanning 
”Det juridiske fakultetet skal bidra til å nå universitetets hoved- og delmål innenfor sine 
fagområder. På bakgrunn av styrets vedtatte budsjettrammer og årsplan, er følgende 
fakultetets resultatmål i 2009:  
- Å oppnå minst 1.510 studiepoeng/årsenheter  
- Å uteksaminere minst 240 kandidater på mastergradsnivå  
- Å ha minst 150 utvekslingsstudenter (inn- og utreisende)  
- Å ha en gjennomstrømning på 48 studiepoeng per registrerte student for høyere og lavere 
grad samlet  
 
I tillegg vil følgende indikatorer være grunnlag for vurdering av situasjonen ved fakultetet:  
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- Antall studenter per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer).  
- Antall fremmedspråklige utdanningstilbud.  
- Antall primærsøkere per studieplass  
 
Fakultetets resultater og planer vil bli drøftet i det årlige styringsdialogmøtet.” 
 


Kommentarer fra dekanus og fakultetsdirektør 


DBH-rapportene for måloppnåelse i 2008 vil ikke foreligge før 15.02.09. 


Foreløpige anslag indikerer imidlertid at de resultatmål som er satt for 2009 på de fleste 
områder vil ligge i samme størrelsesorden som resultatprognosen for 2008. og bør således 
også kunne nås i 2009. Vi har ellers merket oss at resultatmålet utvekslingsstudenter er hevet 
fra 80 i 2008 til 150, men hvor vi i 2009 likevel venter å nå også det nye resultatmålet. 


Bedring av forholdstall lærer: student og økt antall engelsk-språklige valgemner er i samsvar 
med fakultetets uttalte strategi, men muligheten for å gjennomføre dette i 2009 må ses i 
sammenheng med budsjettsituasjonen. Det samme gjelder styrking av den forskningsbaserte 
undervisningen. Styrking av den forskingsbaserte undervisningen kan først og fremst skje ved 
tilsetting av flere personer med førstestillingskompetanse.  De økonomiske rammene for 2009 
gir i liten grad rom for å kunne følge opp de ambisjonene fakultetet har på dette feltet. 


 


2. Forskning 


” Det juridiske fakultetet skal bidra til å nå UiBs hoved- og delmål innenfor sine fagområder. 
På bakgrunn av universitetets vedtatte budsjettrammer/ årsplan, skal fakultetet ha følgende 
resultatmål i 2009:  
- Å utgi publikasjoner tilsvarende 85 publikasjonspoeng  
- Å oppnå 6 mill kroner i bevilgninger fra Forskningsrådet  
 
I tillegg vil følgende indikatorer gi grunnlag for vurdering av situasjonen ved fakultetet i 
2009:  
- Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer)  
- Omfang av utveksling av ansatte via programavtaler  
- Omfang av NFR- tildeling per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer)  
- Omfang av EU-tildeling per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer)  
- Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og 
postdoktorer)  
 
Vi viser videre til at Det juridiske fakultet har som mål å styrke den bidrags- og 
oppdragsfinansierte forskningen, og at en av fakultetets yngre forskere har oppnådd å få 
prosjektmidler fra Bergen forskningsstiftelse.” 
 
2.1 Forskerutdanning 
” Fakultetets resultatmål 2009 Det juridiske fakultetet skal bidra til å nå universitetets hoved- 
og delmål innenfor sine fagområder. Med utgangspunkt i universitetets vedtatte 
budsjettrammer og årsplan, er følgende fakultetets resultatmål i 2009:  
- Å oppnå minst 6 nye doktorergrader ved fakultetet  
- Å ha 19 universitetsfinansierte stipendiatstillinger  
- Å ha 5 bidrags- og oppdragsfinansierte stipendiatstillinger  
- Å ha 6 bidrags- og oppdragsfinansierte postdoktorstillinger  
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I tillegg vil følgende indikatorer være grunnlag for vurdering av situasjonen ved fakultetet:  
- Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og 
postdoktorer)”  
 
Kommentarer fra dekanus og fakultetsdirektør 
Det knyttes en viss usikkerhet til om fakultetet vil kunne nå alle resultatmålene for 
publikasjoner, uteksaminerte doktorander, universitetsfinansierte stipendiater og NFR-midler, 
men alle synes å ligge innenfor det som er mulig. 
Fakultetet har allerede et sterkt søkelys på god gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen, 
og dette vil bli videreført i 2009. 
 
 
3. Formidling 
”Det juridiske fakultet skal innenfor sine fagområder bidra til å nå UiBs hoved- og delmål innenfor 
formidling. Det vises til fakultetets formidlingsplan.” 
 


Kommentar dra dekanus og fakultetsdirektør 


Med grunnlag i universitetets strategiske plan har fakultetet vedtatt en egen strategisk plan 
som vil være grunnlag for fakultetets målsettinger og prioriteringer i 2009 når det gjelder 
formidling. 


 


4. Effektiv utnyttelse av ressursene 
”Det juridiske fakultetet skal innenfor sitt område bidra til at UiB når sine hoved- og delmål 
og bes i 2009 ha spesiell oppmerksomhet om:  
- Å øke andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger innenfor utdanning og forskning  
- Å følge opp universitetets innkjøpsreglement  
- Å fortsatt ha gode regnskapsrutiner og avviksrapportering  
 
Følgende andre indikatorer vil også danne grunnlag for vurdering av situasjonen ved 
fakultetet:  
- Andel førstestillinger av totalt antall vitenskapelige årsverk (ekskl. stipendiater og 
postdoktorer)  
- Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori  
- Omfanget av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ” 
 
 
 
Kommentarer fra dekanus og fakultetsdirektør 
Flere i faste vitenskapelige stillinger er i samsvar med fakultetets uttalte strategi, og vi har nå 
et rekrutteringsgrunnlag ved at langt flere enn tidligere år, vil fullføre doktorgraden i løpet av 
2009. Budsjettsituasjonen vil imidlertid i sterk grad påvirke hvor mange som kan tilsettes, og 
vi viser her til separat sak om budsjettfordeling for 2009. Vi har ellers merket oss at fakultetet 
i 2009 skal ha spesiell oppmerksomhet på å øke andelen kvinner i vitenskapelige 
toppstillinger. 
 
 


. 
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III. Forslag fra dekanus og fakultetsdirektør til Årsplan for 2009 
Punktene nedenfor følger i hovedsak overskriftene i fakultetets strategiske plan, og er 
utformet slik at de kan utgjøre vedtaksgrunnlaget i denne saken. Årsplanene innenfor 
utdanning og forskning bygger på konkrete forslag fra hhv Utdanningsutvalget og 
Forskningsutvalget og omfatter både nye oppgaver og tiltak og oppgaver som var prioriterte i 
2008, og som videreføres i 2009. Planen gir ikke en uttømmende oversikt over all aktivitet 
som skal skje, men tar opp viktige områder som bør prioriteres. 
 
 
Utdanning 
Spesialemner 
Implementering av de nye spesialemnene på masterdelen av studiet fullføres våren 2009. Dette 
sammenfaller med budsjettmessige krav til innstramming; det innebærer at planlagt utvidelse av 
undervisningsrammene og ønsket ”eksperimentering” med undervisningsformer og eksamensformer 
blir underlagt en nøyere økonomisk vurdering, og iverksettes ikke i full utstrekning. 
Arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser for de nye emnene ventes sluttført i 2009. 
Kostnadsberegning av spesialemner fortsetter i 2009.  
 
5. studieår 
Gjennom flere semestre har det nå vist seg at søkingen til spesialemnene og til masteroppgaveskriving 
fordeler seg nokså skjevt mellom semestrene: Studentene vil ta spesialemner om høsten og skrive 
masteroppgave om våren. Dette skaper betydelige problemer mht ressursbruk og ressursdisponering. 
Hvis trenden fortsetter og forsterkes kan det være grunn til å vurdere om hele femte studieår kan sees 
mer helhetlig – at prosessen med spesialemner og masteroppgaveskriving løper parallelt over et helt 
år. En slik mulighet vil bli utredet nærmere i 2009. 
 
3. studieår  
På 3. studieår er det fortsatt behov for en vesentlig styrking av oppfølgingen av studentene. Fakultetet 
har utarbeidet et forslag. På grunn av fakultetets økonomi må planen sannsynligvis også i år måtte 
legges på is. Det betyr at eventuelle tiltak neppe kan iverksettes før tidligst studieåret 2010-2011, noe 
som er svært beklagelig.  
 
Evaluering  
Fakultetet vil arbeide med å revidere sin evaluerings- og rapporteringspraksis i henhold til revidert 
kvalitetshåndbok ved UiB som vedtas av Universitetsstyret i 2009.  Det vil bli arbeidet videre med 
evalueringer på masterdelen av studiet. Muligheten for gjennomføring av evaluering av veiledningen 
til masteroppgavene vil bli undersøkt.  
 
LLM-grad 
Studieprogram og studieplaner for LLM-grad på 90 studiepoeng fordelt over tre semestre vil bli 
utredet i 2009 med tanke på mulig studiestart høstesemesteret 2010. Det vil bli utarbeidet reglement 
for graden og studieplan for minst ett studieprogram. 
 
Joint Degree 
Fakultetet vil utrede muligheten for å opprette en Joint Degree i samarbeid med Vilnius, Linz eller 
andre samarbeidspartnere, med målsetting om mulig studiestart høstsemesteret 2010.  
 
Innslag av internasjonalisering og fremmedspråk i obligatoriske emner 
Arbeidet med å utrede muligheten for økt implementering av internasjonalisering og fremmedspråk i 
obligatoriske emner vil fortsette i 2009. 
 
Utvikling av studentenes skrive- og kommenteringferdigheter 
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Kildebruk og etikk i utdanningen vil være et særlig satsingsområde i 2009. Opplæring i riktig bruk av 
kilder, sitater m.m. og i hva som er akseptable akademisk bruk av kilder må styrkes.  
Universitetsbibliotekets potensielle rolle i et slikt arbeid skal utredes. 
Det vurderes undersøkt muligheten for å lage en egen kurspakke for internasjonale studenter, a la 
”Innføring i norsk juridisk metode”. 
 
Database undervisningsressurser  
I 2008 ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som arbeider med å kartlegge behov og utarbeide 
løsninger, herunder arbeide med å  lage en database/oversikt over fakultetets samlede 
undervisningsressurser som, på sikt, kan vurderes brukt som både ressursdisponerings-, planleggings-, 
registrerings- og rapporteringsverktøy.  
Databasen er så å si ferdig. Arbeidet vil fullføres i 2009. Det må foretas opplæring med målsetting om 
at databasen tas i bruk i løpet av 2009.   
 
Kurs i universitetspedagogikk 
Nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger, men uten pedagogisk basiskompetanse, er pålagt å følge 
kurs i universitetspedagogikk tilsvarende 20 studiepoeng. Da Universitetspedagogisk seminar ved UiB 
ikke har kapasitet til å kurse alle aktuelle nytilsatte avventer fakultetet sentrale tiltak på dette området. 
 
Elektronisk innlevering av arbeidsoppgaver, obligatorisk oppgave og hjemmeeksamen 
Arbeidet videreføres med tanke på full implementering på 1. – 5. studieår i løpet av 2009.  
 
Mottak av nye studenter  
Mulige bedringer av mottaksuken for nye studenter i høstsemesteret og en større deltakelse fra 
fakultetet i fadderdagene vil bli utredet nærmere. Spesielt må det arbeides med en inkludering av den 
vitenskapelige staben. Muligheten for Juridisk byvandring vil bli vurdert. Det må her spesielt 
fokuseres på logistikk og gjennomførbarhet. Fakultetets økonomi vil også her være avgjørende for 
realisering. 
 
Internasjonalisering hjemme 
Det er en målsetting å få til en tettere integrering av innreisende utvekslingsstudenter. Dette arbeidet 
bør gjelde hele semesteret. Fakultetet vil forsøke å bidra til et tettere samarbeid med 
studentorganisasjonene i dette arbeidet. Dette for å kunne legge til rette for kontakt mellom 
internasjonale og norske studenter på samme studienivå. 
Den 22. januar 2009 arrangeres Internasjonal dag for første gang. Det er en målsetting at dette skal bli 
et årlig arrangement som kan engasjere både våre norske og internasjonale studenter.  
 
Veiledningsprosjektet ”Økt studietrivsel gjennom faglig tilbakemelding” 
Fakultetet søkte Program for evaluering- og kvalitetsutvikling om midler for 2009 til 
veiledningsprosjektet ”Økt studietrivsel gjennom faglig tilbakemelding”. Fakultetet fikk innvilget ca 
halvparten av det omsøkte beløpet. Prosjektet vil bli forsøkt gjennomført i henhold til tilnærmet 
opprinnelig omfang og tidsplan.  
 
 
Forskning 
Satsingsområder  
Forslagene nedenfor bygger på fakultetets budsjettforslag for 2009. Aktivitetsnivået og 
styrken i gjennomføringen av planen må tilpasses fakultetets budsjettgrunnlag. 
 
Forskergruppene 
Forskergruppene står foran en reorganisering som antas å resultere i en sammenslåing av noen 
forskergrupper slik at det totale antallet blir redusert. Det vil bli vurdert å benytte ulike 
insentiver for å fremme aktiviteten i forskergruppene.  Planen er å gi både økonomisk og 
administrativ støtte til gruppene, for eksempel vit.ass.-hjelp.  
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Forskergruppene har en viktig rolle innen nettverksbygging, internasjonalisering og 
tverrfaglig samarbeid og særlig i utarbeiding av forskningsprosjekter som det kan søkes 
eksternfinansiering for. Forskergruppene har et viktig ansvar i å holde nettsidene oppdatert og 
sikre at nettsidene gir god informasjon om gruppens aktiviteter. Det kan også bli aktuelt å 
bruke forskergruppene mer aktivt som ledd i fakultetets rekrutteringsarbeid, og da særlig rettet 
mot masteroppgaveskrivende studenter.  
  
Eksternfinansiering 
Det er påkrevd å øke omfanget av eksternfinansiering av fakultetets virksomhet. Det er lagt 
vekt på å styrke støttefunksjonene ved søknadsskriving og informasjon om søknadsprosesser. 
De som har utarbeidet forskningråds- og EU-søknad gir uttrykk for at den administrative 
støtten både på fakultetet og i Forskningsavdelingen sentralt på Universitetet har vært god. 
Fakultetet vil legge vekt på å opprettholde gode støttefunksjoner. De faglige initiativene må 
likevel komme fra de vitenskapelig ansatte og forskergruppene, og dette vil bli tatt opp med 
forskergruppelederne i forbindelse med reorganiseringen. Prosjektsøknader som har fått 
avslag vil bli søkt videre utviklet. Fakultetet har nå god administrativ kompetanse, og 
forskerne må benytte seg av den støtte administrasjonen kan gi.   
 
Nasjonal evaluering av rettsvitenskapelig forskning 
Forskningsrådet vil i løpet av 2009 evaluere rettsvitenskapelig forskning i Norge. Fakultetet 
har høsten 2008 levert inn publikasjonslister og utvalgte publikasjoner for de siste fem årene 
for alle førstekompetente vitenskapelige ansatte. Forskningsrådet vil med det første sende 
bestilling av en omfattende egenevaluering fra fakultetet. Utarbeiding av egenevalueringen vil 
trolig binde opp en god del tidsressurser i vitenskapelig ledelse og administrasjon. Fakultetet 
vil så langt mulig legge opp prosessen slik at arbeidsbelastningen ved dette blir minst mulig 
for de vitenskapelig ansatte. 
 
Forskerutdanning 
Forskerskolen ble innført fra og med høsten 2006. Det har siden da bare vært gjort mindre 
endringer av opplegget. En har nå etter hvert vunnet så vidt omfattende erfaringer med 
forskerskolen at det vil være naturlig å foreta en større evaluering av forskerskolen. Det 
foreslås at slik evaluering foretas høsten 2009, når fakultetet har fått ny ledelse. For øvrig vil 
endringer i forskerutdanningen kunne følge av iverksettelsen av UiBs handlingsplan for 
forskerutdanning. 
 
Fra og med 2009 deltar fakultetet i nordiske forskerutdanningssamarbeid. Fakultetet 
arrangerer sammen med Universitetene i København og Aarhus et PhD-seminar i rettsteori. 
Videre arrangerer fakultetet i samarbeid med universitetene i Aalborg og Uppsala et PhD-
seminar i formuerett.  
 
Det er behov for å utvikle en engelsk-/fremmedspråklig opplæringsdel for at fakultetet lettere 
kan rekruttere stipendiater og PhD-studenter med utenlandsk bakgrunn. Fakultetet vil ikke ha 
ressurser til å kunne tilby hele opplæringsdelen på 30 studiepoeng på fremmedspråk. Vi er 
derfor interessert i et samarbeid med andre institusjoner om et fremmedspråklig tilbud for 
stipendiater som skal gjennomføre forskerutdanningens opplæringsdel.  Dette kan tenkes 
organisert slik at ulike institusjoner har ansvar for hver sine deler av opplæringen, og at det 
holdes kurs på engelsk eller annet fremmedspråk som dekker kravet til opplæring.  
Stipendiater ved ulike institusjoner vil da kunne reise ut og ta et kurs på et språk som 
hjemmeinstitusjonen ikke dekker.  Arbeidet med dette var planlagt iverksatt høsten 2008, men 
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er blitt forsinket pga. arbeidspress. Det nasjonale dekanmøtet i Bergen vedtok 1. desember 
2008 at forskningsdekanene skulle følge opp saken. 
 
 
Formidling 
Fakultetets handlingsplan for 2008-09 om formidling legges til grunn for arbeidet med 
formidling i 2009 
 
Internasjonalisering 
Fakultetets handlingsplan for 2007-09 om internasjonaliseringsarbeidet legges til grunn for  
Fakultetets videre arbeid i 2009. Denne handlingsplanen som ble vedtatt av fakultetsstyret er 
senere konkretisert og vil bli fulgt opp av Forskningsutvalget og Studieutvalget innenfor sine 
respektive områder. 
 
Noen hovedområdet det skal arbeides med i 2009 er:  
 
Forskning 
Fakultetet har fortsatt internasjonalisering av forskningen som et mål. For internasjonalisering 
av forskerutdanningen vises til de ovenstående punkt om Forskerutdanning.  
 
Her kan nevnes at samarbeidspartnere i prosjektsøknaden til Forskningsrådets Latin-Amerika-
program er Law School ved State University of Rio de Janeiro i Brasil, Bond University i 
Australia, samt Universitãt Karlsruhe i Tyskland. I NFRs FRIMUF-prosjekt “Himalines” er 
samarbeidspartnerne Ministry of Forests & Soil Conservation, Dept of Plant Resources, 
Nepal, og University College, London og Oxford University.  I nylig innlevert søknad innen 
europeisk panterett til EUs 7. rammeprogram er samarbeidspartnerne universitetene i 
Maastricht i Nederland, Terragona i Spania, og København i Danmark. Dette prosjektet 
gjelder sentrale trekk ved europeisk panterett og vil faglig sett innebære et langt steg fremover 
i internasjonaliseringsprosessen ved fakultetet. 
 
I tilknytning til Jørn Jacobsens strafferettsprosjekt som starter i mars, er én av 
postdoktorstillingene for tiden under internasjonal utlysing, og prosjektet som helhet har en 
solid internasjonal forankring gjennom tett samarbeid med Professor Emeritus Nils Jareborg, 
Universitetet i Uppsala, Professor Dr. Dr. h.c. Heike Jung, Saarland University, Saarbrücken 
og Andrew Ashworh, Vinerian Professor ved All Souls College, Oxford. I tillegg vil 
prosjektet ha samarbeid med blant annet Max-Planck-Institut i Freiburg. 
 
Forskningsutvalget vil arbeide med å følge opp fakultetets handlingsplan for 
internasjonalisering for 2007-09 når det gjelder stipendiatutveksling, forskernettverk og 
forskningssamarbeid. 
  
Internasjonaliseringsarbeidet vil fremdeles ha høy prioritet og listen over tiltak ovenfor er 
ikke uttømmende. Forskergruppene har et særlig ansvar for å styrke 
internasjonaliseringsarbeidet innenfor sine felt. 
 
Utdanning 
Fakultetets handlingsplan av 19.06.07 om internasjonaliseringsarbeidet legges til grunn for 
Det videre arbeid i 2009. Se ellers spesielt følgende punkter under Utdanning: 
LLM, Joint Degree. Innslag av internasjonalisering og fremmedspråk i obligatoriske emner og 
Internasjonalisering hjemme. 
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Rekruttering og likestilling  
Det vil bli arbeidet aktivt med å få flere eksternfinansierte postdoktorstillinger, og her må  
forskergruppene være aktive for å få fram forskergruppebaserte prosjekter. 
 
Fakultetets handlingsplan for 2008-09 om bedre kjønnsbalanse ved Det juridiske fakultet 
legges til grunn for arbeidet med likestilling i 2009 
 
 
Annet 
Oppfølging av NOKUT-rapportene 
Dette arbeidet vil bli videreført gjennom arbeidet i ”NOKUT-komiteen” og seinere 
behandling i SU og styret. Spørsmålet om egen 3-årig bachelorgrad og 2-årig mastergrad vil 
her være en sentral problemstilling  
 
 
Styrking av juridisk forsking og utdanning i Norge 
Dette følges opp både overfor UiB sentralt og nasjonalt gjennom samarbeid mellom de tre 
juridiske fakultet som vil arrangere en konferanse i Bergen 20/21.04.09. Til denne 
konferansen inviteres blant annet rektorene og representanter for forsknings- og 
utdanningsdepartementet, Justisdepartementet, Juristforbundet, Advokatforeningen, 
Dommerforeningen og Domstolsadministrasjonen 
 
 
 
IV. Kommentarer fra dekanus og fakultetsdirektør og forslag til vedtak     
Mange av planene innen forskning og utdanning er en videreføring av planene fra 2008. Også 
på andre områder er det til dels tale om videreføring av tiltak som det ble arbeidet med i 2008. 
 
Det er tatt hensyn til fakultetets budsjettsituasjon i utarbeiding av planer og tiltak. Dekanus og 
fakultetsdirektør vil likevel peke på at det kan bli behov for ytterligere innsparinger, som vil 
kunne gjøre det vanskelig å gjennomføre de foreslåtte tiltakene fullt ut i 2009.  
 
Vi vil anbefale at fakultetsstyret gjør slikt  
 


Vedtak 
 


Dekanus gis fullmakt til utarbeide den endelige årsplan på grunnlag av forslag i saksnotat av 
21.01.09. 
 
                                                                                             


                          Dekanus                                          Fakultetsdirektør 
 
 
 
21.01.09 
CHO - EIBU 
 
Vedlegg 
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DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 


ÅRSPLAN FOR 2009                                                                                                                       
 
I. UNIVERSITETETS FØRINGER OG KRAV TIL FAKULTETET 
 
1. Utdanning 
Fra universitetsstyrets strategi - mål, oppgaver og krav: 
”Det juridiske fakultetet skal bidra til å nå universitetets hoved- og delmål innenfor sine 
fagområder. På bakgrunn av styrets vedtatte budsjettrammer og årsplan, er følgende 
fakultetets resultatmål i 2009:  
- Å oppnå minst 1.510 studiepoeng/årsenheter  
- Å uteksaminere minst 240 kandidater på mastergradsnivå  
- Å ha minst 150 utvekslingsstudenter (inn- og utreisende)  
- Å ha en gjennomstrømning på 48 studiepoeng per registrerte student for høyere og lavere 
grad samlet  
 
I tillegg vil følgende indikatorer være grunnlag for vurdering av situasjonen ved fakultetet:  
- Antall studenter per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer).  
- Antall fremmedspråklige utdanningstilbud.  
- Antall primærsøkere per studieplass  
 
Fakultetets resultater og planer vil bli drøftet i det årlige styringsdialogmøtet.” 
 


2. Forskning 


Fra universitetsstyrets strategi - mål, oppgaver og krav: 
” Det juridiske fakultetet skal bidra til å nå UiBs hoved- og delmål innenfor sine fagområder. 
På bakgrunn av universitetets vedtatte budsjettrammer/ årsplan, skal fakultetet ha følgende 
resultatmål i 2009:  
- Å utgi publikasjoner tilsvarende 85 publikasjonspoeng  
- Å oppnå 6 mill kroner i bevilgninger fra Forskningsrådet  
 
I tillegg vil følgende indikatorer gi grunnlag for vurdering av situasjonen ved fakultetet i 
2009:  
- Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer)  
- Omfang av utveksling av ansatte via programavtaler  
- Omfang av NFR- tildeling per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer)  
- Omfang av EU-tildeling per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater og postdoktorer)  
- Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater 
og postdoktorer)  
 
Vi viser videre til at Det juridiske fakultet har som mål å styrke den bidrags- og 
oppdragsfinansierte forskningen, og at en av fakultetets yngre forskere har oppnådd å få 
prosjektmidler fra Bergen forskningsstiftelse.” 
 
2.1 Forskerutdanning 
Fra universitetsstyrets strategi - mål, oppgaver og krav: 
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” Fakultetets resultatmål 2009 Det juridiske fakultetet skal bidra til å nå universitetets hoved- 
og delmål innenfor sine fagområder. Med utgangspunkt i universitetets vedtatte 
budsjettrammer og årsplan, er følgende fakultetets resultatmål i 2009:  
- Å oppnå minst 6 nye doktorergrader ved fakultetet  
- Å ha 19 universitetsfinansierte stipendiatstillinger  
- Å ha 5 bidrags- og oppdragsfinansierte stipendiatstillinger  
- Å ha 6 bidrags- og oppdragsfinansierte postdoktorstillinger  
 
I tillegg vil følgende indikatorer være grunnlag for vurdering av situasjonen ved fakultetet:  
- Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk (ekskl. stipendiater 
og postdoktorer)”  
 
3. Formidling 
Fra universitetsstyrets strategi - mål, oppgaver og krav: 
”Det juridiske fakultet skal innenfor sine fagområder bidra til å nå UiBs hoved- og delmål innenfor 
formidling. Det vises til fakultetets formidlingsplan.” 
 


4. Effektiv utnyttelse av ressursene 
Fra universitetsstyrets strategi - mål, oppgaver og krav: 
”Det juridiske fakultetet skal innenfor sitt område bidra til at UiB når sine hoved- og delmål 
og bes i 2009 ha spesiell oppmerksomhet om:  
- Å øke andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger innenfor utdanning og forskning  
- Å følge opp universitetets innkjøpsreglement  
- Å fortsatt ha gode regnskapsrutiner og avviksrapportering  
 
Følgende andre indikatorer vil også danne grunnlag for vurdering av situasjonen ved 
fakultetet:  
- Andel førstestillinger av totalt antall vitenskapelige årsverk (ekskl. stipendiater og 
postdoktorer)  
- Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori  
- Omfanget av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ” 
 
 
 
III.  FAKULTETETS ÅRSPLAN 2009 
 
Av fakultetets strategiplan for 2006-2010 framgår det innledningsvis at ”Strategiplanen 
byggjer på Strategiplanen for Universitetet i Bergen for 2005 – 2010. Planen dreg opp dei 
overordna måla og strategiane for fakultetet og skal utfyllast og konkretiserast ved årlege 
planar, fastsett av fakultetsstyret.”. Årsplanen som følger nedenfor ble fastsatt av 
fakultetsstyret i møte 27.01.09, og er en kombinasjon av prioriterte nye oppgaver og tiltak og 
oppgaver som var prioriterte i 2008, og som må videreføres i 2009. Planen gir ikke en 
uttømmende oversikt over all aktivitet som skal skje, men inneholder i hovedsak mer 
strategisk viktige områder som skal prioriteres. 
 
Utdanning 
Spesialemner 
Implementering av de nye spesialemnene på masterdelen av studiet fullføres våren 2009. Dette 
sammenfaller med budsjettmessige krav til innstramming; det innebærer at planlagt utvidelse av 
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undervisningsrammene og ønsket ”eksperimentering” med undervisningsformer og eksamensformer 
blir underlagt en nøyere økonomisk vurdering, og iverksettes ikke i full utstrekning. 
Arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser for de nye emnene ventes sluttført i 2009. 
Kostnadsberegning av spesialemner fortsetter i 2009.  
 
5. studieår 
Gjennom flere semestre har det nå vist seg at søkingen til spesialemnene og til masteroppgaveskriving 
fordeler seg nokså skjevt mellom semestrene: Studentene vil ta spesialemner om høsten og skrive 
masteroppgave om våren. Dette skaper betydelige problemer mht ressursbruk og ressursdisponering. 
Hvis trenden fortsetter og forsterkes kan det være grunn til å vurdere om hele femte studieår kan sees 
mer helhetlig – at prosessen med spesialemner og masteroppgaveskriving løper parallelt over et helt 
år. En slik mulighet vil bli utredet nærmere i 2009. 
 
3. studieår  
På 3. studieår er det fortsatt behov for en vesentlig styrking av oppfølgingen av studentene. Fakultetet 
har utarbeidet et forslag. På grunn av fakultetets økonomi må planen sannsynligvis også i år måtte 
legges på is. Det betyr at eventuelle tiltak neppe kan iverksettes før tidligst studieåret 2010-2011, noe 
som er svært beklagelig.  
 
Evaluering  
Fakultetet vil arbeide med å revidere sin evaluerings- og rapporteringspraksis i henhold til revidert 
kvalitetshåndbok ved UiB som vedtas av Universitetsstyret i 2009.  Det vil bli arbeidet videre med 
evalueringer på masterdelen av studiet. Muligheten for gjennomføring av evaluering av veiledningen 
til masteroppgavene vil bli undersøkt.  
 
LLM-grad 
Studieprogram og studieplaner for LLM-grad på 90 studiepoeng fordelt over tre semestre vil bli 
utredet i 2009 med tanke på mulig studiestart høstesemesteret 2010. Det vil bli utarbeidet reglement 
for graden og studieplan for minst ett studieprogram. 
 
Joint Degree 
Fakultetet vil utrede muligheten for å opprette en Joint Degree i samarbeid med Vilnius, Linz eller 
andre samarbeidspartnere, med målsetting om mulig studiestart høstsemesteret 2010.  
 
Innslag av internasjonalisering og fremmedspråk i obligatoriske emner 
Arbeidet med å utrede muligheten for økt implementering av internasjonalisering og fremmedspråk i 
obligatoriske emner vil fortsette i 2009. 
 
Utvikling av studentenes skrive- og kommenteringferdigheter 
Kildebruk og etikk i utdanningen vil være et særlig satsingsområde i 2009. Opplæring i riktig bruk av 
kilder, sitater m.m. og i hva som er akseptable akademisk bruk av kilder må styrkes.  
Universitetsbibliotekets potensielle rolle i et slikt arbeid skal utredes. 
Det vurderes undersøkt muligheten for å lage en egen kurspakke for internasjonale studenter, a la 
”Innføring i norsk juridisk metode”. 
 
Database undervisningsressurser  
I 2008 ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som arbeider med å kartlegge behov og utarbeide 
løsninger, herunder arbeide med å  lage en database/oversikt over fakultetets samlede 
undervisningsressurser som, på sikt, kan vurderes brukt som både ressursdisponerings-, planleggings-, 
registrerings- og rapporteringsverktøy.  
Databasen er så å si ferdig. Arbeidet vil fullføres i 2009. Det må foretas opplæring med målsetting om 
at databasen tas i bruk i løpet av 2009.   
 
Kurs i universitetspedagogikk 
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Nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger, men uten pedagogisk basiskompetanse, er pålagt å følge 
kurs i universitetspedagogikk tilsvarende 20 studiepoeng. Da Universitetspedagogisk seminar ved UiB 
ikke har kapasitet til å kurse alle aktuelle nytilsatte avventer fakultetet sentrale tiltak på dette området. 
 
Elektronisk innlevering av arbeidsoppgaver, obligatorisk oppgave og hjemmeeksamen 
Arbeidet videreføres med tanke på full implementering på 1. – 5. studieår i løpet av 2009.  
 
Mottak av nye studenter  
Mulige bedringer av mottaksuken for nye studenter i høstsemesteret og en større deltakelse fra 
fakultetet i fadderdagene vil bli utredet nærmere. Spesielt må det arbeides med en inkludering av den 
vitenskapelige staben. Muligheten for Juridisk byvandring vil bli vurdert. Det må her spesielt 
fokuseres på logistikk og gjennomførbarhet. Fakultetets økonomi vil også her være avgjørende for 
realisering. 
 
Internasjonalisering hjemme 
Det er en målsetting å få til en tettere integrering av innreisende utvekslingsstudenter. Dette arbeidet 
bør gjelde hele semesteret. Fakultetet vil forsøke å bidra til et tettere samarbeid med 
studentorganisasjonene i dette arbeidet. Dette for å kunne legge til rette for kontakt mellom 
internasjonale og norske studenter på samme studienivå. 
Den 22. januar 2009 arrangeres Internasjonal dag for første gang. Det er en målsetting at dette skal bli 
et årlig arrangement som kan engasjere både våre norske og internasjonale studenter.  
 
Veiledningsprosjektet ”Økt studietrivsel gjennom faglig tilbakemelding” 
Fakultetet søkte Program for evaluering- og kvalitetsutvikling om midler for 2009 til 
veiledningsprosjektet ”Økt studietrivsel gjennom faglig tilbakemelding”. Fakultetet fikk innvilget ca 
halvparten av det omsøkte beløpet. Prosjektet vil bli forsøkt gjennomført i henhold til tilnærmet 
opprinnelig omfang og tidsplan.  
 
 
Forskning 
Satsingsområder  
Forslagene nedenfor bygger på fakultetets budsjettforslag for 2009. Aktivitetsnivået og 
styrken i gjennomføringen av planen må tilpasses fakultetets budsjettgrunnlag. 
 
Forskergruppene 
Forskergruppene står foran en reorganisering som antas å resultere i en sammenslåing av noen 
forskergrupper slik at det totale antallet blir redusert. Det vil bli vurdert å benytte ulike 
insentiver for å fremme aktiviteten i forskergruppene.  Planen er å gi både økonomisk og 
administrativ støtte til gruppene, for eksempel vit.ass.-hjelp.  
 
Forskergruppene har en viktig rolle innen nettverksbygging, internasjonalisering og 
tverrfaglig samarbeid og særlig i utarbeiding av forskningsprosjekter som det kan søkes 
eksternfinansiering for. Forskergruppene har et viktig ansvar i å holde nettsidene oppdatert og 
sikre at nettsidene gir god informasjon om gruppens aktiviteter. Det kan også bli aktuelt å 
bruke forskergruppene mer aktivt som ledd i fakultetets rekrutteringsarbeid, og da særlig rettet 
mot masteroppgaveskrivende studenter.  
  
Eksternfinansiering 
Det er påkrevd å øke omfanget av eksternfinansiering av fakultetets virksomhet. Det er lagt 
vekt på å styrke støttefunksjonene ved søknadsskriving og informasjon om søknadsprosesser. 
De som har utarbeidet forskningråds- og EU-søknad gir uttrykk for at den administrative 
støtten både på fakultetet og i Forskningsavdelingen sentralt på Universitetet har vært god. 
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Fakultetet vil legge vekt på å opprettholde gode støttefunksjoner. De faglige initiativene må 
likevel komme fra de vitenskapelig ansatte og forskergruppene, og dette vil bli tatt opp med 
forskergruppelederne i forbindelse med reorganiseringen. Prosjektsøknader som har fått 
avslag vil bli søkt videre utviklet. Fakultetet har nå god administrativ kompetanse, og 
forskerne må benytte seg av den støtte administrasjonen kan gi.   
 
Nasjonal evaluering av rettsvitenskapelig forskning 
Forskningsrådet vil i løpet av 2009 evaluere rettsvitenskapelig forskning i Norge. Fakultetet 
har høsten 2008 levert inn publikasjonslister og utvalgte publikasjoner for de siste fem årene 
for alle førstekompetente vitenskapelige ansatte. Forskningsrådet vil med det første sende 
bestilling av en omfattende egenevaluering fra fakultetet. Utarbeiding av egenevalueringen vil 
trolig binde opp en god del tidsressurser i vitenskapelig ledelse og administrasjon. Fakultetet 
vil så langt mulig legge opp prosessen slik at arbeidsbelastningen ved dette blir minst mulig 
for de vitenskapelig ansatte. 
 
Forskerutdanning 
Forskerskolen ble innført fra og med høsten 2006. Det har siden da bare vært gjort mindre 
endringer av opplegget. En har nå etter hvert vunnet så vidt omfattende erfaringer med 
forskerskolen at det vil være naturlig å foreta en større evaluering av forskerskolen. Det 
foreslås at slik evaluering foretas høsten 2009, når fakultetet har fått ny ledelse. For øvrig vil 
endringer i forskerutdanningen kunne følge av iverksettelsen av UiBs handlingsplan for 
forskerutdanning. 
 
Fra og med 2009 deltar fakultetet i nordiske forskerutdanningssamarbeid. Fakultetet 
arrangerer sammen med Universitetene i København og Aarhus et PhD-seminar i rettsteori. 
Videre arrangerer fakultetet i samarbeid med universitetene i Aalborg og Uppsala et PhD-
seminar i formuerett.  
 
Det er behov for å utvikle en engelsk-/fremmedspråklig opplæringsdel for at fakultetet lettere 
kan rekruttere stipendiater og PhD-studenter med utenlandsk bakgrunn. Fakultetet vil ikke ha 
ressurser til å kunne tilby hele opplæringsdelen på 30 studiepoeng på fremmedspråk. Vi er 
derfor interessert i et samarbeid med andre institusjoner om et fremmedspråklig tilbud for 
stipendiater som skal gjennomføre forskerutdanningens opplæringsdel.  Dette kan tenkes 
organisert slik at ulike institusjoner har ansvar for hver sine deler av opplæringen, og at det 
holdes kurs på engelsk eller annet fremmedspråk som dekker kravet til opplæring.  
Stipendiater ved ulike institusjoner vil da kunne reise ut og ta et kurs på et språk som 
hjemmeinstitusjonen ikke dekker.  Arbeidet med dette var planlagt iverksatt høsten 2008, men 
er blitt forsinket pga. arbeidspress. Det nasjonale dekanmøtet i Bergen vedtok 1. desember 
2008 at forskningsdekanene skulle følge opp saken. 
 
 
Formidling 
Fakultetets handlingsplan for 2008-09 om formidling legges til grunn for arbeidet med 
formidling i 2009 
 
Internasjonalisering 
Fakultetets handlingsplan for 2007-09 om internasjonaliseringsarbeidet legges til grunn for  
Fakultetets videre arbeid i 2009. Denne handlingsplanen som ble vedtatt av fakultetsstyret er 
senere konkretisert og vil bli fulgt opp av Forskningsutvalget og Studieutvalget innenfor sine 
respektive områder. 
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Noen hovedområdet det skal arbeides med i 2009 er:  
 
Forskning 
Fakultetet har fortsatt internasjonalisering av forskningen som et mål. For internasjonalisering 
av forskerutdanningen vises til de ovenstående punkt om Forskerutdanning.  
 
Her kan nevnes at samarbeidspartnere i prosjektsøknaden til Forskningsrådets Latin-Amerika-
program er Law School ved State University of Rio de Janeiro i Brasil, Bond University i 
Australia, samt Universitãt Karlsruhe i Tyskland. I NFRs FRIMUF-prosjekt “Himalines” er 
samarbeidspartnerne Ministry of Forests & Soil Conservation, Dept of Plant Resources, 
Nepal, og University College, London og Oxford University.  I nylig innlevert søknad innen 
europeisk panterett til EUs 7. rammeprogram er samarbeidspartnerne universitetene i 
Maastricht i Nederland, Terragona i Spania, og København i Danmark. Dette prosjektet 
gjelder sentrale trekk ved europeisk panterett og vil faglig sett innebære et langt steg fremover 
i internasjonaliseringsprosessen ved fakultetet. 
 
I tilknytning til Jørn Jacobsens strafferettsprosjekt som starter i mars, er én av 
postdoktorstillingene for tiden under internasjonal utlysing, og prosjektet som helhet har en 
solid internasjonal forankring gjennom tett samarbeid med Professor Emeritus Nils Jareborg, 
Universitetet i Uppsala, Professor Dr. Dr. h.c. Heike Jung, Saarland University, Saarbrücken 
og Andrew Ashworh, Vinerian Professor ved All Souls College, Oxford. I tillegg vil 
prosjektet ha samarbeid med blant annet Max-Planck-Institut i Freiburg. 
 
Forskningsutvalget vil arbeide med å følge opp fakultetets handlingsplan for 
internasjonalisering for 2007-09 når det gjelder stipendiatutveksling, forskernettverk og 
forskningssamarbeid. 
  
Internasjonaliseringsarbeidet vil fremdeles ha høy prioritet og listen over tiltak ovenfor er 
ikke uttømmende. Forskergruppene har et særlig ansvar for å styrke 
internasjonaliseringsarbeidet innenfor sine felt. 
 
Utdanning 
Fakultetets handlingsplan av 19.06.07 om internasjonaliseringsarbeidet legges til grunn for 
Det videre arbeid i 2009. Se ellers spesielt følgende punkter under Utdanning: 
LLM, Joint Degree. Innslag av internasjonalisering og fremmedspråk i obligatoriske emner og 
Internasjonalisering hjemme. 
 
 
Rekruttering og likestilling  
Det vil bli arbeidet aktivt med å få flere eksternfinansierte postdoktorstillinger, og her må  
forskergruppene være aktive for å få fram forskergruppebaserte prosjekter. 
 
Fakultetets handlingsplan for 2008-09 om bedre kjønnsbalanse ved Det juridiske fakultet 
legges til grunn for arbeidet med likestilling i 2009 
 
 
Annet 
Oppfølging av NOKUT-rapportene 
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Dette arbeidet vil bli videreført gjennom arbeidet i ”NOKUT-komiteen” og seinere 
behandling i SU og styret. Spørsmålet om egen 3-årig bachelorgrad og 2-årig mastergrad vil 
her være en sentral problemstilling  
 
 
Styrking av juridisk forsking og utdanning i Norge 
Dette følges opp både overfor UiB sentralt og nasjonalt gjennom samarbeid mellom de tre 
juridiske fakultet som vil arrangere en konferanse i Bergen 20/21.04.09. Til denne 
konferansen inviteres blant annet rektorene og representanter for forsknings- og 
utdanningsdepartementet, Justisdepartementet, Juristforbundet, Advokatforeningen, 
Dommerforeningen og Domstolsadministrasjonen 
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RAPPORT ÅRSPLAN 2008 


 
I.  Innledning 
Det juridiske fakultet har vedtatt følgende planer 


- Strategiplan for 2006-2010 
- Handlingsplan for formidling 2007-09 
- Internasjonaliseringsplan for 2007-09 
- Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2008-09. 


Innen forskning og utdanning har det med grunnlag i de overordnede planene vært laget 
separate årsplaner, og med grunnlag i forslag fra FU og SU vedtok fakultetsstyret i møte 
05.02.08 årsplan for 2008 for disse områdene. 
Dette notatet inneholder foruten rapport om oppfølging av disse årsplanene også kommentarer 
til oppfølging av de andre planene med et litt lengre tidsperspektiv. 
 
 
II. Rapport fra Studieutvalget 
Fra SU har vi mottatt følgende oversikt over status for utvalgets oppfølging av årsplanen: 
 
UTDANNING  
Fra årsplanen 2008: 
Valgemner 
Arbeidet med utvikling og styrking av 5. studieår skal ha fortsatt høy prioritet. Kostnadene for det 
enkelte kurs vil bli utredet. Det skal arbeides videre med omlegging av valgemnene til moduliserte 
spesialemner våren 2008 med henblikk på implementering studieåret 2008/09. Dette inkluderer 
utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser. 
 
Statusrapport: 
De nye spesialemnene er vedtatt av fakultetsstyret. De første emnene i ny struktur startet med 
undervisning allerede våren 2008.  Fakultetet har i alt 46 spesialemner: 22 om våren og 25 om 
høsten (ett går både vår og høst). I tillegg har vi tre ”ekstra” emner som ikke er avhengig av 
semester. 
7 av våremnene og 9 av høstemnene er engelskspråklige. I tillegg har vi JUS350 EU and EEA 
International Public and Utilities Contract Law på 30 sp om høsten, som antakelig tilbys for siste 
gang i 2009.  
Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for de fleste emnene. Dette arbeidet vil ferdigstilles i 
2009. Arbeidet med å beregne kostnader på spesialemner er foretatt rundt årsskiftet 08/09 og vil 
fortsette i 2009.  







 
Fra årsplanen 2008: 
3. studieår  
På 3. studieår er det behov for en vesentlig styrking knyttet til oppfølgingen av studentene. Med 
bakgrunn i NOKUT-rapporten, programsensorrapporten, undervisningsseminaret på Voss 3.-4. 
januar 2008 og seminar for storgruppeledere 6. mars 2008 vil saken bli vurdert på ny i 
forbindelse med planlegging av undervisningen fra høsten 2008. Fakultetets økonomi kan medføre 
at eventuelle tiltak ikke kan iverksettes før studieåret 2009-2010.  
 
Statusrapport: 
Fakultetets budsjettsituasjon har medført at tiltak på 3. studieår ikke kunne innføres fra 
høstsemesteret 2008 som ønskelig, og er igjen utsatt.  
 
Fra årsplanen 2008: 
Evaluering  
Det vil bli vurdert å foretas en gjennomgang og evaluering av evalueringspraksis og rapportering 
på alle studieår på masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet må sørge for at all slik praksis og 
rapportering er i henhold til kvalitetshåndboken for UiB.  
Det skal spesielt utarbeides en evalueringsplan for 4 studieår og for de nye spesialemnene på 5. 
studieår.  
 
Statusrapport: 
UIB sentralt gjennomførte i 2008 en revisjon av kvalitetshåndboken ved UiB. Denne blir først 
vedtatt av universitetsstyret i 2009. Evaluering på 1. – 3. studieår har fortsatt som tidligere. 
Studieutvalget vedtok evaluering av de nye spesialemnene i første undervisningssemester 
henholdsvis høst 2008 og vår 2009. Evalueringene for emner høsten 2008 er gjennomført. 
Det må i 2009 arbeides videre med evalueringsplan for 4 studieår.  
 
Fra årsplanen 2008: 
LLM-grad 
Det skal fortsatt arbeides mot en realisering av 90 studiepoengs LLM-grader fra og med 
studieåret 2009/2010. I første omgang er det tale om en LLM-grad i Energy and Natural 
Resources Law. Det er sendt søknad til Universitetet sentralt, for andre gang. Søknaden er nå 
ekspedert videre til Kunnskapsdepartementet.  
 
Statusrapport: 
Kunnskapsdepartementet har innvilget fakultetets søknad om rett til å opprette LLM-grad. Graden 
er på 90 sp og studieprogram vil strekke seg over 3 semestre. Som følge av UiB sine regler om 
opprettelse av studieprogram vil et LLM-studieprogram tidligst kunne starte opp høstsemesteret 
2010. Det vil i 2009 bli arbeidet videre med reglement for LLM-graden og med opprettelse av 
studieprogram, med sikte på oppstart høsten 2010. Det må også foretas en vurdering av 
ressurssituasjonen før oppstart av en LLM-grad. 
 
 
Fra årsplanen 2008: 
Engelsk-språklige valgemner og innslag av engelsk i obligatoriske emner 
Fakultetet vil i 2008 bli målt på blant annet indikatoren ”I hvilken grad fremmedspråklige 
utdanningstilbud er gitt i utdanningen”. Oppfølging av dette må ses i sammenheng med fakultetets 
internasjonaliseringssatsing og skal settes på dagsorden for SUs arbeid i 2008 med sikte på 
senere styrebehandling. Dette må ses i sammenheng med valgemneomleggingen fra og med 
høstsemesteret 2008.  
 







Statusrapport: 
Av de nye valgemnene er 7 av emnene som går om våren og 9 av emnene som går om høsten 
engelskspråklige. I tillegg kommer JUS350 EU and EEA International Public and Utilities Contract 
Law på 30 sp om høsten, som antakelig tilbys for siste gang i 2009. 
Det ble i 2008 sendt ut forespørsel til alle kursansvarlige for obligatoriske emner, om å gjennomgå 
læringsmålene for sine emner med henblikk på fakultetets intensjoner om internasjonalisering. 
Denne vil bli fulgt videre opp i 2009.  
 
Fra årsplanen 2008: 
Opplæring av studentene i skriving og kommentering 
Den SU-oppnevnte gruppen fortsetter sitt arbeid i 2008. Gruppen vil følge opp 
Undervisningsseminaret i uke 1 på Voss, samt sanke flere erfaringer gjennom dagsseminar med 
valgemnekursansvarlige og storgruppe- og seminarledere. Det skal settes fokus på juridisk 
metode.  
Kildebruk og etikk i utdanningen vil være et særlig satsingsområde.  
 
Statusrapport: 
Det har blitt avholdt møte med valgemnekursansvarlige og storgruppe- og seminarledere.  
Gruppen har satt fokus på juridisk metode og dens plass i studiet. 
 
Fra årsplanen 2008: 
Database undervisningsressurser  
En tar sikte på å starte arbeidet med å lage en database over fakultetets samlede 
undervisningsressurser slik at den enkeltes undervisningsportefølje kan planlegges i god tid på 
forhånd og dermed frigjøre lengre perioder til forskning.  
Fakultetet vil spesielt prioritere satsingen på omleggingen av valgemnene, gjennomgang av 
evalueringsrutiner og studentenes skriving.  
 
Statusrapport: 
Det er satt ned en administrativ arbeidsgruppe som arbeider med å kartlegge behov og utarbeide 
løsninger. Arbeidet med selve databasen er nesten ferdig. Arbeidet vil fortsette i 2009.  
 
Fra årsplanen 2008: 
Kurs i universitetspedagogikk  
Nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger, men uten pedagogisk basiskompetanse, er pålagt å følge 
kurs i universitetspedagogikk tilsvarende 20 studiepoeng. Deltakelse føres på 
undervisningsplikten. Fakultetet vil forsøke å inngå en avtale med programmet om styring av når 
ansatte skal inn i programmets ulike moduler. 7  
 
Statusrapport: 
Stabsseksjonen arbeider med å kartlegge behovet. Universitetspedagogikken har ikke kapasitet til 
å kurse alle ved UiB som trenger det. Det vurderes nå sentralt ved UiB hvordan man kan løse 
dette. Saken har vært diskutert i Utdanningsutvalget 16. juni og 24. september i 2008. Fakultetet 
avventer sentrale tiltak på dette området. 
 
Fra årsplanen 2008: 
Elektronisk innlevering av obligatorisk oppgave 
Elektronisk innlevering er utredet og testet. Ulike faktorer ved innleverings- og 
kommenteringsprosessen fortsettes å testes på 1. studieår våren 2008. SU har vedtatt en 
implementeringsplan som innebærer elektronisk innlevering for alle kurs på 1. studieår samt 
JUS243 for studieåret 2007/08, og for alle kurs fra studieåret 2008/09.  
Det tas sikte på å foretas en evaluering av bruken på 1. studieår før semesterslutt våren 2008.  







 
Statusrapport: 
Kark ble benyttet til elektronisk innlevering av obligatorisk kursoppgave på på samtlige emner på 
1. studieår studieåret 07/08 samt på JUS243 på 4. studieår vår 2008. Evaluering av bruken på 1. 
studieår ble gjennomført og konklusjonen er udelt positiv. Det er innhentet synspunkter fra både 
studenter og oppgaverettere. 
Elektronisk innlevering av alle obligatoriske kursoppgaver på 1. – 4. studieår er gjennomført fra 
og med høstsemesteret 2008. De fleste obligatoriske oppgaver og hjemmeeksamener på 
spesialemner er også levert elektronisk fra og med våren 2008. 
 
Fra årsplanen 2008: 
Mottak av nye studenter  
Det vil bli arbeidet med en forbedring av mottaksuken for nye studenter i høstsemesteret og en 
større deltakelse fra fakultetet i fadderdagene. Spesielt må det jobbes med en inkludering av den 
vitenskapelige staben. Muligheten for Juridisk byvandring vil bli vurdert. Det må her spesielt 
fokuseres på logistikk og gjennomførbarhet.  
Det er en målsetting å få til en tettere integrering av utvekslingsstudentene som kommer hit.  
 
Statusrapport: 
Studentmottaket 2008 fulgte i stor grad malen fra tidligere år. På grunn av fakultetets 
økonomi var det ikke rom for å iverksette nye større prosjekter. Studentenes fadderkomité og 
EL§A har i samarbeid bidratt til en tettere integrering av internasjonale studenter i 
fadderuken.  
Det er gjennomført månedlig kontaktforum med fakultetets internasjonale studenter hvor 
studentorganisasjonene oppfordres til å delta.  
Fakultetet har foretatt en internevaluering av studentmottaket høsten 2008. Denne vil sammen 
med Utdanningsavdelingen ved UiB sin semesterstartevaluering for 2008 danne grunnlag for 
videre utviklingsarbeid. 
 
III. Rapport fra Forskningsutvalget 
Fra FU har vi mottatt følgende oversikt over statusrapport for utvalgets oppfølging av 
årsplanen: 
 
FORSKNING 
Satsningsområder 


Fra årsplanen 2008: 


Demokrati og rettsstat.  


Universitetsstyret har gjort vedtak om at Demokrati og rettsstat som satsningsområder skal inngå i 
den behandlingen av satsningsområder som Universitetsstyret skal foreta i februar 2008. Det juridiske 
fakultet er anmodet om å påta seg et koordineringsansvar for denne satsningen. Det er også avsatt en 
postdoktorsstilling innenfor dette området som skal besettes i løpet av 2008. Fakultetet arbeider med å 
finne frem til personer som kan ta på seg ansvaret med organiseringen av dette forskningsfeltet. Det 
blir en svært sentral oppgave for fakultetet å følge opp satsningen på Demokrati og rettsstat både med 
hensyn til organiseringen av dette forskningsfeltet og med å utvikle prosjekter som kan inngå i denne 
satsningen. 


 


 







Statusrapport: 


Demokrati og rettsstat ble som ventet vedtatt som satsningsområde for UiB. Henriette Sinding 
Aasen er utpekt til koordinator for satsningen med et tidsforbruk tilsvarende ca. en tredjedels 
stilling. Fakultetet ble tildelt en postdoktorstilling innenfor området. Stillingen forventes 
besatt tidlig i 2009. Det ble satt i gang et seminarprogram fra og med høsten 2008, med midler 
fra samarbeidsfondet CMI/UiB.  


Fra årsplanen 2008: 


Utnytting og vern av marine ressurser 


Marin forskning er et av Universitetet i Bergen sine hovedsatsningsområder. Det er etablert et sentralt 
Strategiutvalg for marin forskning, der dekanus nylig er oppnevnt som nytt medlem. Universitetet har 
inngått et omfattende samarbeid med Universitetet i Kiel om satsning på marin forskning, som også 
omfatter kystsoneforvaltning og havrett. Fakultetet har vedtatt å gjøre dette til satsningsområde. 
Fakultetet har tilsatt en professor II som er ekspert på dette området og har en stipendiatstilling 
knyttet til havrett. I tillegg må det tas sikte på å få midler til postdoktorstilling og flere 
stipendiatstillinger innenfor dette feltet. Fakultetet har i tillegg til Universitetet i Kiel, opprettet 
samarbeid med Dalhousie University i Halifax, Canada som også har sterk kompetanse på dette feltet. 
Forskningsfeltet er også knyttet til Nordområdesatsningen. Petroleumsrett er også en del av denne 
satsningen. Videre utvikling av satsningen på vern og utnytting av marine ressurser vil være en sentral 
oppgave i 2008. 


Statusrapport: 


UiBs Strategiutvalg for marin forskning er etablert med Ernst Nordtveit som medlem. Den 
annonserte professor II fra Tyskland er ikke ansatt, grunnet byråkratiske hindringer ved 
hjemlig institusjon i Tyskland. I tillegg til stipendiatstillingen i havrett ble det i 2008 gjort 
ansettelse av en stipendiat i petroleumsrett. Han tiltrer i februar 2009. 


Fra årsplanen 2008: 


Alternativ tvisteløsning 


Fakultetet har vedtatt satsing på oppbygging av forskningskompetanse og utdanningstilbud i 
alternativ tvisteløsing, og vil dette vil bli fulgt opp i samsvar med styrevedtak av 19.06.07 


Statusrapport: 


Professor Vibeke Vindeløv, Københavns universitet, er i 2008 ansatt som professor II i 
alternativ tvisteløsning. Det første kurset i dette spesialemnet er avholdt i 2008.  


Forskergruppene 
 
Fra årsplanen 2008: 
Forskergruppene står foran en reorganisering som antas å resultere i en sammenslåing av noen 
forskergrupper slik at det totale antallet blir redusert. Det vil bli vurdert å benytte ulike insentiver for 
å fremme aktiviteten i forskergruppene.  Planen er å gi både økonomisk og administrativ støtte til 
gruppene, for eksempel vit.ass.-hjelp.  Det må fortsatt arbeides for at forskergruppene utarbeider flere 
og bedre forskningsprosjekter innenfor sine områder, som grunnlag for søknader om eksterne midler.   
Forskergruppene har en viktig rolle innen nettverksbygging, internasjonalisering og tverrfaglig 







samarbeid. Forskergruppenes nettsider skal holdes oppdatert og å gi god informasjon om gruppens 
aktiviteter. Det kan også bli aktuelt å bruke forskergruppene mer aktivt som ledd i fakultetets 
rekrutteringsarbeid, og da særlig rettet mot masteroppgaveskrivende studenter. 
 
 
 
Statusrapport: 
Arbeidet med å reorganisere forskergruppene er på grunn av stort arbeidspress i ledelsen blitt 
utsatt til 2009. Det er fortsatt et mål å styrke aktiviteten i forskergruppene, både som et faglig 
fellesskap og som et middel til å øke tilfanget av eksternfinansiering ved fakultetet.  
  
Eksternfinansiering 
 
Fra årsplanen 2008: 
Det er påkrevd å øke omfanget av eksternfinansiering av fakultetets virksomhet. Arbeidet rundt 
søknadsskriving og informasjon om søknadsprosesser må styrkes, og dette vil bli tatt opp med 
forskergruppelederne i forbindelse med reorganiseringen. Prosjektsøknader som har fått avslag vil bli 
søkt videre utviklet. Fakultetet har nå god administrativ kompetanse, og forskerne må benytte seg av 
den støtte administrasjonen kan gi.   
 
Det er påkrevd å øke omfanget av eksternfinansiering av fakultetets virksomhet. Arbeidet rundt 
søknadsskriving og informasjon om søknadsprosesser må styrkes. Prosjektsøknader som har fått 
avslag vil bli søkt utviklet. Fakultetet har nå god administrativ kompetanse, og forskerne må benytte 
seg av den støtte administrasjonen kan gi. Forskergruppelederne bør ta et særlig ansvar her. 
Nordområderelatert forskning er et satsingsområde. Flere forskergrupper må arbeide aktivt for å 
utarbeide forskningsprosjekter innenfor dette området. Det må legges vekt på å utarbeide 
forskningsprosjekter som kan danne grunnlag for søknader til EUs 7. rammeprogram. 


Statusrapport: 


Det totale omfanget av forbrukte midler på forskning fra eksterne kilder (heri også inkludert 
Meltzermidler) var på kr. 5,1 millioner mot kr. 4,6 millioner i 2007. Forbrukte midler fra 
Forskningsrådet i 2008 var kr. 3,5 millioner, det samme som i 2007. Bak disse tallene ligger 
det større bevilgninger som det på grunn av flere forhold (bl.a. at rekruttering tar tid) ikke er 
blitt hentet ut i 2008, og som derfor er overført til 2009. Det er dermed stor grunn til å anta at 
det vil bli betydelig større forbruk av eksterne forskningsmidler i 2009. Det er påkrevd å øke 
fakultetets eksternfinansiering. Det ble gjennomført en prosess som førte til en søknad til EUs 
7. rammeprogram i januar 2009 – med temaet internasjonal panterett. Flere søknader – noen 
av dem vurdert som klart støtteverdige – fikk av ressursmessige årsaker ikke tilslag i Norges 
Forskningsråd 


Av større nye prosjekter må nevnes at Bjarte Askeland fikk tilslag på et NFR-prosjekt innen 
erstatningsrett som ble igangsatt i 2008, og Jørn Jacobsen fikk tilslag fra Bergen 
Forskningsstiftelse på et prosjekt innen strafferettsteori som har oppstart i mars 2009. 
Forskergruppen for ressursforvaltnings- , miljø- og utviklingsrett fikk i 2008 bevilget én 
million kroner over to år i internasjonaliseringsmidler fra Bergen Forskningsstiftelse.  


I 2008 ble det søkt Forskningsrådet (FRIMUF-programmet) om midler til et tverr- og 
flerfaglig forskerprosjekt der målet er å analysere det rettslige rammeverket for bevaring av 
biodiversitet og økosystem i Himalaya (Nepal). Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for 
biologi, UiB og Det juridiske fakultet. NFR har innvilget en noe redusert bevilgning (ca. 5.5 
mill kroner, som gir en stipendiatstilling samt noe driftsmidler til JUS. 







Gjennom Forskningsrådets LATINAMERIKA-program ble det søkt om midler til et 
forskerprosjekt der målet er å analysere petroleumslovgiving og ressursforvaltning i Brasil og 
Norge i et komparativt perspektiv. Det arbeides for øyeblikket med søknader til 
Forskningsrådet med frist i februar. I forbindelse med det nye programmet ”Velferd, 
arbeidsliv og migrasjon” (VAM) er det under arbeid en søknad om forskerprosjekt med 
hovedtema knyttet til inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i arbeidslivet. Samtidig 
arbeides det med søknader om nettverksmidler (i form av gjesteforskerstipend, 
utenlandsopphold og seminarer) knyttet til temaene kystsoneforvaltning og havrett under 
programmene HAVKYST (”Havet og kysten”) og RUSSIA (samarbeid med Russland). 


Forskerskolen 
 
Fra årsplanen 2008: 
 
Forskerskolen er nå etablert og programmet for høsten -07 er under evaluering.  Resultatet av 
evalueringene vil bli vurdert med henblikk på eventuelle justeringer/endringer – til nå er det bare 
gjort en mindre endring under modul 1 om rettsteori.  I løpet av 2008 vil rapporten om 
forskerutdanningen fra NOKUT-komiteen bli gjennomgått og behandlet med sikte på eventuelle 
endringer i forskerutdanningen. Noen av tiltakene komiteen har foreslått, er allerede gjennomført eller 
under oppfølging. 
 
Det er behov for å utvikle en engelsk-/fremmedspråklig opplæringsdel for at fakultetet lettere kan 
rekruttere stipendiater og andre med utenlandsk bakgrunn. Fakultetet vil ikke ha ressurser til å kunne 
tilby hele opplæringsdelen på 30 studiepoeng på fremmedspråk. Vi er derfor interessert i et samarbeid 
med andre institusjoner om et fremmedspråklig tilbud for stipendiater som skal gjennomføre 
forskerutdanningens opplæringsdel.  Dette kan tenkes organisert slik at ulike institusjoner har ansvar 
for hver sine deler av opplæringen, og at det holdes kurs på engelsk eller annet fremmedspråk som 
dekker kravet til opplæring.  Stipendiater ved ulike institusjoner vil da kunne reise ut og ta et kurs på 
et språk som hjemmeinstitusjonen ikke dekker.  Arbeidet med dette vil bli igangsatt i løpet av 2008. 
 
Statusrapport: 
David Doublet-seminaret på Voss ble avviklet som vanlig i februar. Fakultetet var i år 
vertskap for Det nasjonale doktorgradsseminaret, avholdt i Øystese i september. Det er 
avholdt 12 forskerskoleseminarer (to-timers), samt ett todagers essayseminar. 
 
Evalueringen av høstprogrammet 2007, samt NOKUT-rapporten, har ikke ført til noen 
vesentlige endringer i opplegget for forskerskolen. Ph.d.-programmet til fakultetet ble 
godkjent av NOKUT, og NOKUTs anbefalinger var etter Forskningsutvalgets vurdering ikke 
av vesentlig art. Anbefalingene er enten implementert, under innføring, eller vurdert som ikke 
hensiktsmessige. 
 
IV. Formidling 
Det juridiske fakultet har i styremote 19. desember 2006 fastsatt følgende handlingsplan for 
formidling ved fakultetet: 
  
1.            Mål for perioden 2007-2009: 


A. Øke formidlingsaktiviteten både rettet mot allmennheten og mot det juridiske 
fagmiljøet  


B. Videreutvikle rapporteringssystemet for formidling ved fakultetet 


C. Videreutvikle fakultetets eksterne nettsider 







D. Legge til rette for kompetanseutvikling i formidling 


 


2. Tiltak 
 
 A.           Øke formidlingsaktiviteten både rettet mot allmennheten og mot det juridiske 
fagmiljøet 
 Fakultetet vil bruke mer økonomiske ressurser på formidlingsvirksomhet. En må også 
tydeliggjøre fakultetsledelsens ansvar for a legge tit rette for og stimulere til økt 
formidlingsaktivitet. 
 l forbindelse med revisjon av retningslinjene for tildeling av støtte til dekning av utgifter til 
fagreiser for vitenskapelig tilsatte må det klargjøres at det blir gitt prioritet til søknader om 
deltagelse på konferanser, seminar og lignende hvor den enkelte bidrar med 
forhåndsforberedte innlegg. 
 Fakultetet vil ta sikte på å kunne stille tit rådighet ressurser for språkvask og oversettelse tit 
andre språk i tilfeller dette er nødvendig for å gjøre materialet tilgjengelig, 
 Ettersom det innen visse rettsvitenskapelige områder er begrenset publiseringskapasitet for 
artikler på internasjonalt nivå vil fakultetet forsøke d bidra tit at det etableres flere nordiske 
tidsskrift på internasjonalt nivå, med sikte på å styrke mulighetene for forskningsformidling 
på høyt nivå. 
 Fakulteters skriftserie videreføres i nåværende form. Forskerne bør imidlertid oppfordres til 
å publisere i eksterne formidlingskanaler. 
 En vil gjennom samarbeid med Universitetets formidlingsavdeling bygge kontakt med 
medier, og særlig i Bergensomradet, for å presentere fagmiljøet ved fakultetet slik at en i 
større grad vil bruke fagpersoner fra fakultetet for å formidle faglige spørsmål og 
kommentere aktuelle saker.  
De ansatte må oppfordres til i større grad å formidle sine forskingsresultater gjennom 
kronikker o.l.  
 
Statusrapport: 
- Fakultetet har brukt noe mer økonomiske ressurser på forskningsformidling, men fakultetets 
økonomiske situasjon har bremset dette arbeidet noe i 2008. 
- Fakultetet har stilt til rådighet ressurser for språkvask og oversettelse i 2008. Det var 8 
prosjekter (derav 2 eksternfinansierte) som benyttet seg av dette i løpet av året. 
- Det blir nå gitt prioritet til søknader om deltakelse på fagreiser der deltakere bidrar. Det er 
laget oppdaterte retningslinjer det dette eksplisitt blir uttrykt og FU følger dette når de 
behandler søknader. 
- Arbeid med å oppfordre og oppmuntre forskere til forskningsformidling er kommet i gang 
og fortsetter i 2009.  
- Forskere som skal søke om støtte må nå ved eksternfinansierte prosjekter eksplisitt uttale seg 
om formidlingen i sitt prosjekt, både når de søker og når iverksettingen skal i gang.. Det er 
krav til underveisformidling i alle prosjektene.  
- Det oppfordres til at forskere som har deltatt på en konferanse med eget innlegg utvikler sitt 
innlegg til et paper eller kronikk som kan offentliggjøres. 
 
 
B Videreutvikle rapporteringssystemet for formidling ved fakultetet 
  
Fakultetet vil etabler rutiner for å kvalitetssikre rapportering til Frida slik at en får registrert 
den formidlingsaktivitet som utøves. 







 Innføring av særskilt årlig forskningsrapport for de vitenskapelig tilsatte, hvor de skal 
rapportere samtlige formidlingsaktiviteter det foregående år, både forskningspublisering og 
allmennrettet formidling, vil danne grunnlag for administrativ registrering av 
formidlingsaktiviteter i Frida. 
 Formidlingsavdelingens nettside over formidlingsbidrag i media brukes som supplement tit 
de vitenskapelig tilsattes egenrapportering. 
  
Statusrapport: 
Mye tyder på at flere og flere av våre forskere selv legger inn sine publikasjoner i FRIDA. 
Påminninger om dette går ut og et administrativt apparat hjelper dem som ikke kan dette selv. 
Arbeid med kvalitetssikring av informasjonen som registreres i FRIDA bør videreføres i 
2009. 
  
 
C Forbedring/videreutvikling av fakultetets eksterne nettsider 
  
Fakultetet oppnevner en redaksjon som har ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde 
nettsidene. Fakultetet hever kvaliteten på dagens nettsider ved å forbedre layouten. 
Fakultetet legger til rette for at publikasjoner i form av innlegg på seminar og lignende som 
ikke er publisert andre steder, samt kortversjoner av artikler publisert i eksterne kanaler (da 
med lenke tilde eksterne publiseringskildene) legges ut på fakultetets nettsider. 
 Det gjennomføres opplæring av de ansatte i å kunne legge ut materiale på sine nettsider  på 
egen hånd.  
  
Statusrapport: 
Det ble i 2008 ryddet videre på fakultetets nettside. En redaksjon er blitt oppnevnt. Dette 
arbeidet blir videreført i 2009, da nye nettsider for hele universitetet skal på plass. De nye 
sidene vil være et viktig redskap ifht publisering av publikasjoner, artikler og andre aktiviteter 
knyttet til forskning og forskningsformidling.    
 
D Kompetanseutviklingstilak 
  
Fakultetet vil normalt bruke Formidlingsavdelingens kurstilbud, men vil også vurdere om det 
er behov for å tilrettelegge egne kurs for det vitenskapelige personalet ved fakultetet for å 
styrke formidlingskompetansen. 
 
Statusrapport: 
Formidlingsavdelingen har i 2008 hatt et allsidig kurstilbud som har blitt kunngjort på en god 
måte til alle fakultetets ansatte. Flere forskere har deltatt på disse. Behovet for kurs blir 
vurdert fortløpende, også i 2009.  
 
 
V. Internasjonaliseringsarbeidet 
Internasjonalisering 
Fakultetets handlingsplan av 19.06.07 om internasjonaliseringsarbeidet legges til grunn for  
fakultetets videre arbeid i 2008. 
Dekanus la på fakultetsstyremøtet 19.06.07 frem sak om handlingsplan for fakultetets 
internasjonaliseringsarbeid. Dette er blant annet et ledd i fakultetets oppfølging av 
”Handlingsplan for internasjonal virksomhet ved Universitetet i Bergen 2007-09”, vedtatt 
26.10.06 av universitetsstyret. Denne handlingsplanen som ble vedtatt av fakultetsstyret er 







seinere konkretisert og vil bli fulgt opp av Forskningsutvalget og Studieutvalget innenfor sine 
respektive områder  
 
 Det er allerede gjennomført en kontaktreise til flere institusjoner i England med sikte på 
etablering eller styrking av utveksling av studenter. Tilsvarende tiltak vil også bli gjennomført 
i forhold til andre sentrale land. En vil særlig følge opp kontakten mot universitetene i 
Aberdeen, Dundee, Kiel og Dalehousie University som ledd i satsningen på marine ressurser. 
Kontakten med Russland, særlig Kaliningrad og Arkhangelsk vil bli videreutviklet som et ledd 
i Nordområdesatsningen. Det er også arbeid med etablering av kontakt med universiteter i 
Moskva og St. Petersburg. 
 
Statusrapport: 
Kontaktreisen til England ble gjennomført i januar 2008. Den resulterte i nye avtaler med  
Lancaster University (Erasmus og LLM), King’s College (LLM), Queen Mary UL (LLM). 
Kontaktene i forbindelse med satsing på marine ressurser har startet og vil bli videreført i 
2009. Konkret avtaleutkast er sendt til Universitet i Moskva. 
 
I tillegg til det som står i planen, ble det gjennomført en kontaktreise til Singapore, New 
Zealand og Australia som resulterte i utvekslingsavtaler med Singapore, Auckland og 
Waikato universietetene på New Zealand og utvikling av samarbeidsrelasjonen til University 
of Sydney og Bond University i Australia. 
 
Som ledd i samarbeidet med Universitetet i Marburg, vil det bli holdt et fellesseminar i 
Marburg den 19. – 20. juni 2008. Fakultetet vil i september 2008 være vertskap for Ruhrgas-
seminar i EU/EØS – rett, med hovedvekt på spørsmål knyttet til havforvaltning. Det vil være 
en prioritert oppgave å skaffe midler og stimulere til forskerutveksling, særlig ved at egne 
forskere i større grad gjennomfører opphold ved utenlandske institusjoner eller deltar med 
innlegg på kurs eller seminarer. 
 
Statusrapport: 
Fellesseminar med Marburg 19-20.6 og Ruhrgas-seminaret i EU/EØS- rett, med hovedvekt på 
havrett, ble gjennomført som planlagt I september 2008. I 2009 vil det være fortsatt fokus på 
forskerutveksling.  
 
Arbeidet med å styrke utveksling av studenter og lærere med Russland og andre tidligere 
Østblokkland og med land i den tredje verden, vil bli videreført. Det skal være en kontaktreise 
til Uganda i mars der dekanus skal delta, sammen med representanter fra Universitetet 
sentralt og andre fakulteter for å bygge ut samarbeidet med Makerere-Universitetet som er 
samarbeidsuniversitet for Universitetet i Bergen. 
 
Statusrapport: 
Det har vært flere kontakter mellom fakultetet og tidligere Østblokkland i 2008. Reisen til 
Uganda i mars ble gjennomført som ledd i et forskningsrådsfinansiert prosjekt i samarbeid 
med Institutt for Biologi. , Makerere universitetet og UiB har en omfattende samarbeidsavtale 
og jus har nå blitt en del av dette samarbeidet.. Jusstudenter som skriver masteroppgave kan 
bli knyttet til samarbeidsprosjekt med Makerere universitetet. Det er planlagt besøk av 
gjesteforeleser fra Makerere i mai 2009, finansiert av Nile Basin prosjektet..  
  







Internasjonaliseringsarbeidet vil fremdeles ha høy prioritet og listen over tiltak ovenfor er 
ikke uttømmende. Forskergruppene har et særlig ansvar for å styrke 
internasjonaliseringsarbeidet innenfor sine felt.  
 
Statusrapport: 
Arbeid med internasjonalisering i forskergruppene vil bli videreført i 2009. 
 
 
 
VI. Likestilling 
”Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Det juridiske fakultet 2008-2009” ble vedtatt av 
fakultetsstyret 05.02.08. Tiltakene i handlingsplanen har særlig vært rettet mot arbeidet med å 
rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger ved fakultetet. I tillegg er det vedtatt at 
fakultetet skal ha en likestillingsansvarlig med ansvar for likestillingsproblematikk, og at 
fakultetet skal etablere en egen nettside der all relevant informasjon som har betydning for 
kjønnsbalanse samles. 
 
Rekruttering 
 
Vitenskapelige stillinger: 
I 2006 var det 35 % kvinneandel blant vitenskapelige ansatte (minus stipendiater), og 52 % 
kvinneandel blant stipendiatene ved UiB i sin helhet. 
I dag utgjør kvinnene 50 % av rekrutteringsstillingene (PhD og postdoktor) og over 50 % av 
de nytilsatte førsteamanuensene ved UiB (både i 2007 og 08). Det har i tillegg vært en sterk 
økning i andel kvinnelige professor II og andel kvinner som søker opprykk til professor i løpet 
av 2008 ved UiB. 
Ved Det juridiske fakultet har ikke kjønnsbalansen bedret seg vesentlig i perioden 2006 og 
fram til 2008. Vi ser imidlertid at det har vært en økning i løpet av 2008 i kvinneandel blant 
førsteamanuenser, stipendiater og universitetslektorer. 
 
Et viktig incentiv for rekruttering av kvinner til ledende vitenskapelige stillinger har vært et 
eksisterende UiB- tiltak; frikjøp av undervisning for kvinnelige førsteamanuenser. Dette er 
likestillingsmidler som skal bidra til kvalifisering til professorat. Kvinneandel blant 
professorer ved Det juridiske fakulteter er gått %-vis ned fra 2007 til 2008, men vi kan håpe at  
tiltaket med frikjøp av undervisning kan bidra til økt andel kvinner som søker opprykk til 
professor. 
 
Når det gjelder arbeidet med økt rekruttering av kvinner til stipendiatstillinger er tiltaket i 
fakultetets handlingsplan fra 2008 med forlengelse av stipendiatperioden med en måned ved 
minst 6 måneders fødselspermisjon et bidrag 
 
UiB har i sin ”Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2007 – 2009” poengtert at man ønsker 
å oppnå en kvinneandel blant professor II i løpet av planperioden på minimum 40 %. Det 
juridiske fakultet tilsatte i 2008 en kvinnelig professor II, slik at ved utgangen av 2008 var 1 
av 3 professor II ved fakultetet kvinne. Kvinnelige professor II kan være viktig i seg selv i 
arbeidet med å rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger, og også spille en viktig rolle 
som ”mentor” for postdoktorer og førsteamanuenser.  
 
Administrative stillinger: 







Når det gjelder administrative stillinger er situasjonen ved fakultetsadministrasjonen i tråd 
med det generelle bildet ved UiB; på saksbehandlernivå er det en sterk overvekt av kvinner, 
mens det i de administrative lederstillinger er overvekt av menn. Fakultetet har per november 
2008 73% kvinner og 27% menn i administrative stillinger. Fordelingen på administrative 
lederstillinger er 66% menn og 33% kvinner. Det har vært vurdert om det bør settes inn 
spesielle tiltak for å rekruttere menn til saksbehandlernivået, men avtaleverket åpner ikke for 
moderat kjønnskvotering av menn i saksbehandlerstillinger 
 
Likestillingsansvarlig 
Fakultetet oppnevnte i 2008 en likestillingsansvarlig som har som oppgave å følge opp den 
sentrale handlingsplanen og fakultetets egen tiltaksplan. Likestillingsansvarlige ved de ulike 
fakultetene utgjør sammen med likestillingsrådgiver ved UiB et Likestillingsforum som skal 
koordinere likestillingsarbeidet og sikre god dialog mellom fagmiljøene og ledelsen på alle 
nivå i organisasjonen.   
 
 


Nettsider 


Arbeidet med en egen nettside der all relevant informasjon med betydning for kjønnsbalanse 
er samlet er i gang, og vil være ferdigstilt til lansering av ny eksternweb i februar. Her vil man 
kunne finne informasjon om likestillingstiltak, statistikk, plikter og rettigheter m.v., og 
relevante lenker vil bli lagt inn.  


UiB setter våren 2009 i gang et mentorprosjekt for kvinnelige postdoktorer. Dette er et 
tverrfaglig fora som har som mål å motivere kvinnelige forskertalent til å kvalifisere seg for 
faste vitenskapelige stillinger. Det juridiske fakultet  har i 2008 oppnevnt 2 professorer som 
mentor. 


.  
VII. Annet 
Vurdering/oppfølging av NOKUT-rapportene 
Vurdering og oppfølging av anbefalingene i NOKUT-rapportene om masterstudiet og PhD-
studiet har vært en sentral oppgave for fakultetet i 2008. I denne sammenheng ønsker vi å 
nevne at styret nedsatte en ressurskomité som har utredet hvilke ressurser som må til for å 
kunne oppfylle anbefalingene i NOKUT-rapportene og andre problemstillinger knyttet til 
fakultetets ressursbehov (se separat sak). Styret har videre vedtatt å oppnevne en komité som 
skal følge opp deler av NOKUT-komiteens anbefalinger for masterstudiet. Dessuten får styret 
i dette møtet seg forelagt separat sak om status og videre planer for oppføgingen av NOKUTs 
anbefalinger  
 
Styrking av juridisk forsking og utdanning i Norge 
Dekanene ved de tre juridiske fakultetene drøftet dette i møte 01.12.08 i Bergen, og dette vil 
bli fulgt opp gjennom konferanse i Bergen 20/21.04.09. Til dette møtet inviteres blant annet 
rektorene og representanter for forsknings- og utdanningsdepartementet, Justisdepartementet, 
Juristforbundet, Advokatforeningen, Dommerforeningen og Domstolsadministrasjonen. 
 
 
VIII. Kommentarer fra dekanus og fakultetsdirektør og forslag til vedtak  







Dekanus og fakultetsdirektør konstaterer at både FU og SU har i 2008 arbeidet aktivt med de 
sakene som var prioritert i årsplanen. Vi konstaterer videre at mange av sakene er avsluttet 
mens noen saker vil bli videreført i 2009, og er satt opp på årsplanen for 2009, jf separat sak.  
Vi har også merket oss at det har arbeidet med mange av sakene i de øvrige planene, og 
konstaterer at  disse planene også omfatter 2009 
 
 
Dekanus og fakultetsdirektør inviterer fakultetsstyret til å gjøre følgende 
 


Vedtak 
 


”Fakultetsstyret tar notat av 21.01.09 med rapport om fakultetets oppfølging av årsplan 2008 
til orientering” 
 
 
                         Dekan                                             Fakultetsdirektør 
 
21.01.09 
 
CHO 
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OPPFØLGING AV NOKUT-RAPPORTENES ANBEFALINGAR OM MASTERSTUDIET O
PHD-STUDIET I RETTSVITENSKAP 


 
 
 
I. Bakgrunn og oppfølging 
Styret for NOKUT vedtok i møte 31.01.08 at de faglige kravene for reakkreditering av hhv  
mastergradsstudiet i rettsvitenskap og phd-studiet i rettsvitenskap er oppfylt. 
Videre vedtok styret for begge studiene at ”NOKUT forventer at Universitetet i Bergen følger 
opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet 
og gir tilbakemelding om dette til NOKUT”. 
Som oppfølging av vedtaket i NOKUTs styre skrev Utdanningsavdelingen følgende i brev av 
22.04.08 til Det juridiske fakultet: 
” Det vises til brevfra NOKUt datert 07.02.08 vedrørende godkjenning av hhv master- og 
PhD-studiet i rettsvitenskap. 
 
Den sakkyndige komiteen gir i sin vurdering også forslag [til] forbedringer i forbindelse med 
slike godkjenningssaker, og universitetet har, som en oppfølgingsprosedyre, valg å gi en 
tilbakemelding til NOKUT omtrent ett år etter godkjenning. Utdanningsavdelingen vil derfor 
ta kontakt med fakultetet i januar 2009 for å få informasjon om fakultetets både planlagte og 
allerede gjennomførte oppfølgingstiltak med bakgrunn i sakkyndige komité sine forslag til 
forbedringer. 
 
Tilbakemelding til NOKUT vil sendes fra universitetsdirektøren”. 
 
Som forberedelse av denne saken ble det fremmet en sak for fakultetsstyret til møtet 25.06.08 
(sak 56/08). Saksforelegget er vedlagt. I samsvar med forslaget gjorde fakultetsstyret følgende 
vedtak: 


1. Det nedsettes en komite til å gjennomgå studiet med sikte på å komme med forslag til 
oppfølgning av NOKUT-komiteens innstilling. Komiteen skal også vurdere 
ressursbehovet ved de forslag som fremmes. Dekanus gis fullmakt til utforming av 
mandat for komiteen med utgangspunkt i de synspunkt som fremkom i møtet 


 
2. Fakultetsstyret ber FU med grunnlag i fakultetsstyrets innspill vurdere de 


anbefalinger som framkommer om PhD-studiet i kapitlet ”Anbefalinger for 
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I samme møte behandlet fakultetsstyret sak 55/08 om finansiering av Det juridiske fakultet, 
og gjorde blant annet følgende vedtak:  
”Dekanus bes oppnevne en komite bestående av dekanatet samt to vitenskapelig ansatte, en 
admininstrativ ansatt og to studenter til å utarbeide en plan for utvikling av det juridiske 
fakultet, med en ressursvurdering, som kan legges fram for fakultetsstyret i oktober.” 
 
Punkt 2 i sak 56/08 er fulgt opp gjennom FU, og FUs synspunkt er innarbeidet nedenfor i 
forslaget til kommentarer til Utdanningsavdelingen. Punkt 1 i samme vedtak er imidlertid ikke 
fulgt opp på det nåværende tidspunkt, noe som blant annet har sammenheng med den retning 
arbeidet i ressurskomiteen (jfr sak 55/08) tok. Innstillingen fra denne komiteen fremmes som 
separat sak i dette fakultetsstyremøtet. Dekanus er imidlertid fortsatt innstilt på å oppnevne 
komiteen, men da med et noe justert mandat i forhold til de opprinnelige intensjonene. Dette 
er nærmere omtalt i utkastet til tilbakemelding. 
 
Som et ledd i forberedelsen av tilbakemeldingen til Utdanningsavdelingen om fakultetets 
oppfølging har dekanus utarbeidet et utkast til svar. Den del av uttalelsen som gjelder 
masterstudiet har vært forelagt Studieutvalget som ikke hadde merknader til forslaget. Den del 
av teksten som gjelder PhD-studiet bygger som nevnt ovenfor på innspillet fra 
Forskningsutvalget. 
 
Forslag til tilbakemelding til Utdanningsavdelingen følger vedlagt 
 
 
 
 
II. Forslag til vedtak 
Dekanus og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende 
 


vedtak 
 


Fakultetsstyret slutter seg til uttalelse om oppfølging av NOKUT-rapportene slik det er 
foreslått i notat av 21.01.09 til styresak 9/09 
 
 
 
 
 
                                      Ernst Nordtveit 
                                           Dekanus 
 
                                                                                                Eivind Buanes 
                                                                                               Fakultetsdirektør 
 
21.01.09 
 
EIBU 
 


Vedlegg 
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STYRINGS- OG LEDELSESFORMER VED UNIVERSITETET I BERGEN 
 


 


 


I. Universitetsdirektørens brev av 12.11.08 


Universitetsdirektøren skrev følgende i brev av 12.11.08 til blant annet fakultetene: 


”Vi viser til våre brev av 30.07. og 24.09.08 om opplegget for drøfting av universitetets styrings- og 
ledelsesformer. Universitetsstyret vil i møte 20.11.08 behandle ledelsesformen på institusjonsnivå og 
de mottatte høringsuttalelser vil være en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget for styret. 
 
Som omtalt i brevet av 24.09.08 er det oppnevnt en arbeidsgruppe for utarbeiding av et drøftingsnotat 
om styring og ledelse. Gruppen, som har hatt professor Nils Gilje som leder, har nå levert 
drøftingsnotatet. Notatet vil være grunnlag for videre diskusjoner og behandling av ledelsesformer på 
institutt og fakultetsnivå ved Universitetet i Bergen i årene fremover. Som del av grunnlagsmaterialet 
for gruppens arbeid og for drøftingsnotatet inngår en WEB-basert spørreundersøkelse blant alle 
ansatte og en undersøkelse basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte og studenter, begge foretatt 
av Rokkansenteret. 
 
Drøftingsnotatet og notater fra Rokkansenteret om de omtalte undersøkelsene følger vedlagt. 
  
I denne høringsrunden ber vi om innspill knyttet til fakultets- og instituttnivåene og da særlig 
konsentrert om: 


 rekrutteringsmåte for lederen - valgt eller ansatt 
 mandat for lederen - delt eller enhetlig ledelse 
 mandat for kollegiale organer - besluttende myndighet (eventuelt i bestemte sakstyper) eller 


rådgivende funksjon for hvert nivå. 
 
Videre bes om synspunkt på om alle institutter og fakulteter må ha samme ledelsesmodell, eller om 
ulike modeller kan tenkes innenfor institusjonen eller innfor det enkelte fakultet. 
 
Frist for innspill er satt til 30.01.09 og universitetsstyret vil behandle saken i sitt møte 19.02.09”. 
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Vedleggene det vises til følger vedlagt (vedlegg 1 og 2). Vedlagt følger også Rapport fra 
NIFU STEP om ”Evaluering av styrings- og ledelsesmodellen ved Det Matematisk-
Naturvitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Bergen” (vedlegg 3). 


 


II. Behandling av styrings- og ledelsesformer på institusjonsnivå 


Fakultetsstyret behandlet i møte 09.09.08 (sak 66/08) styrings- og ledelsesformer ved 
Universitetet i Bergen, og gjorde slikt vedtak: 
 
”Det juridiske fakultet fremmer følgende innspill til universitetsstyresak 25.09.08 om styrings- 
og ledelsesformer: 
 
Det vert vist til brev frå Universitetsdirektøren til fakulteta av 30.07.08. om styringsformer ved 
Universitetet i Bergen. 
 
Det juridiske fakultet går ikkje inn på spørsmålet om rektorval, i samsvar med føringa i brevet 
frå Universitetsdirektøren. 
 
Det juridiske fakultet har inga røynsle med tilsette instituttleiarar, sidan fakultetet ikkje har 
institutt. Leiarfunksjonane ved fakultetet blir utført av dekan og prodekan og visedekan med 
ansvar for utdanning og forsking. Fakultetsstyret er det overordna organet og eit studieutval 
og eit forskingsutval vert leia av prodekan og visedekan. 
 
Det er ei klar utvikling i retning av større krav til leiarfunksjonane ved fakultetet, særleg knytt 
til arbeidet med personalforvaltning, økonomistyring, fagleg leiing og arbeidet med ekstern 
finansiering. Dette krev klare fullmakter og styringsliner, og det kan vera grunn til å foreta ei 
fornya vurdering av om styringsformene ved Universitetet er gode nok i høve til dei 
utfordringane som ein står overfor. 
 
Det juridiske fakultet meiner at ein ved den evalueringa av ordninga med tilsette 
instituttleiarar som er varsla, også bør opna for ein brei diskusjon av spørsmålet om val eller 
tilsetjing av dekan, rekruttering av dekaner, styringsfullmakter herunder spørsmålet om delt 
eller einskapleg leiing. Det må i denne prosessen leggjast opp til ein breiare drøfting mellom 
dei tilsette, noko som ikkje har vore mogeleg med den korte høyringsfristen som fakulteta fekk 
i denne omgangen.” 
 
Etter at fakultetstyret hadde gjort sitt vedtak og fakultetet hadde avgitt sin høringsuttalelse 
skrev universitetsdirektøren blant annet  følgende i brev av 24.09.08 til fakultetene m.fl.: 
 
”Vi viser til vårt brev av 30.07.08 og takker for mottatte innspill. Vi tar til etterretning at fire av 
fakultetene trenger mer tid til å drøfte ledelsesform på institusjonsnivå for kommende valgperiode. Det 
vises også til drøftinger med fakultetene om videre opplegg for drøftinger og beslutninger. Med dette 
gis det forlenget frist til uttalelser om ledelsesform på institusjonsnivå til 1. november, for behandling 
i universitetsstyret 20. november. Ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå, behandles i styremøtet 
19. februar 2009.”   
 


Det juridiske fakultet var ikke blant de fire fakultetene som hadde bedt om ekstra tid for å 
avgi sin uttalelse. Men mens vi som det framgår ovenfor uttalte at ”Det juridiske fakultet går 
ikkje inn på spørsmålet om rektorval, i samsvar med føringa i brevet frå Universitetsdirektøren” viste 
deg seg i ettertid at det var ønskelig at fakultetene også uttalte seg om institusjonsnivået. Saken 
ble derfor også satt på dagsorden til styremøte 21.10.08 hvor det ble gjort følgende vedtak: 
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”1. Fakultetsstyret går inn for ledelsesmodellen i universitetsloven § 10-4, med enhetlig 
ledelse og tilsatt rektor. 
2. Styret ber om at det blir arbeidet for å få inn i universitetsloven et alternativ som åpner for 
valgt rektor og enhetlig ledelse. 
3. Dekanus får fullmakt til å utforme høringsuttalelse på bakgrunn av avstemmingsresultatet 
og de synspunkt som framkom i møtet. Uttalen sirkuleres til styret før den avgis.” 
 
Fakultetets uttalelse fikk følgende ordlyd: 
”Det vert vist til Universitetsdirektørens brev dagsett 30.juni 2008 og vårt svar dagsett 10.september 
2008. Vidare vert det vist til brev frå Universitetsdirektøren av 24. september 2008. Saka vart 
handsama av Styret for Det juridiske fakultet i møte den 21. okt. 2008. Det var i saksnotatet ikkje lagt 
fram utkast til uttale, men gjort greie for høyringsbrevet og alternativa i universitetslova § 10-2 og § 
10-4. Uttalen er utforma etter møtet på grunnlag av det som kom fram i diskusjonen og resultatet av 
avrøysting mellom dei ulike alternativa. Fleirtalet i styret for Det juridiske fakultet røysta, ved valet 
mellom løysingane i universitetslova § 10-2 og § 10-4, for den alternative ordninga i § 10-4, med 
einskapleg leiing, rektor som tilsatt dagleg leiar og eit eksternt styremedlem som styreleiar. Eit 
samrøystes styre bed om at det blir arbeidd for at universitetslova i framtida opnar for eit alternativ 
der ein kan velja einskapleg leiing og likevel ha valt rektor. Bakgrunnen for vedtaket er at ein ynskjer 
ei klarare leiarrolle for rektor med mandat frå universitetsstyret som det høgste organet. Demokratisk 
grunnlag og legitimitet blir i eit slikt system sikra ved val til styre. Rektor vil ha fullmakt til å treffa 
avgjerder i dei saker som går inn under den daglege drifta og vil også ha totalansvaret for den 
overordna strategiske planlegginga og for å førebu saker for Universitetsstyret. Styreleiar vil likevel 
leia styret og framlegging av saker må skje i samarbeid mellom dagleg leiar og styreleiar.” 
 
 
Universitetsstyret behandlet saken i møte 20.11.08 hvor det ble gjort følgende vedtak: 
    ”1.    Styret stadfester at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå fortsetter, jf universitetslovens 


§ 10-2 (1). 
2. Styret har merket seg synspunktene som er kommet i høringsrunden om styrings- og 


ledelsesformer på institusjonsnivå og styret forventer at universitetsledelsen legger opp til en 
bred drøfting av ulike ledelsesmodeller fram mot perioden 2013-2017.” 


 
III. Behandlingen av styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå 


Som ledd i arbeidet med forberedelsen av fakultetets høringsuttalelse innkalte dekanus alle 
tilsatte til møte 07.01.09. På dette møtet møtte 16 vitenskapelig tilsatte (ca 25%  av de tilsatte) 
og 15 teknisk-administrativt tilsatte (ca 60% av de tilsatte). 


Deltakerne ble her invitert til å komme med innspill/synspunkt, og da særlig på de spørsmål 
som var spesielt nevnt i høringsbrevet 


 rekrutteringsmåte for lederen - valgt eller ansatt 
 mandat for lederen - delt eller enhetlig ledelse 
 mandat for kollegiale organer - besluttende myndighet (eventuelt i bestemte sakstyper) eller 


rådgivende funksjon for hvert nivå 
  synspunkt på om alle institutter og fakulteter må ha samme ledelsesmodell, eller om ulike 


modeller kan tenkes innenfor institusjonen eller innfor det enkelte fakultet. 


Ut over dette ble det også reist spørsmål om fakultetet bør uttale seg om styrings- og 
ledelsesformene på instituttnivå – et nivå vi som kjent ikke har. 


I debatten etter dekani innledning deltok relativt få, og det var enda færre som tilkjennegav 
klare synspunkt på de mest aktuelle problemstillingene. Men av de som konkluderte syntes 
det å være et flertall for valgt dekanus og for et besluttende organ (fakultetsstyre).  
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Saken har også vært oversendt Juridisk studentutvalg og Forskningsutvalget for eventuelle 
kommentarer. Studentutvalget ønsket ikke å uttale seg. Forskningsutvalget drøftet saken i 
møte  20.01.09 hvor det ble gjort følgende vedtak 


”FU nøyer seg med å uttale seg om styring og ledelse på fakultetsnivået. FU mener det bør 
åpnes for å tilsette dekan utfra ønsket om å få et bredere rekrutteringsgrunnlag enn idag. FU 
understreker at det må stilles minst like høye kompetansekrav til en tilsatt dekan som til en 
valgt dekan. Det er også viktig at tilsettingsprosessen er forankret i fakultetet, fortrinnsvis ved 
at fakultetsstyret er tilsettingsorgan. FU mener at fakultetsstyret fortsatt skal være fakultetets 
høyeste organ. Etter FUs oppfatning er det ikke nødvendig at spørsmålet om valgt eller tilsatt 
dekan besvares på samme måte for alle fakultetene." 


 


IV. Utkast til høringsuttalelse 


”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 stragegisk 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. 
 
Leiingsutfordringane har gjort det naudsynt å gå bort frå ordningar der leiarvervet går på 
omgang mellom dei tilsette, utan nærare vurdering av kompetanse og vilje til å gå inn i 
leiarvervet. Det må difor skje ei vurdering av leiarkompetanse også ved val av leiar. 
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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. 
 
Uansett rekrutteringsmåte for leiaren, meiner Det juridiske fakultet at ein bør ha einskapleg 
leiing. 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 vil i valet mellom styre og råd gå inn for eit styre som fastset budsjett, 
strategiplan og årsplanar og dreg opp rammer for verksemda, som leiaren skal styra innanfor. 
 
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 kunne skapa vanskar. Ein ser 
det likevel ikkje slik at 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. 


 


V. Forslag til vedtak 


Dekanus og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende 


 


Vedtak 


 


Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag i styrenotat av 21.01.08 til høringsuttalelse fra 
Det juridiske fakultet til styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå 


 


                                      


                                         Dekanus                                      Fakultetsdirektør 


                                                                 
21.01.09 


EIBU-ERN 


 


Vedlegg 
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DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
ÅRSRAPPORT 2008 I HENHOLD TIL VEDTATT ÅRSPLAN 
 
Vedtatt av fakultetsstyret 27. januar 2009  
 
I.  Innledning 
Det juridiske fakultet har vedtatt følgende planer 


- Strategiplan for 2006-2010 
- Handlingsplan for formidling 2007-09 
- Internasjonaliseringsplan for 2007-09 
- Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2008-09. 


Innen forskning og utdanning har det med grunnlag i de overordnede planene vært laget 
separate årsplaner, og med grunnlag i forslag fra FU og SU vedtok fakultetsstyret i møte 
05.02.08 årsplan for 2008 for disse områdene. 
Dette notatet inneholder foruten rapport om oppfølging av disse årsplanene også kommentarer 
til oppfølging av de andre planene med et litt lengre tidsperspektiv. 
 
 
II. Rapport fra Studieutvalget 
Fra SU har vi mottatt følgende oversikt over status for utvalgets oppfølging av årsplanen: 
 
UTDANNING  
Fra årsplanen 2008: 
Valgemner 
Arbeidet med utvikling og styrking av 5. studieår skal ha fortsatt høy prioritet. Kostnadene for det 
enkelte kurs vil bli utredet. Det skal arbeides videre med omlegging av valgemnene til moduliserte 
spesialemner våren 2008 med henblikk på implementering studieåret 2008/09. Dette inkluderer 
utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser. 
 
Statusrapport: 
De nye spesialemnene er vedtatt av fakultetsstyret. De første emnene i ny struktur startet med 
undervisning allerede våren 2008.  Fakultetet har i alt 46 spesialemner: 22 om våren og 25 om 
høsten (ett går både vår og høst). I tillegg har vi tre ”ekstra” emner som ikke er avhengig av 
semester. 
7 av våremnene og 9 av høstemnene er engelskspråklige. I tillegg har vi JUS350 EU and EEA 
International Public and Utilities Contract Law på 30 sp om høsten, som antakelig tilbys for siste 
gang i 2009.  
Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for de fleste emnene. Dette arbeidet vil ferdigstilles i 
2009. Arbeidet med å beregne kostnader på spesialemner er foretatt rundt årsskiftet 08/09 og vil 
fortsette i 2009.  
 
Fra årsplanen 2008: 
3. studieår  
På 3. studieår er det behov for en vesentlig styrking knyttet til oppfølgingen av studentene. Med 
bakgrunn i NOKUT-rapporten, programsensorrapporten, undervisningsseminaret på Voss 3.-4. 
januar 2008 og seminar for storgruppeledere 6. mars 2008 vil saken bli vurdert på ny i 







forbindelse med planlegging av undervisningen fra høsten 2008. Fakultetets økonomi kan medføre 
at eventuelle tiltak ikke kan iverksettes før studieåret 2009-2010.  
 
Statusrapport: 
Fakultetets budsjettsituasjon har medført at tiltak på 3. studieår ikke kunne innføres fra 
høstsemesteret 2008 som ønskelig, og er igjen utsatt.  
 
Fra årsplanen 2008: 
Evaluering  
Det vil bli vurdert å foretas en gjennomgang og evaluering av evalueringspraksis og rapportering 
på alle studieår på masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet må sørge for at all slik praksis og 
rapportering er i henhold til kvalitetshåndboken for UiB.  
Det skal spesielt utarbeides en evalueringsplan for 4 studieår og for de nye spesialemnene på 5. 
studieår.  
 
Statusrapport: 
UIB sentralt gjennomførte i 2008 en revisjon av kvalitetshåndboken ved UiB. Denne blir først 
vedtatt av universitetsstyret i 2009. Evaluering på 1. – 3. studieår har fortsatt som tidligere. 
Studieutvalget vedtok evaluering av de nye spesialemnene i første undervisningssemester 
henholdsvis høst 2008 og vår 2009. Evalueringene for emner høsten 2008 er gjennomført. 
Det må i 2009 arbeides videre med evalueringsplan for 4 studieår.  
 
Fra årsplanen 2008: 
LLM-grad 
Det skal fortsatt arbeides mot en realisering av 90 studiepoengs LLM-grader fra og med 
studieåret 2009/2010. I første omgang er det tale om en LLM-grad i Energy and Natural 
Resources Law. Det er sendt søknad til Universitetet sentralt, for andre gang. Søknaden er nå 
ekspedert videre til Kunnskapsdepartementet.  
 
Statusrapport: 
Kunnskapsdepartementet har innvilget fakultetets søknad om rett til å opprette LLM-grad. Graden 
er på 90 sp og studieprogram vil strekke seg over 3 semestre. Som følge av UiB sine regler om 
opprettelse av studieprogram vil et LLM-studieprogram tidligst kunne starte opp høstsemesteret 
2010. Det vil i 2009 bli arbeidet videre med reglement for LLM-graden og med opprettelse av 
studieprogram, med sikte på oppstart høsten 2010. Det må også foretas en vurdering av 
ressurssituasjonen før oppstart av en LLM-grad. 
 
 
Fra årsplanen 2008: 
Engelsk-språklige valgemner og innslag av engelsk i obligatoriske emner 
Fakultetet vil i 2008 bli målt på blant annet indikatoren ”I hvilken grad fremmedspråklige 
utdanningstilbud er gitt i utdanningen”. Oppfølging av dette må ses i sammenheng med fakultetets 
internasjonaliseringssatsing og skal settes på dagsorden for SUs arbeid i 2008 med sikte på 
senere styrebehandling. Dette må ses i sammenheng med valgemneomleggingen fra og med 
høstsemesteret 2008.  
 
Statusrapport: 
Av de nye valgemnene er 7 av emnene som går om våren og 9 av emnene som går om høsten 
engelskspråklige. I tillegg kommer JUS350 EU and EEA International Public and Utilities Contract 
Law på 30 sp om høsten, som antakelig tilbys for siste gang i 2009. 







Det ble i 2008 sendt ut forespørsel til alle kursansvarlige for obligatoriske emner, om å gjennomgå 
læringsmålene for sine emner med henblikk på fakultetets intensjoner om internasjonalisering. 
Denne vil bli fulgt videre opp i 2009.  
 
Fra årsplanen 2008: 
Opplæring av studentene i skriving og kommentering 
Den SU-oppnevnte gruppen fortsetter sitt arbeid i 2008. Gruppen vil følge opp 
Undervisningsseminaret i uke 1 på Voss, samt sanke flere erfaringer gjennom dagsseminar med 
valgemnekursansvarlige og storgruppe- og seminarledere. Det skal settes fokus på juridisk 
metode.  
Kildebruk og etikk i utdanningen vil være et særlig satsingsområde.  
 
Statusrapport: 
Det har blitt avholdt møte med valgemnekursansvarlige og storgruppe- og seminarledere.  
Gruppen har satt fokus på juridisk metode og dens plass i studiet. 
 
Fra årsplanen 2008: 
Database undervisningsressurser  
En tar sikte på å starte arbeidet med å lage en database over fakultetets samlede 
undervisningsressurser slik at den enkeltes undervisningsportefølje kan planlegges i god tid på 
forhånd og dermed frigjøre lengre perioder til forskning.  
Fakultetet vil spesielt prioritere satsingen på omleggingen av valgemnene, gjennomgang av 
evalueringsrutiner og studentenes skriving.  
 
Statusrapport: 
Det er satt ned en administrativ arbeidsgruppe som arbeider med å kartlegge behov og utarbeide 
løsninger. Arbeidet med selve databasen er nesten ferdig. Arbeidet vil fortsette i 2009.  
 
Fra årsplanen 2008: 
Kurs i universitetspedagogikk  
Nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger, men uten pedagogisk basiskompetanse, er pålagt å følge 
kurs i universitetspedagogikk tilsvarende 20 studiepoeng. Deltakelse føres på 
undervisningsplikten. Fakultetet vil forsøke å inngå en avtale med programmet om styring av når 
ansatte skal inn i programmets ulike moduler. 7  
 
Statusrapport: 
Stabsseksjonen arbeider med å kartlegge behovet. Universitetspedagogikken har ikke kapasitet til 
å kurse alle ved UiB som trenger det. Det vurderes nå sentralt ved UiB hvordan man kan løse 
dette. Saken har vært diskutert i Utdanningsutvalget 16. juni og 24. september i 2008. Fakultetet 
avventer sentrale tiltak på dette området. 
 
Fra årsplanen 2008: 
Elektronisk innlevering av obligatorisk oppgave 
Elektronisk innlevering er utredet og testet. Ulike faktorer ved innleverings- og 
kommenteringsprosessen fortsettes å testes på 1. studieår våren 2008. SU har vedtatt en 
implementeringsplan som innebærer elektronisk innlevering for alle kurs på 1. studieår samt 
JUS243 for studieåret 2007/08, og for alle kurs fra studieåret 2008/09.  
Det tas sikte på å foretas en evaluering av bruken på 1. studieår før semesterslutt våren 2008.  
 
Statusrapport: 
Kark ble benyttet til elektronisk innlevering av obligatorisk kursoppgave på på samtlige emner på 
1. studieår studieåret 07/08 samt på JUS243 på 4. studieår vår 2008. Evaluering av bruken på 1. 







studieår ble gjennomført og konklusjonen er udelt positiv. Det er innhentet synspunkter fra både 
studenter og oppgaverettere. 
Elektronisk innlevering av alle obligatoriske kursoppgaver på 1. – 4. studieår er gjennomført fra 
og med høstsemesteret 2008. De fleste obligatoriske oppgaver og hjemmeeksamener på 
spesialemner er også levert elektronisk fra og med våren 2008. 
 
Fra årsplanen 2008: 
Mottak av nye studenter  
Det vil bli arbeidet med en forbedring av mottaksuken for nye studenter i høstsemesteret og en 
større deltakelse fra fakultetet i fadderdagene. Spesielt må det jobbes med en inkludering av den 
vitenskapelige staben. Muligheten for Juridisk byvandring vil bli vurdert. Det må her spesielt 
fokuseres på logistikk og gjennomførbarhet.  
Det er en målsetting å få til en tettere integrering av utvekslingsstudentene som kommer hit.  
 
Statusrapport: 
Studentmottaket 2008 fulgte i stor grad malen fra tidligere år. På grunn av fakultetets 
økonomi var det ikke rom for å iverksette nye større prosjekter. Studentenes fadderkomité og 
EL§A har i samarbeid bidratt til en tettere integrering av internasjonale studenter i 
fadderuken.  
Det er gjennomført månedlig kontaktforum med fakultetets internasjonale studenter hvor 
studentorganisasjonene oppfordres til å delta.  
Fakultetet har foretatt en internevaluering av studentmottaket høsten 2008. Denne vil sammen 
med Utdanningsavdelingen ved UiB sin semesterstartevaluering for 2008 danne grunnlag for 
videre utviklingsarbeid. 
 
III. Rapport fra Forskningsutvalget 
Fra FU har vi mottatt følgende oversikt over statusrapport for utvalgets oppfølging av 
årsplanen: 
 
FORSKNING 
Satsningsområder 


Fra årsplanen 2008: 


Demokrati og rettsstat.  


Universitetsstyret har gjort vedtak om at Demokrati og rettsstat som satsningsområder skal inngå i 
den behandlingen av satsningsområder som Universitetsstyret skal foreta i februar 2008. Det juridiske 
fakultet er anmodet om å påta seg et koordineringsansvar for denne satsningen. Det er også avsatt en 
postdoktorsstilling innenfor dette området som skal besettes i løpet av 2008. Fakultetet arbeider med å 
finne frem til personer som kan ta på seg ansvaret med organiseringen av dette forskningsfeltet. Det 
blir en svært sentral oppgave for fakultetet å følge opp satsningen på Demokrati og rettsstat både med 
hensyn til organiseringen av dette forskningsfeltet og med å utvikle prosjekter som kan inngå i denne 
satsningen. 


Statusrapport: 


Demokrati og rettsstat ble som ventet vedtatt som satsningsområde for UiB. Henriette Sinding 
Aasen er utpekt til koordinator for satsningen med et tidsforbruk tilsvarende ca. en tredjedels 
stilling. Fakultetet ble tildelt en postdoktorstilling innenfor området. Stillingen forventes 







besatt tidlig i 2009. Det ble satt i gang et seminarprogram fra og med høsten 2008, med midler 
fra samarbeidsfondet CMI/UiB.  


Fra årsplanen 2008: 


Utnytting og vern av marine ressurser 


Marin forskning er et av Universitetet i Bergen sine hovedsatsningsområder. Det er etablert et sentralt 
Strategiutvalg for marin forskning, der dekanus nylig er oppnevnt som nytt medlem. Universitetet har 
inngått et omfattende samarbeid med Universitetet i Kiel om satsning på marin forskning, som også 
omfatter kystsoneforvaltning og havrett. Fakultetet har vedtatt å gjøre dette til satsningsområde. 
Fakultetet har tilsatt en professor II som er ekspert på dette området og har en stipendiatstilling 
knyttet til havrett. I tillegg må det tas sikte på å få midler til postdoktorstilling og flere 
stipendiatstillinger innenfor dette feltet. Fakultetet har i tillegg til Universitetet i Kiel, opprettet 
samarbeid med Dalhousie University i Halifax, Canada som også har sterk kompetanse på dette feltet. 
Forskningsfeltet er også knyttet til Nordområdesatsningen. Petroleumsrett er også en del av denne 
satsningen. Videre utvikling av satsningen på vern og utnytting av marine ressurser vil være en sentral 
oppgave i 2008. 


Statusrapport: 


UiBs Strategiutvalg for marin forskning er etablert med Ernst Nordtveit som medlem. Den 
annonserte professor II fra Tyskland er ikke ansatt, grunnet byråkratiske hindringer ved 
hjemlig institusjon i Tyskland. I tillegg til stipendiatstillingen i havrett ble det i 2008 gjort 
ansettelse av en stipendiat i petroleumsrett. Han tiltrer i februar 2009. 


Fra årsplanen 2008: 


Alternativ tvisteløsning 


Fakultetet har vedtatt satsing på oppbygging av forskningskompetanse og utdanningstilbud i 
alternativ tvisteløsing, og vil dette vil bli fulgt opp i samsvar med styrevedtak av 19.06.07 


Statusrapport: 


Professor Vibeke Vindeløv, Københavns universitet, er i 2008 ansatt som professor II i 
alternativ tvisteløsning. Det første kurset i dette spesialemnet er avholdt i 2008.  


Forskergruppene 
 
Fra årsplanen 2008: 
Forskergruppene står foran en reorganisering som antas å resultere i en sammenslåing av noen 
forskergrupper slik at det totale antallet blir redusert. Det vil bli vurdert å benytte ulike insentiver for 
å fremme aktiviteten i forskergruppene.  Planen er å gi både økonomisk og administrativ støtte til 
gruppene, for eksempel vit.ass.-hjelp.  Det må fortsatt arbeides for at forskergruppene utarbeider flere 
og bedre forskningsprosjekter innenfor sine områder, som grunnlag for søknader om eksterne midler.   
Forskergruppene har en viktig rolle innen nettverksbygging, internasjonalisering og tverrfaglig 
samarbeid. Forskergruppenes nettsider skal holdes oppdatert og å gi god informasjon om gruppens 
aktiviteter. Det kan også bli aktuelt å bruke forskergruppene mer aktivt som ledd i fakultetets 
rekrutteringsarbeid, og da særlig rettet mot masteroppgaveskrivende studenter. 
 
 
 







Statusrapport: 
Arbeidet med å reorganisere forskergruppene er på grunn av stort arbeidspress i ledelsen blitt 
utsatt til 2009. Det er fortsatt et mål å styrke aktiviteten i forskergruppene, både som et faglig 
fellesskap og som et middel til å øke tilfanget av eksternfinansiering ved fakultetet.  
  
 
 
Eksternfinansiering 
 
Fra årsplanen 2008: 
Det er påkrevd å øke omfanget av eksternfinansiering av fakultetets virksomhet. Arbeidet rundt 
søknadsskriving og informasjon om søknadsprosesser må styrkes, og dette vil bli tatt opp med 
forskergruppelederne i forbindelse med reorganiseringen. Prosjektsøknader som har fått avslag vil bli 
søkt videre utviklet. Fakultetet har nå god administrativ kompetanse, og forskerne må benytte seg av 
den støtte administrasjonen kan gi.   
 
Det er påkrevd å øke omfanget av eksternfinansiering av fakultetets virksomhet. Arbeidet rundt 
søknadsskriving og informasjon om søknadsprosesser må styrkes. Prosjektsøknader som har fått 
avslag vil bli søkt utviklet. Fakultetet har nå god administrativ kompetanse, og forskerne må benytte 
seg av den støtte administrasjonen kan gi. Forskergruppelederne bør ta et særlig ansvar her. 
Nordområderelatert forskning er et satsingsområde. Flere forskergrupper må arbeide aktivt for å 
utarbeide forskningsprosjekter innenfor dette området. Det må legges vekt på å utarbeide 
forskningsprosjekter som kan danne grunnlag for søknader til EUs 7. rammeprogram. 


Statusrapport: 


Det totale omfanget av forbrukte midler på forskning fra eksterne kilder (heri også inkludert 
Meltzermidler) var på kr. 5,1 millioner mot kr. 4,6 millioner i 2007. Forbrukte midler fra 
Forskningsrådet i 2008 var kr. 3,5 millioner, det samme som i 2007. Bak disse tallene ligger 
det større bevilgninger som det på grunn av flere forhold (bl.a. at rekruttering tar tid) ikke er 
blitt hentet ut i 2008, og som derfor er overført til 2009. Det er dermed stor grunn til å anta at 
det vil bli betydelig større forbruk av eksterne forskningsmidler i 2009. Det er påkrevd å øke 
fakultetets eksternfinansiering. Det ble gjennomført en prosess som førte til en søknad til EUs 
7. rammeprogram i januar 2009 – med temaet internasjonal panterett. Flere søknader – noen 
av dem vurdert som klart støtteverdige – fikk av ressursmessige årsaker ikke tilslag i Norges 
Forskningsråd 


Av større nye prosjekter må nevnes at Bjarte Askeland fikk tilslag på et NFR-prosjekt innen 
erstatningsrett som ble igangsatt i 2008, og Jørn Jacobsen fikk tilslag fra Bergen 
Forskningsstiftelse på et prosjekt innen strafferettsteori som har oppstart i mars 2009. 
Forskergruppen for ressursforvaltnings- , miljø- og utviklingsrett fikk i 2008 bevilget én 
million kroner over to år i internasjonaliseringsmidler fra Bergen Forskningsstiftelse.  


I 2008 ble det søkt Forskningsrådet (FRIMUF-programmet) om midler til et tverr- og 
flerfaglig forskerprosjekt der målet er å analysere det rettslige rammeverket for bevaring av 
biodiversitet og økosystem i Himalaya (Nepal). Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for 
biologi, UiB og Det juridiske fakultet. NFR har innvilget en noe redusert bevilgning (ca. 5.5 
mill kroner, som gir en stipendiatstilling samt noe driftsmidler til JUS. 


Gjennom Forskningsrådets LATINAMERIKA-program ble det søkt om midler til et 
forskerprosjekt der målet er å analysere petroleumslovgiving og ressursforvaltning i Brasil og 







Norge i et komparativt perspektiv. Det arbeides for øyeblikket med søknader til 
Forskningsrådet med frist i februar. I forbindelse med det nye programmet ”Velferd, 
arbeidsliv og migrasjon” (VAM) er det under arbeid en søknad om forskerprosjekt med 
hovedtema knyttet til inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i arbeidslivet. Samtidig 
arbeides det med søknader om nettverksmidler (i form av gjesteforskerstipend, 
utenlandsopphold og seminarer) knyttet til temaene kystsoneforvaltning og havrett under 
programmene HAVKYST (”Havet og kysten”) og RUSSIA (samarbeid med Russland). 


Forskerskolen 
 
Fra årsplanen 2008: 
 
Forskerskolen er nå etablert og programmet for høsten -07 er under evaluering.  Resultatet av 
evalueringene vil bli vurdert med henblikk på eventuelle justeringer/endringer – til nå er det bare 
gjort en mindre endring under modul 1 om rettsteori.  I løpet av 2008 vil rapporten om 
forskerutdanningen fra NOKUT-komiteen bli gjennomgått og behandlet med sikte på eventuelle 
endringer i forskerutdanningen. Noen av tiltakene komiteen har foreslått, er allerede gjennomført eller 
under oppfølging. 
 
Det er behov for å utvikle en engelsk-/fremmedspråklig opplæringsdel for at fakultetet lettere kan 
rekruttere stipendiater og andre med utenlandsk bakgrunn. Fakultetet vil ikke ha ressurser til å kunne 
tilby hele opplæringsdelen på 30 studiepoeng på fremmedspråk. Vi er derfor interessert i et samarbeid 
med andre institusjoner om et fremmedspråklig tilbud for stipendiater som skal gjennomføre 
forskerutdanningens opplæringsdel.  Dette kan tenkes organisert slik at ulike institusjoner har ansvar 
for hver sine deler av opplæringen, og at det holdes kurs på engelsk eller annet fremmedspråk som 
dekker kravet til opplæring.  Stipendiater ved ulike institusjoner vil da kunne reise ut og ta et kurs på 
et språk som hjemmeinstitusjonen ikke dekker.  Arbeidet med dette vil bli igangsatt i løpet av 2008. 
 
Statusrapport: 
David Doublet-seminaret på Voss ble avviklet som vanlig i februar. Fakultetet var i år 
vertskap for Det nasjonale doktorgradsseminaret, avholdt i Øystese i september. Det er 
avholdt 12 forskerskoleseminarer (to-timers), samt ett todagers essayseminar. 
 
Evalueringen av høstprogrammet 2007, samt NOKUT-rapporten, har ikke ført til noen 
vesentlige endringer i opplegget for forskerskolen. Ph.d.-programmet til fakultetet ble 
godkjent av NOKUT, og NOKUTs anbefalinger var etter Forskningsutvalgets vurdering ikke 
av vesentlig art. Anbefalingene er enten implementert, under innføring, eller vurdert som ikke 
hensiktsmessige. 
 
IV. Formidling 
Det juridiske fakultet har i styremote 19. desember 2006 fastsatt følgende handlingsplan for 
formidling ved fakultetet: 
  
1.            Mål for perioden 2007-2009: 


A. Øke formidlingsaktiviteten både rettet mot allmennheten og mot det juridiske 
fagmiljøet  


B. Videreutvikle rapporteringssystemet for formidling ved fakultetet 


C. Videreutvikle fakultetets eksterne nettsider 


D. Legge til rette for kompetanseutvikling i formidling 







 


2. Tiltak 
 
 A.           Øke formidlingsaktiviteten både rettet mot allmennheten og mot det juridiske 
fagmiljøet 
 Fakultetet vil bruke mer økonomiske ressurser på formidlingsvirksomhet. En må også 
tydeliggjøre fakultetsledelsens ansvar for a legge tit rette for og stimulere til økt 
formidlingsaktivitet. 
 l forbindelse med revisjon av retningslinjene for tildeling av støtte til dekning av utgifter til 
fagreiser for vitenskapelig tilsatte må det klargjøres at det blir gitt prioritet til søknader om 
deltagelse på konferanser, seminar og lignende hvor den enkelte bidrar med 
forhåndsforberedte innlegg. 
 Fakultetet vil ta sikte på å kunne stille tit rådighet ressurser for språkvask og oversettelse tit 
andre språk i tilfeller dette er nødvendig for å gjøre materialet tilgjengelig, 
 Ettersom det innen visse rettsvitenskapelige områder er begrenset publiseringskapasitet for 
artikler på internasjonalt nivå vil fakultetet forsøke d bidra tit at det etableres flere nordiske 
tidsskrift på internasjonalt nivå, med sikte på å styrke mulighetene for forskningsformidling 
på høyt nivå. 
 Fakulteters skriftserie videreføres i nåværende form. Forskerne bør imidlertid oppfordres til 
å publisere i eksterne formidlingskanaler. 
 En vil gjennom samarbeid med Universitetets formidlingsavdeling bygge kontakt med 
medier, og særlig i Bergensomradet, for å presentere fagmiljøet ved fakultetet slik at en i 
større grad vil bruke fagpersoner fra fakultetet for å formidle faglige spørsmål og 
kommentere aktuelle saker.  
De ansatte må oppfordres til i større grad å formidle sine forskingsresultater gjennom 
kronikker o.l.  
 
Statusrapport: 
- Fakultetet har brukt noe mer økonomiske ressurser på forskningsformidling, men fakultetets 
økonomiske situasjon har bremset dette arbeidet noe i 2008. 
- Fakultetet har stilt til rådighet ressurser for språkvask og oversettelse i 2008. Det var 8 
prosjekter (derav 2 eksternfinansierte) som benyttet seg av dette i løpet av året. 
- Det blir nå gitt prioritet til søknader om deltakelse på fagreiser der deltakere bidrar. Det er 
laget oppdaterte retningslinjer det dette eksplisitt blir uttrykt og FU følger dette når de 
behandler søknader. 
- Arbeid med å oppfordre og oppmuntre forskere til forskningsformidling er kommet i gang 
og fortsetter i 2009.  
- Forskere som skal søke om støtte må nå ved eksternfinansierte prosjekter eksplisitt uttale seg 
om formidlingen i sitt prosjekt, både når de søker og når iverksettingen skal i gang.. Det er 
krav til underveisformidling i alle prosjektene.  
- Det oppfordres til at forskere som har deltatt på en konferanse med eget innlegg utvikler sitt 
innlegg til et paper eller kronikk som kan offentliggjøres. 
 
 
B Videreutvikle rapporteringssystemet for formidling ved fakultetet 
  
Fakultetet vil etabler rutiner for å kvalitetssikre rapportering til Frida slik at en får registrert 
den formidlingsaktivitet som utøves. 
 Innføring av særskilt årlig forskningsrapport for de vitenskapelig tilsatte, hvor de skal 
rapportere samtlige formidlingsaktiviteter det foregående år, både forskningspublisering og 







allmennrettet formidling, vil danne grunnlag for administrativ registrering av 
formidlingsaktiviteter i Frida. 
 Formidlingsavdelingens nettside over formidlingsbidrag i media brukes som supplement tit 
de vitenskapelig tilsattes egenrapportering. 
  
Statusrapport: 
Mye tyder på at flere og flere av våre forskere selv legger inn sine publikasjoner i FRIDA. 
Påminninger om dette går ut og et administrativt apparat hjelper dem som ikke kan dette selv. 
Arbeid med kvalitetssikring av informasjonen som registreres i FRIDA bør videreføres i 
2009. 
  
 
C Forbedring/videreutvikling av fakultetets eksterne nettsider 
  
Fakultetet oppnevner en redaksjon som har ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde 
nettsidene. Fakultetet hever kvaliteten på dagens nettsider ved å forbedre layouten. 
Fakultetet legger til rette for at publikasjoner i form av innlegg på seminar og lignende som 
ikke er publisert andre steder, samt kortversjoner av artikler publisert i eksterne kanaler (da 
med lenke tilde eksterne publiseringskildene) legges ut på fakultetets nettsider. 
 Det gjennomføres opplæring av de ansatte i å kunne legge ut materiale på sine nettsider  på 
egen hånd.  
  
Statusrapport: 
Det ble i 2008 ryddet videre på fakultetets nettside. En redaksjon er blitt oppnevnt. Dette 
arbeidet blir videreført i 2009, da nye nettsider for hele universitetet skal på plass. De nye 
sidene vil være et viktig redskap ifht publisering av publikasjoner, artikler og andre aktiviteter 
knyttet til forskning og forskningsformidling.    
 
D Kompetanseutviklingstilak 
  
Fakultetet vil normalt bruke Formidlingsavdelingens kurstilbud, men vil også vurdere om det 
er behov for å tilrettelegge egne kurs for det vitenskapelige personalet ved fakultetet for å 
styrke formidlingskompetansen. 
 
Statusrapport: 
Formidlingsavdelingen har i 2008 hatt et allsidig kurstilbud som har blitt kunngjort på en god 
måte til alle fakultetets ansatte. Flere forskere har deltatt på disse. Behovet for kurs blir 
vurdert fortløpende, også i 2009.  
 
 
V. Internasjonaliseringsarbeidet 
Internasjonalisering 
Fakultetets handlingsplan av 19.06.07 om internasjonaliseringsarbeidet legges til grunn for  
fakultetets videre arbeid i 2008. 
Dekanus la på fakultetsstyremøtet 19.06.07 frem sak om handlingsplan for fakultetets 
internasjonaliseringsarbeid. Dette er blant annet et ledd i fakultetets oppfølging av 
”Handlingsplan for internasjonal virksomhet ved Universitetet i Bergen 2007-09”, vedtatt 
26.10.06 av universitetsstyret. Denne handlingsplanen som ble vedtatt av fakultetsstyret er 
seinere konkretisert og vil bli fulgt opp av Forskningsutvalget og Studieutvalget innenfor sine 
respektive områder  







 
 Det er allerede gjennomført en kontaktreise til flere institusjoner i England med sikte på 
etablering eller styrking av utveksling av studenter. Tilsvarende tiltak vil også bli gjennomført 
i forhold til andre sentrale land. En vil særlig følge opp kontakten mot universitetene i 
Aberdeen, Dundee, Kiel og Dalehousie University som ledd i satsningen på marine ressurser. 
Kontakten med Russland, særlig Kaliningrad og Arkhangelsk vil bli videreutviklet som et ledd 
i Nordområdesatsningen. Det er også arbeid med etablering av kontakt med universiteter i 
Moskva og St. Petersburg. 
 
Statusrapport: 
Kontaktreisen til England ble gjennomført i januar 2008. Den resulterte i nye avtaler med  
Lancaster University (Erasmus og LLM), King’s College (LLM), Queen Mary UL (LLM). 
Kontaktene i forbindelse med satsing på marine ressurser har startet og vil bli videreført i 
2009. Konkret avtaleutkast er sendt til Universitet i Moskva. 
 
I tillegg til det som står i planen, ble det gjennomført en kontaktreise til Singapore, New 
Zealand og Australia som resulterte i utvekslingsavtaler med Singapore, Auckland og 
Waikato universietetene på New Zealand og utvikling av samarbeidsrelasjonen til University 
of Sydney og Bond University i Australia. 
 
Som ledd i samarbeidet med Universitetet i Marburg, vil det bli holdt et fellesseminar i 
Marburg den 19. – 20. juni 2008. Fakultetet vil i september 2008 være vertskap for Ruhrgas-
seminar i EU/EØS – rett, med hovedvekt på spørsmål knyttet til havforvaltning. Det vil være 
en prioritert oppgave å skaffe midler og stimulere til forskerutveksling, særlig ved at egne 
forskere i større grad gjennomfører opphold ved utenlandske institusjoner eller deltar med 
innlegg på kurs eller seminarer. 
 
Statusrapport: 
Fellesseminar med Marburg 19-20.6 og Ruhrgas-seminaret i EU/EØS- rett, med hovedvekt på 
havrett, ble gjennomført som planlagt I september 2008. I 2009 vil det være fortsatt fokus på 
forskerutveksling.  
 
Arbeidet med å styrke utveksling av studenter og lærere med Russland og andre tidligere 
Østblokkland og med land i den tredje verden, vil bli videreført. Det skal være en kontaktreise 
til Uganda i mars der dekanus skal delta, sammen med representanter fra Universitetet 
sentralt og andre fakulteter for å bygge ut samarbeidet med Makerere-Universitetet som er 
samarbeidsuniversitet for Universitetet i Bergen. 
 
Statusrapport: 
Det har vært flere kontakter mellom fakultetet og tidligere Østblokkland i 2008. Reisen til 
Uganda i mars ble gjennomført som ledd i et forskningsrådsfinansiert prosjekt i samarbeid 
med Institutt for Biologi. , Makerere universitetet og UiB har en omfattende samarbeidsavtale 
og jus har nå blitt en del av dette samarbeidet.. Jusstudenter som skriver masteroppgave kan 
bli knyttet til samarbeidsprosjekt med Makerere universitetet. Det er planlagt besøk av 
gjesteforeleser fra Makerere i mai 2009, finansiert av Nile Basin prosjektet..  
  
Internasjonaliseringsarbeidet vil fremdeles ha høy prioritet og listen over tiltak ovenfor er 
ikke uttømmende. Forskergruppene har et særlig ansvar for å styrke 
internasjonaliseringsarbeidet innenfor sine felt.  
 







Statusrapport: 
Arbeid med internasjonalisering i forskergruppene vil bli videreført i 2009. 
 
 
 
VI. Likestilling 
”Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Det juridiske fakultet 2008-2009” ble vedtatt av 
fakultetsstyret 05.02.08. Tiltakene i handlingsplanen har særlig vært rettet mot arbeidet med å 
rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger ved fakultetet. I tillegg er det vedtatt at 
fakultetet skal ha en likestillingsansvarlig med ansvar for likestillingsproblematikk, og at 
fakultetet skal etablere en egen nettside der all relevant informasjon som har betydning for 
kjønnsbalanse samles. 
 
Rekruttering 
 
Vitenskapelige stillinger: 
I 2006 var det 35 % kvinneandel blant vitenskapelige ansatte (minus stipendiater), og 52 % 
kvinneandel blant stipendiatene ved UiB i sin helhet. 
I dag utgjør kvinnene 50 % av rekrutteringsstillingene (PhD og postdoktor) og over 50 % av 
de nytilsatte førsteamanuensene ved UiB (både i 2007 og 08). Det har i tillegg vært en sterk 
økning i andel kvinnelige professor II og andel kvinner som søker opprykk til professor i løpet 
av 2008 ved UiB. 
Ved Det juridiske fakultet har ikke kjønnsbalansen bedret seg vesentlig i perioden 2006 og 
fram til 2008. Vi ser imidlertid at det har vært en økning i løpet av 2008 i kvinneandel blant 
førsteamanuenser, stipendiater og universitetslektorer. 
 
Et viktig incentiv for rekruttering av kvinner til ledende vitenskapelige stillinger har vært et 
eksisterende UiB- tiltak; frikjøp av undervisning for kvinnelige førsteamanuenser. Dette er 
likestillingsmidler som skal bidra til kvalifisering til professorat. Kvinneandel blant 
professorer ved Det juridiske fakulteter er gått %-vis ned fra 2007 til 2008, men vi kan håpe at  
tiltaket med frikjøp av undervisning kan bidra til økt andel kvinner som søker opprykk til 
professor. 
 
Når det gjelder arbeidet med økt rekruttering av kvinner til stipendiatstillinger er tiltaket i 
fakultetets handlingsplan fra 2008 med forlengelse av stipendiatperioden med en måned ved 
minst 6 måneders fødselspermisjon et bidrag 
 
UiB har i sin ”Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2007 – 2009” poengtert at man ønsker 
å oppnå en kvinneandel blant professor II i løpet av planperioden på minimum 40 %. Det 
juridiske fakultet tilsatte i 2008 en kvinnelig professor II, slik at ved utgangen av 2008 var 1 
av 3 professor II ved fakultetet kvinne. Kvinnelige professor II kan være viktig i seg selv i 
arbeidet med å rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger, og også spille en viktig rolle 
som ”mentor” for postdoktorer og førsteamanuenser.  
 
Administrative stillinger: 
Når det gjelder administrative stillinger er situasjonen ved fakultetsadministrasjonen i tråd 
med det generelle bildet ved UiB; på saksbehandlernivå er det en sterk overvekt av kvinner, 
mens det i de administrative lederstillinger er overvekt av menn. Fakultetet har per november 
2008 73% kvinner og 27% menn i administrative stillinger. Fordelingen på administrative 
lederstillinger er 66% menn og 33% kvinner. Det har vært vurdert om det bør settes inn 







spesielle tiltak for å rekruttere menn til saksbehandlernivået, men avtaleverket åpner ikke for 
moderat kjønnskvotering av menn i saksbehandlerstillinger 
 
Likestillingsansvarlig 
Fakultetet oppnevnte i 2008 en likestillingsansvarlig som har som oppgave å følge opp den 
sentrale handlingsplanen og fakultetets egen tiltaksplan. Likestillingsansvarlige ved de ulike 
fakultetene utgjør sammen med likestillingsrådgiver ved UiB et Likestillingsforum som skal 
koordinere likestillingsarbeidet og sikre god dialog mellom fagmiljøene og ledelsen på alle 
nivå i organisasjonen.   
 
 


Nettsider 


Arbeidet med en egen nettside der all relevant informasjon med betydning for kjønnsbalanse 
er samlet er i gang, og vil være ferdigstilt til lansering av ny eksternweb i februar. Her vil man 
kunne finne informasjon om likestillingstiltak, statistikk, plikter og rettigheter m.v., og 
relevante lenker vil bli lagt inn.  


UiB setter våren 2009 i gang et mentorprosjekt for kvinnelige postdoktorer. Dette er et 
tverrfaglig fora som har som mål å motivere kvinnelige forskertalent til å kvalifisere seg for 
faste vitenskapelige stillinger. Det juridiske fakultet  har i 2008 oppnevnt 2 professorer som 
mentor. 


.  
VII. Annet 
Vurdering/oppfølging av NOKUT-rapportene 
Vurdering og oppfølging av anbefalingene i NOKUT-rapportene om masterstudiet og PhD-
studiet har vært en sentral oppgave for fakultetet i 2008. I denne sammenheng ønsker vi å 
nevne at styret nedsatte en ressurskomité som har utredet hvilke ressurser som må til for å 
kunne oppfylle anbefalingene i NOKUT-rapportene og andre problemstillinger knyttet til 
fakultetets ressursbehov (se separat sak). Styret har videre vedtatt å oppnevne en komité som 
skal følge opp deler av NOKUT-komiteens anbefalinger for masterstudiet. Dessuten får styret 
i dette møtet seg forelagt separat sak om status og videre planer for oppføgingen av NOKUTs 
anbefalinger  
 
Styrking av juridisk forsking og utdanning i Norge 
Dekanene ved de tre juridiske fakultetene drøftet dette i møte 01.12.08 i Bergen, og dette vil 
bli fulgt opp gjennom konferanse i Bergen 20/21.04.09. Til dette møtet inviteres blant annet 
rektorene og representanter for forsknings- og utdanningsdepartementet, Justisdepartementet, 
Juristforbundet, Advokatforeningen, Dommerforeningen og Domstolsadministrasjonen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 








DET JURIDISKE FAKULTET      
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
Protokoll       
Styret for Det juridiske fakultet 
 
Styremøte tirsdag 27. januar 2009 kl. 12.15 – 16.30 


 
 


Til stede: 


 


Nordtveit (fratrådte under behandling av sak10/09), Strandbakken, Holgersen, 
Askeland (for Husabø), Sæther Mæhle, Bernt, Øyen, Hatling, Hauken, Ramani, 
Klefsåsvold (for Lütken) 


Forfall: Husabø, Lütken 


Andre 
tilstedeværende 


Buanes, Simonsen, Sæbø, Stoltz Olsvik og Fredheim. 


 
 Saksliste 
S. sak 01/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 


S. sak 02/09 Protokoll fra styremøtet 16. desember 2008 


Det var ingen merknader til protokollen.  


S. sak 03/09 Orienterings- og referatsaker 


a) Protokoll fra Forskningsutvalget   
Protokoll fra møtet 08.12.08 fulgte vedlagt.  
 


b) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoller fra møtene 08.12.08 og 19.01.09 fulgte vedlagt. 
 


c) 
 


Oppnevning av sakkyndige komiteer 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som 
postdoktor innenfor forskningsprosjektet ”The Principles of Criminal Law 
and the Development   
of the European and International Criminal Law”(08/13377). Brev av 
23.12.08 fulgte vedlagt. 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som 
postdoktor innenfor satsingsområdet ”Demokrati og rettstat” (08/6807). Brev 
av 12.01.09 fulgte vedlagt. 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med innlevert ph.d.-
avhandling ”Utlevering for straffbare forhold. Norsk rett i nordisk, europeisk 
og globalt samarbeid” fra Gjermund Mathisen (08/15011). Brev av 23.12.08 
fulgte vedlagt. 


d) Personalia 
 Karl O. Wallevik er tilsatt som universitetslektor i perioden 12. januar 







2009 til og med 11. oktober 2009. 
 Bjarne Kvam er fra 1. januar 2009 tilsatt som stipendiat for en periode 


på 4 år. 
 Linda Gröning er fra 1. februar 2009 tilsatt i midlertidig stilling som 


førsteamanuensis i påvente av bedømmelse for postdoktorstilling, dog 
ikke ut over 31.07.09  


 Robert Daley er fra 1. februar 2009 tilsatt som stipendiat for en 
periode på 3 år. 


 Katrina Hames har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 
universitetslektor fra 1. mars 2009 til og med 31. juli 2009. 


 Jørn Øyrehagen Sunde har fått forlenget sin permisjon i 20 % av 
stillingen 
som professor fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2009. 


 Tatyana Gorskaya har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 
vitenskapelig assistent fra 1. januar 2009 til og med 30. juni 2009. 


 Anja Mathiesen og Anders Skorpen har fått forlenget tilsetting som 
medarbeidere i fakultetets informasjonssenter fra 1. januar 2009 til og 
med 30. juni 2009. 


 Gard Håvard Røren har fått forlenget sin tilsetting som medarbeider i 
fakultetets informasjonssenter fra 1. januar 2009 til og med 8. mars 
2009. 


 Asbjørn Gabrielsen har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 
studentmedarbeider fra 1. januar 2009 til og med 30. juni 2009. 


 
e) Saker sentrale klagenemnd (unntatt offentlighet) 


Klagesak 246/08 fulgte vedlagt. 
 


S. sak 04/09 Innstilling om fakultetets ressurssituasjon og –behov. Orienteringssak 
 


S. sak 05/09 Budsjettfordeling 2009 
Vedtak: 1. Undervisningen til de norskspråklige spesialemnene høsten 2009 


reduseres fra 2 timer pr studiepoeng til 1.5 time pr studiepoeng. Det 
kan etter søknad gjøres unntak fra dette 


2. Det foretas bare tilsetting i to av de  tre tidligere utlyste 
stipendiatstillingene 


3. Fakultetets budsjettildeling til den departementsfinansierte 
virksomheten fordeles på enkeltpostene i samsvar med forslaget i 
notat av 22.01.09 til fakultetsstyret 


 
Vedtakene under pkt 1 og 3 var enstemmige. Vedtaket under pkt 2 ble gjort med 9 
stemmer. 2 stemte for at det skulle tilsettes i alle de tre tidligere utlyste 
stillingene. 
 


S. sak 06/09 Rapport Årsplan 2008 
Vedtak: Fakultetsstyret tar notat av 21.01.09 med rapport om fakultetets oppfølging 


av årsplan 2008 til orientering 
 


S. sak 07/09 Årsplan 2009 


Vedtak: Dekanus gis fullmakt til å utarbeide den endelige årsplan på grunnlag av 
forslag i saksnotat av 21.01.09 







 


S. sak 08/09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå 


Vedtak: Styret ved Det juridiske fakultet avgir følgende høringsuttalelse om styrings- 
og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå: 


 


”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 tilsatt leder fikk 7 stemmer. 4 stemte for valgt leder 


Standpunktet om enhetlig ledelse uansett rekrutteringsmåte for leder fikk 10 
stemmer. 1 stemte for fortsatt delt ledelse ved valgt leder. 


 


S. sak 09/09 Fakultetets videre oppfølging av NOKUT-rapportene 


Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til uttalelse om oppfølging av NOKUT-rapportene 
slik det er foreslått i notat av 21.01.09 til styresak 9/09 
 


S. sak 10/09 Søknad om å få framstille seg til PhD-graden  


Vedtak: Ole Egil Distad Andreassens avhandling "Tillit til retten" finnes ikke verdig til å 
forsvares for PhD-graden.. 


 


S. sak 11/09 Eventuelt 







Det var ingen saker under eventuelt 


 
 


Bergen, 29.01.09 
 
 


Ernst Nordtveit       Eivind Buanes 
dekanus       fakultetsdirektør 
 
 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 


NOTAT 
 


til 
 


Fakultetsstyret 
 
Jnr 9/337 
Arkiv  


 Sak nr. 03/09 
Styremøte 27.01.09 


 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 


 
 
a) Protokoll fra Forskningsutvalget   


Protokoll fra møtet 08.12.08 følger vedlagt.  
 


b) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoller fra møtene 08.12.08 og 19.01.09 følger vedlagt. 
 


c) 
 


Oppnevning av sakkyndige komiteer 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som postdoktor 
innenfor forskningsprosjektet ”The Principles of Criminal Law and the Development  
of the European and International Criminal Law”(08/13377). Brev av 23.12.08 følger 
vedlagt. 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med utlyst stilling som postdoktor 
innenfor satsingsområdet ”Demokrati og rettstat” (08/6807). Brev av 12.01.09 følger 
vedlagt. 
Oppnevning av sakkyndig komité i forbindelse med innlevert ph.d.-avhandling 
”Utlevering for straffbare forhold. Norsk rett i nordisk, europeisk og globalt 
samarbeid” fra Gjermund Mathisen (08/15011). Brev av 23.12.08 følger vedlagt. 


d) Personalia 
 Karl O. Wallevik er tilsatt som universitetslektor i perioden 12. januar 2009 til 


og med 11. oktober 2009. 
 Bjarne Kvam er fra 1. januar 2009 tilsatt som stipendiat for en periode på 4 år. 
 Linda Gröning er fra 1. februar 2009 tilsatt i midlertidig stilling som 


førsteamanuensis i påvente av bedømmelse for postdoktorstilling.  
 Robert Daley er fra 1. februar 2009 tilsatt som stipendiat for en periode på 3 


år. 
 Katrina Hames har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 


universitetslektor fra 1. mars 2009 til og med 31. juli 2009. 
 Jørn Øyrehagen Sunde har fått forlenget sin permisjon i 20 % av stillingen 


som professor fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2009. 
 Tatyana Gorskaya har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 


vitenskapelig assistent fra 1. januar 2009 til og med 30. juni 2009. 
 Anja Mathiesen og Anders Skorpen har fått forlenget tilsetting som 


medarbeidere i fakultetets informasjonssenter fra 1. januar 2009 til og med 30. 
juni 2009. 


 Gard Håvard Røren har fått forlenget sin tilsetting som medarbeider i 







fakultetets informasjonssenter fra 1. januar 2009 til og med 8. mars 2009. 
 Asbjørn Gabrielsen har fått forlenget sin midlertidige tilsetting som 


studentmedarbeider fra 1. januar 2009 til og med 30. juni 2009. 
 


e) Saker sentrale klagenemnd (unntatt offentlighet) 
Klagesak 246/08 følger vedlagt. 


                    
 
dekanus 


  
 
fakultetsdirektør 
 


 
22.01.09 
Vedlegg 
 
 








 1


DET JURIDISKE FAKULTET  
UNIVERSITETET I BERGEN     


NOTAT 
til  


fakultetsstyret 
 


_____________________                                       ________________________ 
J.nr.                      Sak nr.  05/09 
Arkiv                                                                     Styremøte     27.01.09 
____________________                                                                 _______________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
BUDSJETTFORDELING 2009  
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Innledning 
 
Dekan og fakultetsdirektør legger i dette notatet fram budsjettet for 2009.  
 
Budsjettforslaget bygger på de vedtak som ble fattet på styremøtet 16/12-08, og tildelingsbrevet 
for 2009 som ble mottatt 20.01. 2009. 
 
Regnskapstallene for 2008 er ennå ikke klare, men foreløpige tall indikerer at overforbruket på 
den departementfinansierte virksomheten (DFV) vil bli ca kr 1.6 mill (rapport tatt ut ved 
utsendelsen av dette notatet indikerer at overforbruket kan bli noe lavere) 
 
Vi vil først gjøre rede for budsjettrammen for 2009 slik den fremkommer i tildelingsbrevet, 
etterfulgt av en kort gjennomgang av regnskapet for 2008. Deretter vil en gjøre rede for 
kostnadene for 2009, ut fra de bindinger fakultetet har gjennom de vedtak/tilsagn som allerede er 
gjort om tilsettinger m.m. En vil også legge fram forslag til innsparinger basert på styrets innspill 
fra møtet i desember, samt forslag til disponering av frigjorte midler.  
 
 
2. Bevilgning for 2009 
 
Fakultetet er for 2009 tildelt en grunnbevilgning på kr 88 306 000, som er en økning i forhold til 
2008 på kr 10 925 000. Av dette tilskrives kr 426 000 økt tildeling etter resultatmodellen, kr 
682.000 helårsfinansiering av av postdoc-stilling i Demokrati og rettsstat som ble tildelt uten 
bevilgning i 2008, 4 millioner for å øke andelen førstestillinger og kr 2 millioner som ble 
fakultetets andel av midlene fra departementet til styrking av undervisningen. Tildelingen 
inkluderer også økt tilskudd til husleie med kr 500 000 samt kr 72 000 som kompensasjon for at 
kostnadene ved annonsering er flyttet over på enhetene. Lønns- og priskompensasjon på 4.4%.  
 
Organisering av særordninger knyttet til eksamen er overført utdanningsavdelingen og medfører 
et kutt i tildelingen på 160.000. 
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Andre inntekter er estimert til kr 313 000.  
 
Antall stipendiater finansiert over den departementfinansierte virksomheten er budsjettert med en 
reduksjon fra 25 månedsverk i januar til 22,25 månedsverk i desember, ut fra de tilsettingsvedtak 
som er gjort i og oppfølging av pkt 4 i styrevedtak av 16.12.08. Dette gir en samlet 
lønnsbelastning på 23.4 årsverk, mens tildelingen er for 19 årsverk. Den styrkingen av 
stipendiatbudsjettet ut over dette som som er lagt inn i budsjettforslaget, kommer i tillegg 
 
Tilskudd til husleie økes med kr. 500 000, det samme gjør husleiekostnadene. Men som følge av 
at fakultetet vil få økt areal fra innflytting i byggetrinn II, vil husleien øke med kr 359 000 i 
tillegg til dette. På den annen side avsluttes leieforholdet i Folkets hus, noe som gir en besparelse 
på kr 211 000. Netto øker altså husleien i 2009, og helårsvirkningen i 2010 vil bli enda større, 
uten at vi vet om dette vil bli kompensert. 
 
Tildelingen fra universitetet samt andre inntekter fakultetet forventer i 2009 sammenfattes i 
følgende tabell: 
 
Beløp i 1000 kr. Totalt
Grunnbudsjett 2008 77 381
Kompensasjon for prisstigning 4,4%. 3 405
Resultatmodell - utdanning 618
Resultatmodell - forskning -192
Stip- pdoc 682
Tilskudd husleie 500
Øke andelen 1. stillinger 4 000
Midler til annonsering 72
Ekstratildeling undervisning 2 000
Organisering av særordninger flyttet til utd avd -160
Foreslått ramme 2009 88 306
Refusjon HS Aasen 213
Andre inntekter (salg kompendier med mer) 100
Tilskudd inventar 0
Til disposisjon 88 619  
 
 
3. Regnskap 2008. 
Regnskapet for 2008 er ikke avsluttet ennå. Tallene kan derfor endres noe. De totale inntektene 
for 2008 var kr. 79.061.000, mens forbruket har vært kr 84.965.000. Overføringen fra 2007 var kr 
4.309.000, noe som gir et overforbruk i 2008 på kr 1.595.000 
Til tross for vedtatte innstramminger i 2008-budsjettet, har fakultetet i 2008 hatt et aktivitetsnivå 
på ca kr 5,9 millioner ut over bevilgningen for 2008 gav grunnlag for. (Tallene for forbruk,  
overforbruk og aktivitetsnivå i 2008 er foreløpige, og kan bli noe endret, jf ovenfor.) 
I og med de stramme rammene for 2009 er det viktigere enn noen gang at fakultetet skaffer 
eksterne midler og at de som skaffes til veie brukes. I 2008 har fakultetet måtte returnere ubrukte 
Meltzer-midler. 
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4.       Grunnlaget for budsjettforslaget  
 
4. 1. Innledning 
Som det er redegjort for ovenfor, innebærer budsjettet for 2009, isolert sett en nokså vesentlig 
styrking av budsjettet i forhold til 2008-budsjettet, ved at det i tillegg til priskompensasjon og 
belønningsmidler for utdanningsvirksomheten, er foretatt en styrking av budsjettet med i alt 6 
mill. kroner for 2009. Selv om lønnskompensasjonen ikke dekker de reelle merutgiftene som 
følge av lønnsoppgjøret i 2008 og at fakultetet vil få økt sin kostnad til pensjon i 2009 med vel kr 
1 mill som følge av pålegg fra myndighetene, har fakultetet gjennom årets bevilgning har fått en 
vesentlig realvekst i budsjettet. 
 
Bakgrunnen for at budsjettet for 2009 likevel er trangt, er at en i 2007 og særlig i 2008 brukte 
overførte midler fra tidligere år til å dekke en nødvendig oppbygging av aktiviteten for å møte 
NOKUT-utfordringen og for å fylle måltallskravet for stipendiater. Budsjettet for 2009 
representerer således ikke en økning i forhold til det reelle finansieringsgrunnlaget og forbruket i 
2008. Det er likevel viktig for den videre utviklingen av fakultetet at det er opplyst at de 6 mill 
kroner fakultetets budsjett er styrket med i år, går inn i budsjettgrunnlaget for neste år. Det 
innebærer at fakultetet neste år vil ha et langt bedre utgangspunkt, dersom bevilgningen for 2009 
følges opp med ytterligere styrking av Det juridiske fakultet. 
 
En annen årsak til at budsjettsituasjonen er utfordrende er at en trenger vekst for å kunne styrke 
staben av fast ansatte lærere med de nokså mange som i 2009 og 2010 vil avlegge doktorgrad og 
dermed bli kvalifiserte for fast tilsetting. Ved at tallet på stipendiater nå ligger over avsetningen 
til internfinansierte stipendiater, vil en ved å redusere antall stipendiater ved ikke å tilsette nye 
etter hvert som stipendiatene blir ferdige med sine avhandlinger, kunne på sikt frigjøre noe 
midler til tilsetting av nye førsteamanuenser. En vil likevel understreke at en nødvendig 
oppbygging av fakultetet forutsetter videre realvekst i budsjettet også for de kommende år. 
Dersom en får en rimelig vekst i budsjettene er det mulig å foreta en balansert oppbygging av 
fakultetet. Dekan og fakultetsdirektør vil understreke at selv om budsjettsituasjonen er meget 
vanskelig for 2009, er det ikke grunnlag for å snakke om en akutt krise. 
 
 
4.2 Styrevedtak av 16.12.08 
 
Styret gjorde i møte den 16.12.08 en del vedtak som påvirker budsjettet for 2009, ut fra en 
foreløpig redegjørelse fra dekan og fakultetsdirektør. Det ble også gitt visse føringer for det 
videre arbeidet med budsjettet for 2009. Vi peker på at budsjettsituasjonen for 2009 er noe endret 
siden saksforelegget til fakultetsstyremøtet 16.12.08. Dette skyldes i hovedsak at Det juridiske 
fakultetet ble tildelt kr 2 mill av ekstrabevilgningen UIB fikk til styrking av undervisning, mens 
det i notatet bare var lagt inn et anslag på kr 800.000 i samsvar med fakultetets lønnsandel av den 
samlede bevilgning på kr 16 mill. Dette reduserer presset på budsjettet og dekan og 
fakultetsdirektør har kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å vedta en 
del av de innsparingstiltak som ble drøftet i møtet 16.12.08, men at en må følge 
budsjettutviklingen nøye og eventuelt foreta endringer i budsjettet, dersom dette viser seg 
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nødvendig. En ønsker ikke å foreta kutt eller reduksjon av undervisningstiltak som senere kan 
vise seg å være unødvendige. Denne vurderingen henger også sammen med at det nå i begrenset 
grad vil være mulig å foreta endringer som fører til innsparinger i vårsemesteret 2009. En ser det 
da som mer forsvarlig å foreta de innsparinger som nokså klart er nødvendige, og som lettest kan 
gjennomføres uten alvorlige konsekvenser for utdannings- eller forskningsvirksomheten, og som 
lettest kan reverseres når ressurssituasjonen bedrer seg. 
 
Det er også grunn til å peke på at de omlegginger som er vedtatt, har som formål å redusere 
timelærer- og sensurbudsjettet og styrke fastlønnsbudsjettet. Det samme gjelder de tiltak som er 
vurdert nedenfor. Samlet medfører dette at egne lærere må ta en del av den undervisning og 
sensur vi i dag kjøper hos eksterne, innenfor rammen av sin ordinære arbeidsplikt. 
Budsjettsituasjonen tilsier et enda sterkere fokus på å sikre at arbeidsplikten oppfylles og at 
reglene for ”innskudd” og ”uttak” fra undervisningsbanken etterleves. Tallmaterialet i dette 
notatet bygger på en balanse mellom innskudd og uttak fra undervisningsbanken, og at en 
ubalanse vil påvirke undervisnings- og sensurbudsjettet. 
 
Dekanus og fakultetsdirektør har følgende kommentarer til styrevedtaket av 16.12.08: 
 
”1. Utkast til budsjett for 2009 slik det framgår av notat av 11.12.08 legges til grunn for det 
videre arbeid med fordelingen av 2009-budsjettet”.      
Kommentar: Dette er fulgt opp 
 
”2. Følgende særlige innsparingsvedtak vedtas for 2009 
a. Det utredes nærmere til neste møte for kurs som starter i 2009 å erstatte 
storgruppeundervisning med ekstra forelesninger.”   
Kommentar: Dette er fulgt opp gjennom brev til alle kursansvarlige, og innen svarfristen forelå 
det kommentarer og forslag fra 8 kursansvarlige. Da det ikke vil bli foreslått å gå inn på slike 
tiltak nå, går en heller ikke nærmere inn på kommentarene fra de kursansvarlige her. 
 
”b. For kurs som starter i 2009 skal eksamen på hvert kurs de fire første studieårene være 4 
timers skoleeksamen. Studieutvalget kan gjøre unntak fra dette for kurs med mer enn 10 
studiepoeng, etter søknad fra kursansvarlig.”  
Kommentar: Dette er fulgt opp gjennom brev til alle kursansvarlige, og innen fristen forelå det 
søknad om unntak fra kursansvarlig for arve- og familierett. Denne søknaden ble avslått av SU i 
møte 19.01.09. Innsparingspotensialet på årsbasis er ca 900.000, men da vedtaket ikke omfatter 
påbegynte fag er innsparingspotensialet i 2009 ca kr 600.000. Dette er lagt inn i budsjettet 
 
”c. Antallet spesialemner der det tilbys undervisning i høsten 2009 reduseres. Hvilke emner dette 
vil omfatte utredes nærmere. 
Kommentar: En vil her foreslå en viss reduksjon i antallet undervisningstimer pr. studiepoeng i 
stedet for en generell reduksjon i antallet valgemner. Dette vil bli utdypet nedenfor 
 
”d. På emnene Strafferett og Rettergang og Formuerett på 4. studieår skal det skrives én oppgave 
i hvert fag, og denne må være bestått for at kandidaten skal kunne gå opp til eksamen” 
Kommentar: Denne reduksjonen er beregnet til å gi en innsparing på ca kr 120.000, og dette er 
lagt inn i budsjettet 
 
”3. Det foretas tilsetting i utlyst førsteamanuensisstilling dersom søkeren finnes kvalifisert” 
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Kommentar: Dette er lagt inn i budsjettet 
 
”4. Styret ber om at ytterligere tiltak for å redusere utgiftene utredes med grunnlag i det som 
framkommer i notat av 11.12.08, særlig med sikte på å skaffe rom for ytterligere nytilsetting i 
vitenskapelige stillinger, og viser til synspunkt som framkom i møtet. Det prioriteres særlig å 
finne dekning for tilsetting i to av de stipendiatstillingene, som tidligere er utlyst”  
Kommentar: Ytterligere tiltak for å frigjøre midler til nytilsettinger vil bli utdypet nedenfor. 
Lønnsutgiftene for to av de utlyste stipendiatstillingene er lagt inn i budsjettet.  
 
Med de fordelinger som er gjort med grunnlag i notatet til fakultetsstyremøtet 16.12.08 og 
kommentarene ovenfor til styrevedtaket av 16.12.08, gjenstår kr 959.000 som ufordelte midler. 
Dersom styret i møtet 27.01. 2009 treffer vedtak om nytilsettinger eller andre styrkingstiltak ut 
over denne rammen, må det således finansieres ved ytterligere kutt eller omdisponeringer.  
 
Da noe av styrkingen av Det juridiske fakultet i 2009 er begrunnet med nytilsettinger i 
førsteamanuensisstillinger må dette ha høg prioritet, og dekanus og fakultetsdirektør vil her 
prioritere utlysing av 2-3 førsteamanuensisstillinger ut over den som allerede er utlyst og ligger 
inne i fordelingsgrunnlaget, jf vedtakspunkt 3 ovenfor. I budsjettforslaget legger vi til grunn 
tilsetting seint på året, og har lagt inn 4 månedsverkene som er kostnadsberegnet til ca kr 300.000 
(helårsvirkningen i 2010 vil være ca kr 1.6 mill eller 2.4 mill i 2010 avhengig av antall. Dette 
understreker behovet for fortsatt realvekst i budsjettet i kommende år). Tilsetting av 
førsteamanuenser som nevnt, reduserer de tidligere ufordelte midlene fra kr 959.000 til kr 
664.000.  
 
Under normale omstendigheter ville vi i dagens situasjon hvor fakultetet overoppfyller 
stipendiatkvoten, ha prioritert kortvarig engasjement i universitetslektorstilling for personer som 
leverer doktorgradsavhandling framfor utlysing av stipendiatstillinger som de som i dag er i 
midlertidige universitetslektorstillinger kan søke. Men som det framkom i forrige styremøte er 
det likevel særlige grunner som tilsier at de som har vært midlertidig tilsatt i universitetslektor 
etter ”gammel” ordning bør få mulighet for å søke stipendiatstilling. Dersom det lyses ut 
stipendiatstillinger som dagens midlertidige universitetslektorer kan søke, og det foretas tilsetting 
i de utlyste stillingene, vil dette utgjøre ca 21 månedsverk og ha en utgiftsramme på ca kr 1 mill 
(helårsvirkning 2010 på ca kr 2.75 mill). Også dette er lagt inn i budsjettet, og tidligere ufordelte 
midler redusere således ytterligere fra kr 664.000 til kr -334.000 (underskudd). Det understrekes 
at det i 2010 vil frigjøres midler på stipendiatprosjektet ved naturlig avgang - men uten at dette 
alene kan finansiere helårsvirkningen for 2010. 
 
Vår intensjon er også å få vedtatt et budsjett som gjør det mulig å engasjere stipendiater som 
leverer avhandling i 2009 som universitetslektor for en periode. Dersom alle stipendiatene som 
leverer avhandling innen opprinnelige stipendiatperiodes utløp i 2009 engasjeres for 3 måneder 
som midlertidig universitetslektor, vil dette utgjøre 24 månedsverk og ha en utgiftsramme på ca 
kr 1.3 mill.. Tilsvarende tall for 6 måneder utgjør 46.5 månedsverk i 2009, og vil koste ca kr 2.5 
mill. Dersom egne ansatte tilsettes i de 2-3 faste førsteamanuensisstillingene som foreslås utlyst, 
og som er innlagt i budsjettet, vil dette beløpet kunne reduseres med kr 300.000.  
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4. 3 Utdypende kommentarer til de forslag til innsparing som framkom i møte 16.12. 2008. 
     -     Erstatte 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, jf nedenfor. 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. 
 
Dekan og fakultetsdirektør vil frarå iverksettelse av slike tiltak allerede for våren 2009, og har 
også kommet til at det på det nåværende tidspunkt heller ikke er tilstrekkelig grunn til å vedta et 
slikt tiltak for høsten 2009. Men en understreker at det er nødvendig å følge utviklingen nøye og 
at det kan bli nødvendig å vedta ytterligere kutt. 
 
     -     Reduksjon i antall spesialemner 
Oversikt over spesialemnene som undervises om høsten er tatt inn som vedlegg 2. Av de 10 
engelsk-språklige høstemnene ble det i november fastsatt at 3 (JUS 279 -2 A, B og C 
Transnational Commercial Law I,II og III) gjennomføres våren 2009. Da informasjon til 
utenlandsstudenter om engelsk-språklig undervisning høsten 2009 allerede er gått ut, og studenter 
kanskje allerede har valgt Bergen som studiested ut fra dette, mener vi det må være en meget høg 
terskel for å kansellere annonserte tilbud så seint. Vi foreslår derfor at de engelsk-språklige 
spesialemnene høsten 2009 gjennomføres i samsvar med planene. 
 
Av vedlegg 2 framgår det også at fakultetet tilbyr undervisning i 15 norsk-språklige spesialemner 
i høstsemesteret. På ett av disse (JUS 261-2-B Konfliktmekling II) har vi en professor II som 
kursansvarlig og (JUS 251-1-A Arbeidslivets rett) er et tilbud vi har forpliktet oss på overfor 
bachelorstudenter ved andre fakultet, og som har fellesundervisning med vårt eget JUS 251-2-A 
Arbeidsrett I. Og så har vi JUS 254-2-A Politirett, JUS 256-2-B Skatterett II, JUS 255-2-A 
Påtalerett og 256-2-A Skatterett I som høsten 2008 hadde mellom 47 og 76 eksamensmeldte og 
mellom 34 og 54 som møtte fram. Ut fra eksamensmeldte og –frammøtte ville JUS 260-2-A 
Design- og patentrett , JUS 260-2-C Kjennetegnsrett, JUS 260-2-B Opphavsrett, JUS 259-2-A 
Internasjonal privatrett, og ev også JUS 251-2-B Arbeidsrett II og JUS 260-2-D 
Markedsføringsrett, være mest utsatt for kutt. I en mellomstilling kommer JUS 252 -2-A og B 
Kommersiell kontraktsrett I og II. Men også andre forhold må selvsagt trekkes inn i en vurdering. 
For hvert kurs det ikke vil bli gitt undervisning i vil fakultetet spare inn ca 35-45.000 avhengig av 
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bruk av tilreisende undervisningskrefter. Dekan og fakultetsdirektør har kommet til at en ikke vil 
foreslå å la være å gi undervisning på enkelte spesialemner. Flere av de fagene som er nevnt som 
kandidater for kutt ut fra deltakelse, er viktige fag som inngår i satsning på fakultetet, og til dels 
er det nyere fag som er under oppbygging.Vi viser i denne sammenheng til den pågående 
evalueringen av spesialemnene og avventer resultatet av denne evalueringen. Vi ønsker derfor 
ikke å foregripe denne prosessen 
 
Dekan og fakultetsdirektør vil derimot foreslå her er at undervisningen i de 13 norsk-språklige 
emnene reduseres fra 2 timer pr studiepoeng til 1.5. Dette gir et samlet innsparingspotensiale på 
vel kr 100.000. 
 
Vi vil ikke fremme tilsvarende forslag for de engelsk-språklige emnene, dels fordi mange 
utenlandske studenter er vant til et annet undervisningsomfang og det allerede i blant blir reist 
spørsmål ved vår lave undervisningsinnsats fra enkelte samarbeidsinstitusjoner og dels fordi 
engelsk er et fremmedspråk både for mange av utenlandsstudentene og for egne studenter som tar 
engelskspråklige fag som valgemner. 
 


- Erstatte seminarene på 4. studieår med forelesninger 
Dersom den del av seminarene i Strafferett og Rettargang som gjennomføres høsten 2009 
erstattes av samme antall timer til forelesninger for alle vil innsparingspotensialet være ca kr 
560.000. Erstatning av seminarene i Formuerett med forelesninger har et innsparingspotensiale 
på ca kr 240.000. Kurset starter opp 3. mars, men da seminarundervsningen først starter opp 29. 
april, antas det ikke å være vesentlige problem knyttet til de praktiske sidene ved en slik 
omlegging. Men også her vil vi av hensyn til studentene og lærerne fraråde iverksetting i dette 
semesteret. På det nåværende tidspunkt finner vi det heller ikke tilstrekkelig påkrevd å iverksette 
en slik ordning for høsten, men må se dette i sammenheng med budsjettutviklingen framover 
 
     -    Redusert ressursbruk til Ex.fac 
Som det framgikk av notatet til styremøtet 16.12.08 er det i dag en langt større ressursbruk pr 
studiepoeng på Ex.fac enn på andre emner. 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. 
 


- Økning av den reelle plikten for stipendiater fra 12% til 25% 
Vi viser også her til notatet til møtet 16.12.08. Både reglement, tilsettingsvedtak og 
tilsettingsbrev tilsier 25% slik at problemstillingen ikke er å vedta endringer i regelverk men å 
endre praksis. Vi ser det imidlertid som lite ønskelig å iverksette en slik ordning allerede fra 
01.01.09. Det må blant annet utarbeides nødvendige overgangsordninger for stipendiater som er 
tilsatt tidligere. Dette utredningsarbeidet vil måtte kreve noe tid da det kan bli aktuelt med ulike 
ordninger avhengig av hvor lenge stipendiaten har igjen av stipendiatperioden. Vi vil derfor 
heller ikke her fremme noe konkret forslag, og legger derfor ikke inn noe innsparing for disse på 
det nåværende tidspunkt. Vi vil imidlertid komme tilbake til dette på et seinere tidspunkt. For 
stipendiater som tilsettes i 2009 vil det bli tatt forbehold om at praktiseringen av 
arbeidspliktordningen kan bli endret, uten at dette innebærer at vi ikke vil kunne gjennomføre en 
mer reell arbeidsplikt også for stipendiater som er tilsatt tidligere. 
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4.4 Oppsummering og forslag 
Nedenfor har vi oppsummert de potensielle innsparingstiltak det har vært foretatt utregning på  ut 
over de vedtak som ble gjort i møtet 16.12.08: 
 
Innsparingspotensialet Kr
a) erstatte storgruppeundervisning med forelesninger våren 2009 (fra 1/3) 400 000
b) erstatte storgruppeundervisning med forelesninger høsten 2009 480 000
c) red av underv. pr studiepoeng norskspråklige spesialemner H-09 fra 2 til 1.5 t 100 000
d) erstatte seminarene i formuerett våren 2009 med forelesninger 240 000
e) erstatte seminarene i strafferett og rettargang høsten 2009 med forelesninger 560 000
Sum 1 380 000  


 
Som det framgår ovenfor er det bare ett av disse tiltakene som er foreslått vedtatt i dette møtet 
 
Hovedformålet med innsparingene har vært å skaffe rom for nytilsettinger, og med de vedtak som 
ble gjort 16.12.08, med de avsetninger som er foreslått ovenfor i dette notatet er det lagt inn 
budsjettmessig dekning for  
- tilsetting i utlyst stilling som førsteamanuensis 
- tilsetting i 2-3 førsteamanuensistillinger med 4 måneders belastning i 2009 
- tilsetting i to av de tidligere utlyste stipendiatstillingene 
- ytterligere tilsettinger i 4 stipendiatstillinger  
 
Etter dette er det som nevnt ovenfor et underskudd på kr 334.000 som må dekkes inn ved 
innsparinger, og disse innsparingene må økes ut over dette dersom det skal være budsjettmessig 
dekning for midlertidige tilsettinger.  
 
Det arbeides aktivt med å skaffe ulike former for ekstern finansiering for stipendiater som leverer 
avhandling i 2009, og dette vil bli trinnvis avklart i løpet av vårsemesteret. Det er derfor på det 
nåværende tidspunkt uklart hva som blir resultatet av disse prosessene, og dermed også hvor mye 
lønnsmidler det vil være behov for med sikte på å kunne engasjere de aktuelle stipendiatene som 
universitetslektorer fra 3 – 6 måneder. Det synes imidlertid urealistisk å kunne dekke inn alt dette 
ved eksterne midler. På den annen side er vi opptatt at fakultetsstyret ikke skal gjøre forhastede 
vedtak som i ettertid skulle vise seg at de ikke var påkrevd. Vi vil derfor til dette møtet bare 
fremme konkret forslag reduksjon av undervisningen pr studiepoeng på norsk-språklige 
spesialemner fra 2 til 1.5 t høsten 2009. Dette reduserer overforbruket til kr 235.000 som vi inntil 
videre foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjon av fastlønnsbudsjettet, ved at anslaget over 
permisjoner er økt fra 2,5 til 2,8 årsverk. En har siden møtet 16. desember blitt kjent med 
permisjoner i til sammen 4 måneder i 2009.  
 
Samtidig ønsker vi å signalisere at dersom det blir aktuelt å iverksette mer omfattende 
innsparingstiltak i form av å erstatte storgrupper med forelesninger på 2. – 3- studieår eller 
seminarer med forelesninger på 4. studieår, mener vi at en slik omlegging bør gjøres gjeldende 
for hele studieåret 2009-10. Det vil være uheldig å gjennomføre hele innsparingen på de kursene 
som går ett semester. En slik innsparing bør spres på alle kursene gjennom et helt år, for å kunne 
gjøre belastninge på de enkelte kursene minst mulig og sikre likebehandling. 
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5. Budsjett - kostnader for 2009 


 
Ut fra de vurderinger som er gjort ovenfor, vil fakultetet få følgende kostnadsbudsjett: 
 
 


Årsbudsjett 2009
Sum investeringer 500 000
Sum lønn 71 501 000
Sum Driftskostnader 5 006 000
Sum interne transaksjoner 11 608 000
Sum Kostnader 88 615 000    


orutsetninger i budsjettet: 


astlønn


 
 
F
 
F  


budsjettet slik det nå foreligger inneholder foruten lønnsutgifter for stillinger hvor det er 


ermisjon, avgang, overgang til 
 


sverk fødselspermisjon i 2009 som i 2008 er også trukket 


nnsøkning fra 1. mai 2009 på 2,5%. 


Løslønn:


Fastlønns
foretatt tilsetting, også lønnsutgifter for de førsteamanuensisstillinger og stipendiatstillinger som 
er omtalt i dette notatet. Det er foreløpig ikke satt av penger  for å kunne engasjere stipendiater 
som leverer avhandling, som universitetslektorer, for en avgrenset periode. 
Videre bygger fastlønnsbudsjettet på følgende forutsetninger:  


 Totalt 33,6 månedsverk fratrekkes på grunn av ulønnet p
prosjektfinansiering, m.m. ut over det vi kjenner til. For hvert årsverk som trekkes fra er
besparelsen anslått til kr 800 000. I 2008 utgjorde slike ”ukjente” permisjoner eller 
avganger ca 15 månedsverk.  


 Anslag på samme antall måned
fra  


 En lø
 


 
t er budsjettert med lønnsøkning på løslønn fra 1. mai på 2,5%  


ing og sensur, og er  
s 


nd stud medarbeidere i 50% stilling til infosenteret 


 dagens nivå med 36 mnd vit.ass i 50% stilling. (2.5 årsverk)  


 
rift/investeringer


 De
 Det avsatte beløpet bygger på 2008 nivå på avlønning til undervisn


fratrukket vedtatte innsparinger for kutt i sensur og i strafferett og for de kutt som foreslå
på valgemnene i dette notatet. 


 Det er lagt inn dagens nivå med 12 m
(0.5 årsverk) 


 Det er lagt inn
. 


D : 
 kr 200.000 til nytt inventar i forbindelse med innflytting i byggetrinn II.  


0,- mot anslått forbruk i 2008 på kr 330.000.  


Egeninnsatser:


 Det er satt av
 Den økte husleien er lagt inn 
 Bokkvoten er lagt inn med kr 
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 Netto bidrag er lagt inn med kr 750.000 (fakultetet mottar kr 100.000 i støtte for hver 
stilling på prosjektet ”The Principles of Criminal Law and the Development of the 
European and International Criminal Law”).  


 
DB: 


 Budsjettet inneholder forventede DB-inntekter på kr 300.000 fra nye, ikke innvilgede 
prosjekter 


 
Annet 


 Tilbakebetaling av overforbruk i 2008 er ikke lagt inn 


 NFR-prosjekter er per i dag ikke fullfinansierte, og hele tildelingen går derfor til å dekke 
lønn og overhead. Ingen NFR-prosjekter kan belastes med reiser og driftskostnader på 
prosjektet med mindre det er innvilget ekstra midler til dette fra NFR. Dersom prosjektet 
ikke har slike midler må det skaffes fra andre finansieringskilder, for eksempel FU eller 
søke eksterne midler. De som har NFR-bevilgning på frie midler, kan fortløpende søke 
NFR om reisestipend for PhD-stipendiater. Det er viktig at den muligheten utnyttes. 


 
 
5.1 Investeringer 
 


Årsbudsjett 2009
4 varek. 4000 Budsjett varekostnad 0


4721 Datautstyr, kjøp 300 000
4733 Inventar, kjøp 200 000
4799 Ikke plassert utstyr 0


Sum investeringer 500 000  
 
 
Fakultetet vil gjenbruke så mye av inventaret i fra Folkets hus som mulig, men det er satt av kr 
200 000 til nytt inventar og annet utstyr i JUS 2. Dette forutsetter tilskudd fra universitetet 
sentralt, og dersom fakultetet får sin prosentvise ”andel” av den sentrale avsetningen, kan 
avsetningen på kr 200.000 sannsynligvis reduseres  
 
Mens det tidligere har vært investert 0,8-1 mill, var 2008 med kr 200.000 et ”unntaksår” når det 
gjelder investering i datautstyr. I 2009-budsjettet er det lagt inn kr 300 000 til formålet som anses 
som et minimum, og forutsetter vesentlig større avsetninger fra 2010 til utskifting som har vært 
stilt i bero siden 2007. Universitetet har i sin bevilgning øremerket kr 2.088.000 til investeringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 11


 
5.2 Lønn 
 


Årsbudsjett 2009
5 lønn 5000 Kostnader for arbeidskraft, budsjett 0


5001 Fastlønn vitenskapelige 22 125 000
5002 Fastlønn teknisk/administrative 9 313 000
5003 Fastlønn rekruttering (stip/p.doc) 9 757 000
5011 Lønn ekstrahjelp 576 000
5021 Lønn bistillinger 399 000
5051 Overtid og tillegg ubekvem arbeidstid 20 000
5053 Faste tillegg 168 000
5081 Påløpte feriepenger 6 148 000
5091 Periodisering av lønn 0
5121 Undervisningshonorar 4 483 000
5131 Lønn sensur 3 946 000
5141 Lønn bedømmelseskomite (FU) 350 000
5161 Andre godtgjørelser 100 000
5162 Godtgjørelse ikke feriepenger 0
5211 Fordel EK-tjenester 25 000
5241 Rentefordel 0
5251 Fordel gruppelivsforsikring 72 000
5298 Refusjon rentefordel 0
5299 Motpost naturalytelser 0
5301 Honorar styrer, råd og utvalg 20 000
5352 Trekkfrie stipend/reisestipend 0
5373 Lønn bedømmelseskomite utland (ikke aga) 200 000
5391 Selvstendig næringsdrivende 175 000
5401 Arbeidsgiveravgift av lønn 7 241 000
5402 Arbeidsgiveravgift av lønn PA 0
5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 242 000
5421 Avsatt pensjonsinnskudd, arb.giv. andel 5 752 000
5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 811 000
5801 Refusjon av sykepenger - lønn -900 000
5811 Refusjon fødsels- og adopsjonspenger - lønn -400 000
5831 Refusjon av sykepenger - aga -127 000
5901 Gaver til ansatte 5 000


Sum lønn 71 501 000   
 
Forutsetningene for fastlønns- og løslønnsbudsjettet er presentert tidligere. 


011 Ekstrahjelp. 50% stilling i infosenteret. 36 månedsverk med vit. ass. i 50% stilling. 


121 Undervisningshonorar. Det vises til kommentarene under løslønnsbudsjettet ovenfor 


131 Sensorhonorar. Avsetningen bygger på anslått forbruk i 2008, og med fratrekk for 


 
141 og 5373 Bedømmelseskomiteer. I 2009-budsjettet er det avsatt kr 550 000 til bedømmelses-


 
161 Andre godtgjørelser. Sekretær JSU. 


8xx Refusjoner. Bygger på erfaringstall fra 2008.  


 
5
 
5
 
5


foreslåtte innsparinger 


5
komiteer, opp fra 330 000 som er prognosen for 2008. Beløpene er eksklusiv sosiale 
omkostninger.  


5
 
5
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5.3 Drift 
Årsbudsjett 2009


6-7 adk. 6000 Andre driftskostnader, budsjett 0
6004 Avskriving elkraft 0
6012 Avskriving inventar 0
6015 Avskriving kontormaskiner 0
6017 Avskriving datautstyr 0
6018 Avskriving audiovisuelt utstyr 0
6019 Avskriving tele- og annet komm. utstyr, kjøp 0
6300 Leieutgifter faste kontrakter 503 000
6361 Daglig renhold 43 000
6521 Kjøp Datautstyr 0
6540 Kjøp inventar 0
6625 Serviceavtaler, kontormaskiner 325 000
6720 Konsulenttjenester, kjøp 400 000
6800 Kontorrekvisita 280 000
6802 Datarekvisita 65 000
6831 Kopieringsutgifter, eksterne 100 000
6840 Aviser, tidsskrifter 25 000
6842 Publikasjoner 20 000
6844 Bøker 0
6861 Kursavgifter 35 000
6862 Konferanse-, seminar- og kursutgifter 230 000
6901 Mobiltelefon  forbruk 60 000
6940 Porto 110 000
6971 Annonser/kunngjøringer 80 000
7130 Reisekostnad oppgavepliktig 10 000
7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig (refusjon) 1 200 000
7150 Diettkostnad oppgavepliktig 0
7151 Diettkostnad oppgave- og avgiftspliktig 0
7180 Reisekostnader studenter ikke oppgavepliktig (refusjon) 0
7199 Periodisering av reise 0
7351 Representasjon ikke fradragsberittiget 40 000
7352 Bevertning på møter 230 000
7400 Medlemskontingenter,virksomhet 0
7410 Gaver til eksterne forbindelser 5 000
7441 Tilskudd til studentarrangement 140 000
7442 Tilskudd til studentorganisasjoner 170 000
7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser 5 000
7610 Rettighetslisenser (kopinor mv.) 650 000
7799 Diverse kostnader 280 000


Sum Driftskostnader 5 006 000  
 
300  Leieutgifter Leieforhold av Folkets hus som et antatt å opphøre 31/8-09. 


361 Renhold i Folkets hus 


862  Konferanser. Prognosen for 2008 er kr 282 000. Forslag til budsjett legger opp til et 


 
140 Reisekostnad All budsjettet reisekostnad er lagt inn her, med eller uten oppgaveplikt. 


50 000


6
 
6
 
6


strammere forbruk i 2009 enn i 2008.  


7
Detaljfordelingen er som følger: 
000000 Annet 
260006 Forskerutdanning (FU) 150 000
260009 Bedømmelse 120 000
260020 Vit reiser (FU) 260 000
260030 Dekanus 80 000
260032 Internasjonalisering 270 000
260070 4-5 studieår 270 000
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S  prognosen for reisebudsjettet som er på kr 1.570.000 til 
 


 
351 og 7352  Representasjon og bevertning. Forventet forbruk på disse 2 postene i 2008 er kr 


 
441 og 7442  Studentorganisasjoner. Disse postene er redusert med 90.000 fra 2008-prognosen  


.4 Interne transaksjoner 


ummen er redusert fra  for 2008 
kr 1.200.000. Budsjettet for 2009 legger opp til at flere arrangement legges til UiB i stedet
for til eksterne lokaler. 


7
330 000. For 2009 er budsjettforslaget kr 270 000. 


7
 Jusformidlingen  kr   70 000 
 Elsa    kr 100 000 
 Fadderuken   kr 100 000 
 Annet    kr   40 000 
 
 
5


Årsbudsjett 2009
8-9 annet 9011 Godskrevet overhead (automatisk) -358 000


9012 Godskrevet overhead (manuelt) -3 911 000
9013 Godskriving av positiv prosjektsaldo fra EFV (bidragsprosjekt) 0
9021 Godskrevet interne lønnskostnader u DB -1 450 000
9041 Godskrevet intern husleie -300 000
9051 Godskrevet egen innsats -4 854 000
9089 Godskrevet andre inntekter -190 000
9112 Belastet overhead (manuelt) 3 060 000
9114 Belastning i BFV for å dekke negativ prosjektsaldo på eksternt finansiert prosjekt (bidragspro 0
9121 Belastet interne lønnskostnader u DB 0
9141 Belastet internhusleie 9 811 000
9142 Belastet andre interne leieutgifter 0
9151 Belastet egeninnsats 9 331 000
9181 Belastet kopieringsutgifter 0
9182 Belastet kursutgifter 0
9183 Belastet telefonutgifter 0
9188 Belastet adm kostn 469 000
9189 Belastet andre utgifter 0


Sum interne transaksjoner 11 608 000  
 


enne delen av budsjettet synliggjør blant annet transaksjonen til og fra de eksterne prosjektene. 


re 


udsjettert egeninnsats kan splittes slik: 
om følge av høyt lønnsnivå kr 3 477 000 


D
På den måten synliggjøres fakultetets egenandel til prosjektene. Normalt skal eksterne prosjekter 
bli belastet med 40% overhead. I budsjettet er det satt opp kr 10 000 pr månedsverk i overhead. 
Dette representerer bare 15-20% overhead og tallet for egeninnsats (art 9151), kr 9 331 000) er 
derfor budsjettert for lavt. Skulle budsjettet hadde tatt høyde for å belaste prosjektene med høye
overhead (se art 9011 og 9012) ville egeninnsatsen måtte økes tilsvarende. 
 
B


 Egeninnsats til eksternfin. prosj. s
 Egeninnsats små driftsmidler      kr    100 000 
 Egeninnsats likestilling      kr     150 000 
 Prosjektet ” The Principles of Criminal Law ....”   kr    750 000 
 Overforbruk på stipendiatprosjektet     kr      4 854 000 


 
 







 14


Overforbruket på stipendiatprosjektet på 4,9 millioner er et resultat av tildeling fratrukket 
lønnskostnader. I dette regnestykket har vi også synliggjort kr 10 000 i overhead pr månedsverk, 
totalt omtrent kr 3 060 000. Denne overheaden godskrives fakultetet, men samtidig økes 
egeninnsatsen til prosjektet tilsvarende. Dette nullsumspillet har kun ett formål; å synliggjøre 
egeninnsatsen til fakultetet som er budsjettert til totalt å bli kr 9,3 millioner i 2009. 
 
 
 
 
 
 
6.  Forslag til vedtak 
 
 Dekanus og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende 
 


Vedtak 
 


 
1. Undervisningen til de norskspråklige spesialemnene høsten 2009 reduseres fra 2 timer pr 


studiepoeng til 1.5 time pr studiepoeng 
2. Fakultetets budsjettildeling til den departementsfinansierte virksomheten fordeles på 


enkeltpostene i samsvar med forslaget i notat av 22.01.09 til fakultetsstyret 
 
 
 
 
                                       Ernst Nordtveit                                             Eivind Buanes 
                                             Dekanus                                                 Fakultetsdirektør 
 
 
22..01.09 
LAHO – EIBU -ERN 
 
 
Vedlegg 








UNIVERSITETET I BERGEN 
DET JURIDISKE FAKULTET 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


Ressursrammer for utvikling 
av Det juridiske fakultet 
Universitetet i Bergen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innstilling av 26.01.09 fra komité oppnevnt med grunnlag i fakultetsstyrevedtak 
25.06.08. 







19.05.2009 
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Forord 
 
 
Komiteen som styret for Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen nedsatt for å utrede 
ressursbehovet ved utviklingen av et moderne juridisk fakultet, legger med dette frem sin 
innstilling. Innstillingen er enstemmig. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 26.01.09 
 
 
 
 
Ernst Nordtveit                      Anne Marie Frøseth Anfinsen                 Jan Erik Hatling   
       leder 
 
 
 
                             
 Torill Hauken                        Jonas Jensen                                            Asbjørn Strandbakken 
 
 
 
 
 
Rune Sæbø                            Ørnulf Øyen 
 
 
 
 
                                                                                                                Eivind Buanes 
                                                                                                                    sekretær
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Ressursrammer for utvikling av Det juridiske fakultet. 
Universitetet i Bergen 
 
 
0. Oppsummering 
 
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. 
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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): 
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 - Fullfinansiering av dagens aktiviteter og forpliktelser           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                    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 vel 10 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. 
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RESSURSBEHOV VED DET JURIDISKE FAKULTET, 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
I. Oppnevning og mandat 
 
Styret for Det juridiske fakultet gjorde i møte 25.06.08 følgende vedtak i sak 55/08: 
1. Styret slutter seg til de vurderinger som fremkommer i notatet om behovet for styrking 


av ressursgrunnlaget for Det juridisk fakultet 
2. Dekanus bes oppnevne en komité bestående av dekanatet samt to vitenskapelig 


ansatte, en administrativ ansatt og to studenter til å utarbeide en plan for utvikling av 
det juridiske fakultet, med en ressursvurdering, som kan legges fram for fakultetsstyret 
i oktober. Komiteen får også som oppdrag å utarbeide forslag til høringsuttalelse til 
innstillingen fra Inntektsfordelingsutvalget. Dekanen får fullmakt til å fastlegge 
sammensetning og nærmere mandat for komiteen. 


 
Dekanus oppnevnte følgende komité: 


- dekanus Ernst Nordtveit 
- prodekanus Asbjørn Strandbakken 
- visedekanus Rune Sæbø 
- førsteamanuensis Anne Marie Frøseth Anfinsen 
- stipendiat Ørnulf Øyen 
- rådgiver Jan Erik Hatling 
- student Jonas Jensen 
- Student Torill Hauken. 


Fakultetsdirektør Eivind Buanes ble oppnevnt som sekretær for komiteen. 
 
Dekanus fastsatte følgende mandat for komiteen: 
”Utvalet får som oppdrag å vurdera kva ressursar som trengst for at Det juridiske fakultet 
skal kunne løysa sine oppgåver og oppfylla dei krav og forventingar som må stillast til eit 
moderne juridisk fakultet i vårt samfunn. Ein skal særleg leggja vekt på dei planar og 
ambisjonar fakultetet har lagt opp til i strategiplanen for inneverande periode og dei råd og 
merknader som NOKUT har sett fram i samband med evalueringa av masterprogrammet og 
PhD-programmet ved fakultetet. Også dei synspunkta som vart lagt fram i Krafttak for 
juridisk forsking skal danna bakgrunn for vurderinga. Ut frå dette skal utvalet gje ei 
vurdering av trongen for ressursar på kort og lang sikt og på korleis oppbygginga av 
fakultetet bør gjennomførast.” 
 
Forslag til høringsuttalelse til Inntektsfordelingsutvalgets innstilling ble lagt fram 03.09.08, 
og saken ble behandlet av fakultetsstyret 09.09.08. Høringsuttalelsen gjengis i sin endelige 
form som vedlegg 1. 
 
Frist for fremlegging av hovedinnstillingen ble satt til 06.10.08. Det var av ulike grunner ikke 
mulig å oppfylle denne fristen. Komiteen hadde sitt siste møte 20.11. 2008. Etter dette er 
skriftlige utkast sirkulert og kommentert av utvalgets medlemmer. 
 
Den korte tidsrammen for komiteens arbeid har gjort at komiteen i stor grad har måttet ta 
utgangspunkt i de planer og utredninger som foreligger, særlig fakultetets strategiplan, 
NOKUT-komiteens evaluering av masterstudiet og PhD-studiet. En har likevel også gjort rede 
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for sentrale utviklingstrekk i juridisk utdanning i andre land og hvilke utfordringer den 
rettslige utviklingen stiller til forskningsaktiviteten ved et moderne juridisk fakultet. 
Utredningen tar sikte på å analysere hvilke ressurser som vil kreves for å kunne oppfylle de 
krav og forventninger som må stilles til et moderne fakultet av den størrelse som Det juridiske 
fakultet i Bergen er. 
 
Komiteen har tatt utgangspunkt i dagens studenttall og opptakstall og i dagens studieordning. 
NOKUT-komiteen har anbefalt fakultetet å vurdere å gå over til en 3 + 2-ordning for 
mastergradsstudiet. Dette spørsmålet vil bli utredet i en annen komité. En nærmere vurdering 
av ressursbehovet for en 3+2-ordning bør utstå til det foreligger en utredning av hvordan en 
slik ordning skal utformes. Komiteen legger til grunn at det neppe blir store forskjeller i 
ressursbehovet, men at ressursbehovet i alle fall ikke vil bli mindre med en 3 + 2 ordning etter 
det mønster NOKUT-komiteen legger opp til. 
 
Komiteen skal vurdere ressursbehovet både på kort sikt og på lengre sikt. Den kortsiktige 
vurdering må gjelde de første to – tre årene. Ressursbehovet på lengre sikt må ta opp et 
tidsperspektiv på rundt 10 år, det vil si frem til rundt 2020. Lengre tidsperspektiv er det ikke 
mulig å anlegge. 
 
 
II. Utviklingstrekk ved fakultetet 
1. Innledning 
Det juridiske fakultet i Bergen er bygget opp gjennom snart 40 år. Oppbyggingen har gått 
sakte. Selv om det var vekst i bevilgningene til universitetene på 1970-, 1980- og til dels 
1990-tallet, var det stor konkurranse om bevilgningene innad på universitetet. For et fakultet i 
en oppbyggingsfase synes det å ha vært vanskelig å få nok ressurser. Et vedvarende 
rekrutteringsproblem har helt fram til i dag gjort det vanskelig for fakultetet å fylle tildelte 
stillinger. Dette har ført til at fakultetet ikke fikk økt sitt ressursgrunnlag i takt med den sterke 
veksten i studenttallet, som særlig skjedde på slutten av 1980-tallet. 
 
For å unngå fullstendig sammenbrudd på grunn av ressursmangel, ble cand. jur.-studiet 
adgangsregulert i 1989. Adgangsreguleringen har ikke kunnet hindre at fakultetet siden rundt 
1990 har hatt et studenttall som langt overstiger kapasiteten. Det har riktig nok skjedd en 
nedbygging av studenttallet fra toppen på vel 2.500 studenter inkl. privatister, til rundt 2000, 
samtidig som lærerstaben har vært bygget ut i tilknytning til Kvalitetsreformen.  
 
Det juridiske fakultet har i lang tid ment at fakultetet har vært underfinansiert, og har gjort 
dette gjeldende overfor Universitetsstyret og universitetsledelsen gjennom flere tiår. En har 
møtt forståelse for dette i universitetsledelsen, men universitetsledelsen har ikke kunnet eller 
villet foreta tilstrekkelige omprioriteringer til å kunne møte behovet. Kunnskapsdepartementet 
på sin side viser til at det må være universitetenes ansvar å fordele midlene internt og har ikke 
så langt villet gi øremerkede midler til juridiske fag. 
 
Før etablering av et juridisk studium i Bergen, og ved flere senere anledninger, har 
ressursbehovet ved en juristutdanning i Bergen vært vurdert. Den siste større gjennomgangen 
skjedde ved den såkalte ”Ressurskomitèen” som ble nedsatt i 1999, og som frem til 2001 
foretok en omfattende gjennomgang av ressurssituasjonen ved fakultetet. Arbeidet i denne 
komiteen førte også til gjennomføring av ulike reformer og pedagogiske forsøk, som igjen 
førte frem til arbeidet med studiereformen som ble iverksatt høsten 2003. 
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Ressurskomitèen av 1999målte ressursmangelen særlig ut fra forholdstallet lærer: 
student, som var ca 1:100 i 2000 ut fra fast tilsatte i vitenskapelig stilling. 
Ressurskomiteen satte som et delmål at en innen 2010 måtte ha kommet ned i et 
forholdstall på 1: 40 for fast tilsatte – som ut frå dagens studenttall på 2066 studenter 
tilsier 51.5 fast tilsatte. Status pr 01.10.08 var 33.5 fast tilsatte, og det mangler således 18 
fast tilsatte for å nå dette delmålet. Dersom en også regner inn de midlertidige 
førsteamanuensene (2) og de midlertidige universitetslektorene (7), mangler det 9 
personer. Med grunnlag i det tildelte budsjettet for 2009 er det  ikke realistisk å kunne nå 
delmålet på 1:40 i 2010 med hensyn til fast tilsatte med førstestillingskompetanse. 
Komiteen presiserer at dette er et delmål, og  som en skal komme tilbake til nedenfor, 
kreves det et forholdstall lærer: student på 1: 20, om fakultetet skal komme på et 
internasjonalt nivå. 
 
Fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste har komiteen fått utarbeidet en oversikt 
over: 
 
Studenter pr årsverk, alle forsknings- og undervisningsstillinger, eksklusive 
rekrutteringsstillinger, inklusive professor II. Den viser følgende 


 
Inst., ny inndeling 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alle institusjoner 20,0 19,6 17,9 17,9 17,5 17,0


Universiteter 17,3 16,6 16,1 15,9 15,4 14,7


Universitetet i Bergen 17,3 17,6 16,1 15,5 15,0 13,6


Det historisk-filosofiske fakultet 20,4 19,7 16,3 15,1 14,3 13,2


Det juridiske fakultet 63,7 56,6 47,8 48,2 60,1 48,9


Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 25,3 24,7 26,1 26,2 26,5 22,7


Universitetet i Oslo 21,2 18,7 18,5 18,6 17,6 16,0


Det humanistiske fakultet 19,2 21,1 21,2 20,9 20,7 19,2


Det juridiske fakultet 50,8 57,7 50,4 54,3 49,4 51,1


Det samfunnsvitenskapelige fakultet 31,4 34,6 36,3 38,1 33,5 28,4


Universitetet i Tromsø 10,5 9,8 9,6 9,7 9,6 8,8


Det humanistiske fakultet 9,3 6,6 7,0 6,1 7,4 7,2


Det juridiske fakultet 34,8 42,2 37,0 30,6 27,3 25,9


Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17,5 13,5 13,1 14,2 16,5 14,9


 
Det meget avvikende tallet på 60.1 for Det juridiske fakultet i 
Bergen i 2006 skyldes at mange midlertidige 
universitetslektorer hadde sluttet på tellingstidspunktet 01.10, 
og at de nye ikke hadde tiltrådt.  
             
 
Denne tabellen omfatter også midlertidige universitetslektorer, en stillingskategori som  
vårt fakultet har enn større andel av enn de øvrige fakultetene. Oppdaterte tall pr 01.10.08 
for Det juridiske fakultet, UiB, viser forholdstallet 1:62 ut fra fast tilsatte og 1:49 dersom 
tilsatte i midlertidige undervisningsstillinger tas med. I disse tallene er innregnet de 
tilsatte som er i permisjon, slik at det faktiske antall studenter pr. lærer er enda høyere. 
 


 10







 
 
 
Det gjennomsnittlige antall studenter pr ansatt i forsknings- og undervisning i alle 
institusjonstyper under ett er 17. For universitetene er tallet 14,7. Komiteen vil senere i 
innstillingen komme tilbake til noen forholdstall ved utenlandske institusjoner. 
 
Ressurskomiteen av 1999 la som nevnt gjennom sine analyser, grunnlaget for arbeidet 
med studiereformen og flere andre tiltak som har vært gjennomført. Ressurskomiteens 
arbeid har således vært grunnlaget for den utviklingen som har skjedd ved fakultetet fra 
Ressurskomiteen avga sin innstilling og frem til i dag. 
 
Av utviklingstrekk og endringer i denne perioden kan nevnes: 


- ny modulisert studieordning bygget på en kursmodell iverksatt fra høsten 2003. 
Første ordinære kull fullførte våren 2008. Siste eksamen til cand.jur-graden ble 
avviklet våren 2007.  


- studiepoengsproduksjonen har økt fra 1245 i 2002 til 1613 i 2007. Dette har 
medført at UiB har fått økt sitt resultatbudsjett med vel kr 10 mill, og fakultetet 
med vel kr 5 mill. pr. år. 


- antall primærsøkere til masterstudiet har økt år for år, fra 762 i 2002 til 1227 i 
2008. Økningen de siste årene har skjedd i en periode der både UiB og de øvrige 
juridiske fakulteter i Norge har hatt en nedgang i søkertallet. 


- antall avlagte studiepoeng pr helårsekvivalent har økt fra gjennomsnittlig 37.4 i 
2002 til 47.8 i 2007 (gjennomsnittet er høyere da dette er høsttall). 


- fakultetet har redusert strykprosenten fra 16.2 % i gjennomsnitt i 2002 til 2.8 % i 
2007. 


- kandidatproduksjonen pr. år har økt fra 219 i 2002 til 255 i 2007. 
- fakultetet har inngått mange nye samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder, og 


har i dag avtale med 94 utenlandske institusjoner. 
- antall utvekslingsstudenter har økt fra 59 i 2002 til 158 i 2007. Det har normalt 


vært en overvekt av utreisende studenter. Fakultetet er ett av to fakultet som fyller 
universitetets målsetting om at minst 20% av studentene skal ha utenlandsopphold 
i løpet av studiet. 


- studenttallet ved fakultetet har i denne perioden blitt redusert fra 2108 i 2002 til 
2026 i 2007 (høsttall). Høsttallet for 2008 er 2066. Ved at den nye studieordningen 
stiller krav om obligatorisk deltakelse, har fakultetet ikke lenger privatister. 


- antall vitenskapelig årsverk ved fakultetet har økt fra 48.2 i 2002 til 64.7 i 2007.  
Splittes dette opp på grupper får vi følgende utvikling: 
1. undervisnings- og forskerstillinger (professor, 1.amanuensis, amanuensis og 


universitetslektor) fra 34.0 til 41.2. 
2. rekrutteringsstillinger (stipendiat og postdoktor) fra 12.0 til 23.3 
3. hjelpestillinger (vitenskapelig assistent) fra 2 til 0. Dette var på 


tellingstidspunktet. Normalt har fakultetet en fast vitenskapelig assistent og 
engasjerte etter behov. 


4. professor II har lagt på 0.2 årsverk i hele perioden (1 person), men er økt til 0.6 
(3 personer) fra 2008. Alle fire er utlendinger (en fra Tyskland, en fra 
Nederland og en fra Danmark) 


-    fakultetet har i perioden 2002 til 2007 økt antallet teknisk-administrative årsverk 
fra 21.0 til 24.5. Styrkingen har i hovedsak skjedd i studieadministrasjonen, da 
gjeldende studieordning også krever vesentlig mer administrativ oppfølging. I 
denne perioden har fakultetet også fått nye og utvidede oppgaver. 
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Fakultetet mottok departementets utdanningspris for 2004 for fremragende arbeid med studie- 
og utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og universitetets Uglepris i 2006. 
 
Fakultetet fikk ved gjennomføringen av Kvalitetsreformen, i løpet av to år, økt sin årlige 
bevilgning med om lag 10 millioner kroner, ut over kostnadsstigningen. I tillegg kommer 
økningen i belønningsmidler som har ført til at fakultetet årlig blir tilført rundt kr 5 mill. 
kroner mer pr. år enn fakultetet hadde i 2003 Fakultetet har med andre ord hatt en realvekst i 
bevilgningene på rundt 14-15 millioner kroner siden 2003, som følge av Kvalitetsreformen. 
Dette har gitt fakultetet rom for vekst i antall stillinger og har ført til en oppbygging av 
fakultetet. Fakultetet har for 2009 fått en ekstra styrking av grunnbudsjettet på kr. 6 mill.  
Når analysene nedenfor viser at fakultetet til tross for denne ressurstilførselen, fortsatt er 
underfinansiert, er årsaken det svake utgangspunktet fakultetet hadde før Kvalitetsreformen. 
Forventningene til studietilbud og forskningsresultater har også blitt klart sterkere i denne 
perioden.  
 
Omleggingen av studiet har vært muliggjort gjennom ekstraordinær innsats både av 
vitenskapelig og teknisk-administrativt personale. For å sikre en god gjennomføring og 
opprettholde en bærekraftig oppfylling av intensjonene i Kvalitetsreformen, er det nødvendig 
med videre styrking av ressursgrunnlaget. 
 
Også på forskningssiden har fakultetet gjennomført omfattende endringer i siste 5-årsperiode:  


- fakultetet etablerte forskergrupper i 2005. Det vil skje en reorganisering av 
forskergruppene i løpet av 2009. 


- fakultetet etablerte forskerskole i 2006. 
- fakultetet økte antall publikasjonspoeng fra 46.2 i 2004 til 80.7 i 2007. 
- antall opptatte PhD studenter på forskerutdanningsprogrammet har økt fra 19 i 


2002 til 32 i 2007. Våren 2008 var det registrert 40 PhD-studenter på programmet. 
- antall avlagte doktorgrader pr. år har økt fra 1 i 2002 til 6 i 2008, mens det var 3 i 


de mellomliggende årene med unntak av 2007, da tallet var 2. Prognosen for 2009 
indikerer 8-10 avlagte doktorgrader. 


- antall vitenskapelig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling økte med 7 årsverk. 
- antall tilsatte i rekrutteringsstilling økte med 11 årsverk. 
- fakultetet hadde i 2005 20 personer med tilsettingsforhold ved fakultetet på 


doktorgradsprogrammet. Av disse har pr oktober 2008 
o 9 disputert, hvorav 8 fortsatt er knyttet til fakultetet 
o 3 leverte avhandling, 2 av disse er fortsatt knyttet til fakultetet 
o 7 fortsatt i stipendiatstilling 
o 1 flyttet utenlands for å fortsette PhD-utdanningen, men uten å ha disputert 


 
Med ett unntak, har således de stipendiatene som fakultetet hadde på programmet i 2005 
levert avhandlingen, eller fortsatt på programmet. I tillegg til egne stipendiater hadde 
fakultetet i 2005 tre eksternfinansierte deltakere. To av disse har disputert. 
 
Mens fakultetet i 2005 hadde to stipendiater med utenlandsk utdanningsbakgrunn på 
programmet, har fakultetet i dag 6 stipendiater med utenlandsk utdanningsbakgrunn på 
programmet. 
 
De nevnte tiltakene både på utdanningssiden og forskningssiden, har vært mulig på grunn av 
den ressursveksten fakultetet hadde fra 2003 til 2006, kombinert med en sterk effektivisering 
av virksomheten. Fakultetet har gjennom dette vist både evne og vilje til omstilling og til god 
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ressursutnyttelse. Overgang fra to sensorer til en sensor frigjorde f. eks kr 4-5 mill. fra sensur 
til undervisning. Vedtaket møtte stor motstand fra studentene, og fakultet har nå tatt ut hele 
potensialet for innsparing på sensur.  Som det vil bli gjort rede for nedenfor, har fakultetet nå 
likevel nådd – og i realiteten overskredet - grensen for den aktivitetsveksten som var mulig på 
grunn av de budsjettmessige økningene som er nevnt, og vil måtte foreta en reduksjon av 
aktivitetsnivået dersom en ikke oppnår vesentlig vekst i bevilgningene. Det er ikke lenger 
mulig å oppnå vesentlig effektivisering uten at dette vil gå ut over kvaliteten i studietilbudet. 
 
Ressursbehovet til juridisk forskning har på nasjonalt plan vært vurdert i forbindelse med 
initiativet ”Krafttak for juridisk forskning”, som ble satt i gang av justisministeren i 2003. 
Dette arbeidet siktet særlig mot mer ekstern finansiering av forskningen og var et samarbeid 
mellom Justisdepartementet, Forskningsrådet og de tre juridiske fakultetene, se nærmere kap. 
III.3.1 nedenfor. Noen vesentlig vekst i satsningen på juridisk forskning har dette initiativet 
likevel ikke ført til. 
 
 
2. Nyere planer og utredninger av betydning for utviklingen av fakultetet 
Det foreligger fra de senere årene flere dokumenter som belyser behovet for midler til juridisk 
forskning og utdanning, og for målsetningen for fakultetets arbeid. I alle disse er det 
gjennomgående pekt på ressursbehovet som den viktigste utfordringen for fakultetet. 
 
2.1  Fakultetets strategiplan 2006-2010 
Komiteen er i sitt mandat bedt om å legge vekt på de planer og ambisjoner fakultetet har lagt 
opp til i strategiplanen for inneværende periode. Et gjennomgående trekk ved Strategiplanen 
kommer til uttrykk i følgende uttalelser: 
 
Stillinger: ”Fakultetet treng fleire stipendiatstillingar for å kunne utdanna forskarar som kan gå inn i 
faste stillingar ved fakultetet. Like viktig er det at fakultetet får midlar til tilsetjing av kvalifiserte 
forskarar i førsteamanuensisstillingar og professorat. Det krevst også stillingar for vidarekvalifisering 
etter oppnådd doktorgrad” 
 
Forskning: ” Forskinga må utviklast med sikte på tilstrekkeleg fagleg breidde til at fakultetet framleis 
skal kunne gje forskingsbasert undervising i alle sentrale fag på studiet (----) Arbeidet med å 
vidareutvikla forskargruppene som livskraftige forskingsmiljø, vil vera ei av dei viktigaste oppgåvene 
på forskingssida i dei kommande åra. Etablering av ein forskarskule som samlar all forskarutdanning 
ved fakultetet vil vera eit sentralt element i utviklinga av forskarutdanninga” 


 
Utdanning: ” Den studiemodellen som vart innført ved kvalitetsreforma vil bli vidareutvikla og gjeve 
meir pedagogisk innhald etter kvart som ein får bygt opp ressursgrunnlaget ved fakultetet (---). Det må 
satsast vesentleg meir ressursar på å gje god tilbakemelding til studentane på deira faglege prestasjonar 
og utvikling (---). Etter kvart som utdanningskapasiteten blir styrka, vil fakultetet byggja ut og tilpassa 
tilbodet av valemne, og særleg ta sikte på å styrkja det framandspråklege tilbodet”. 


 
Det må pekes på at strategiplanperioden går mot slutten og at Universitetet sentralt allerede er 
i ferd med å ta opp arbeidet med en ny strategiplan. En må derfor være åpen for at 
strategiplanen for 2006-2010, ikke lenger uten videre kan legges til grunn for fakultetets 
videre planlegging på alle punkter. 
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2.2  NOKUTs vurderinger 
NOKUT komiteen som evaluerte master- og PhD-programmene ved fakultetet pekte på 
ressursmangel som et sentralt trekk ved Det juridiske fakultet, jf.følgende uttalelser:  
 
”Bemanningssituasjonen er sårbar med for få ansatte, noe som blant annet kan påvirke 
muligheten til forskning. Rekrutteringsplanen bør jobbes videre med” 
 
” Det er i stor grad viderekommende studenter som underviser på de første årene. 
Undervisningen kunne vært bedret ved at man ansatte kvalifiserte lærere til denne 
Undervisningen” 
 
”Komiteen vil også anbefale at fakultetet begrenser bruken av eksterne veiledere uten 
vitenskapelig kompetanse på masteroppgaven.” 
 
”Reformen har økt presset på ressursene. Man arbeider nære grensen for tilgjengelige ressurser 
og er tvunget til å anvende betydelige mengder studentinnsats i undervisningen. Gjennom en 
større tilføring av ressurser til fakultetet, kunne kvaliteten på undervisningen blitt enda bedre”. 
 
NOKUT-komiteen kom også med en rekke konkrete forslag til tiltak som fakultetet ble bedt 
om å vurdere. Dette vil bli behandlet av fakultetsstyret i møte 27.01.09. Av aktuelle punkt 
utenom det som gjelder størrelsen på fagmiljøet, nevnes stikkordsmessig følgende: 
 
-  Studiets struktur (eventuell 3+2-ordning med 3-årig bachelorgrad og 2- årig mastergrad) 
-  Internasjonalisering, herunder kontakten mellom utenlandske utvekslingsstudenter og de norske 
studentene, utenlandsk pensum og internasjonalt perspektiv, norske studenters deltakelse i 
engelskspråklige spesialemner og kravene som stilles til jurister i dagens arbeidsmarked. 
-  Målbeskrivelse hvor NOKUT etterlyser her en klarere beskrivelse av målene i forhold til 
juristrollen vi utdanner til. 
-  Undervisning og veiledning hvor NOKUT anbefaler at studiets kvalitetssystem vurderes. 
- Masteroppgaven hvor NOKUT mener at ordbegrensningene er for snevre. 
 
2.3 . Inntektsfordelingsutvalgets innstilling 
Inntektsfordelingsutvalget som ble nedsatt av å Universitetsstyret for å vurdere Universitetets 
budsjetteringsmodell, har analysert hvilken fordeling en ville få mellom fakultetene og andre 
enheter ved Universitetet, dersom en videreførte grunnbevilgningen til Universitetet til 
fakultetene etter de samme normer som den beregnes. Denne analysen viser at Det juridiske 
fakultet får en vesentlig mindre andel av Universitetets bevilgning enn det som genereres ved 
aktiviteten ved fakultetet. En viser til fakultetets høringsuttalelse som er inntatt som vedlegg 
1. Fakultetet har der pekt på at den underfinansiering av Det juridiske fakultet som 
Inntektsfordelingsutvalget har kommet frem til, er i samsvar med de beregninger fakultetet 
har gjort ut fra andre utregningsmåter. 
 
 
III. Mål for den fremtidige utviklingen av Det juridiske fakultet 


 
1 . Innledning 
Det juridiske fakultet har som oppdrag å bygge opp kompetanse og kunnskap om 
rettssystemet gjennom forskning og å gi en kvalitativt god utdanning, tilpasset de krav og 
forventninger som må stilles til den som skal fungere som jurist i vårt samfunn. Fakultetet 
skal også gi forskerutdanning gjennom PhD-programmet. En avgjørende forutsetning for en 
kvalitativt god utdanning, er at den er forskningsbasert og at studentene får kontakt med 
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forskningsvirksomheten, og blant annet gjennom dette oppøves til en kritisk tilnærming til 
faget. 
 
Norsk rettsvitenskap har tradisjonelt vært svakt utbygget. Frem til 1969 var det bare ett 
juridisk lærested i Norge, med svært få lærere sett med dagens øyne. Norsk høyere utdanning 
og forskning ble sterkt utbygget fra slutten av 1960-tallet til ut på 1990-tallet. En fikk i 
perioden fra 1969 – 1982, to nye læresteder i rettsvitenskap, og det skjedde på 1980-tallet en 
sterk økning i antallet studenter, ansatte og stipendiater, både i Oslo, Bergen og Tromsø. Den 
veksten en gjennom dette har hatt i forskningskapasiteten og utdanningskapasiteten innenfor 
rettsvitenskapen, har ikke vært tilstrekkelig til å møte behovet for en kvantitativ og kvalitativ 
styrking av den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen. For fakultetet er det 
ubalansen mellom ressursene og behovet for oppbygging av utdanningskapasiteten i takt med 
veksten i studenttallet, som er mest følbart på kort sikt. Styrking av forskningsinnsatsen er 
også sterkt påkrevet på grunn av utviklingen i rettssystemet og behovet for mer 
forskningsbasert utdanning til en stor studentmasse. Ubalansen mellom ressursinnsats og 
oppgaver har ført til at en ikke er i stand til å møte verken de utdanningsmessige behovene 
eller alle de nye utfordringer rettsvitenskapen stilles overfor på grunn av den 
samfunnsmessige og rettslige utviklingen. 
 
En står i dag står overfor en grunnleggende ny situasjon i utviklingen av rettssystemet i 
forhold til situasjonen for et par tiår siden. Det som en i Maktutredningen har kalt for 
rettsliggjøringen, er en prosess med mange drivkrefter, som stiller helt nye krav til 
rettssystemet og til rettsvitenskapen og også til den juridiske utdanningen. 
 
Den rettslige utviklingen og rettens økte samfunnsmessige betydning har siden tidlig på 1990-
tallet ført til en nærmest eksplosjonsartet vekst i rettsregler og rettslige problemstillinger som 
en må forholde seg til både i studiet og i praksis. Kompleksiteten i rettssystemet har økt sterkt 
og mengden av rettskildemateriale er mangedoblet, særlig som følge av det internasjonale 
rettsstoffet studenter og jurister ellers må forholde seg til. 
 
Rettsvitenskapens rolle i utviklingen av retten blir også viktigere. Nye samfunnsproblemer og 
den teknologiske utviklingen, krever til dels nye rettslige løsninger, som bare kan utvikles ved 
medvirkning fra rettsvitenskapen. En kan si at takten i de samfunnsmessige endringene 
nasjonalt og internasjonalt, og den raske teknologiske utviklingen, stiller rettsvitenskapen 
overfor helt nye utfordringer. Til dels skjer dette ved at etablerte rettslige fagdisipliner blir 
stilt overfor helt nye problemstillinger. Til dels oppstår det helt nye rettsområder. Et eksempel 
er utviklingen av nanoteknologi og såkalt ”konvergerende vitenskaper” mellom elektronikk, 
bioteknologi og nanoteknologi. Dette vil svært raskt stille rettsystemet og rettsvesenet overfor 
helt nye problemstillinger som vil kreve en rettsvitenskapelig tilnærming. Verken domstolene 
eller de politiske myndighetene har noen mulighet til å utvikle retten i takt med denne 
utviklingen, uten støtte fra rettsvitenskapen. Et annet eksempel der rettsvitenskapen alt har 
spilt en viktig rolle i løsningen av vanskelige og viktige samfunnsutfordringer, er utviklingen 
av ny regulering av eiendomsforholdene i Finnmark, der det norske samfunnet i lang tid, blant 
annet på grunnlag av sviktende rettslige analyser, har tilsidesatt samenes rettigheter på en 
måte som en i dag finner helt uakseptabel. Dette viser at tilstrekkelig rettsvitenskapelig 
kompetanse og kapasitet er nødvendig for å kunne utvikle det norske rettssystemet til et nivå 
som kan oppfylle moderne krav. 
 
Privatisering av viktige samfunnssektorer og overgang til mer markedsstyring av økonomien 
krever et stabilt og forutsigbart rettslig rammeverk omkring økonomisk virksomhet. 
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Deregulering og regulering av kapitalmarkedet og energimarkedet er eksempler på 
grunnleggende og omfattende omlegging av store og viktige samfunnssektorer. Så lenge 
energiforsyningen var en offentlig oppgave og kapitalmarkedet var gjennomregulert med det 
offentlige som den helt sentrale aktør, reiste disse sektorene få rettslige problemstillinger. Den 
situasjonen er totalt endret nå. Et annet eksempel på rettsliggjøring er at utviklingen av 
velferdssamfunnet har ført til rettighetsbaserte ordninger som gir borgerne rettslige krav på 
ytelser og service som tidligere ble tildelt gjennom politiske eller administrative vurderinger. 
 
Den internasjonale finanskrisen som har oppstått etter at denne komiteen ble nedsatt er et 
eksempel på at en ikke har klart å utvikle reguleringsmekanismer for verdens kapitalmarkeder 
som kan fungere i en globalisert økonomi. Behovet for rettslige analyser av de såkalte 
”finansielle instrumenter” som brukes i finansmarkedet, er åpenbart nødvendig for å unngå at 
mangel på kompetanse fører til nye finansielle kriser. Her ligger det også til rette for 
tverrfaglig forskning og rettsøkonomisk forskning. 
 
En ny og viktig utfordring for samfunnet og særlig for rettssystemet er at migrasjon og 
endringer i livssyn har ført til et mer pluralistisk samfunn med ulike livssyn og kulturer der 
det ikke i samme grad som før er enighet om grunnleggende verdispørsmål. Dette reiser til 
dels helt nye rettslige problemstillinger, særlig i spørsmål som er knyttet til religionsutøvelse 
og familierelasjoner, der religion og kulturelle forhold spiller en stor rolle.  Mer overordnet 
fører denne utviklingen også til at retten og rettssystemet blir det sentrale sammenbindende 
elementet i samfunnet, og at konflikter som før kunne løses innenfor andre institusjonelle 
rammer, i større og større grad vil måtte løses rettslig. Dette krever en mer verdinøytral 
rettsorden. 
 
Utviklingen av overnasjonale organ som fastsetter regler og treffer vedtak som er bindende 
for norske myndigheter eller borgere, fører til at norske jurister i økende grad må ha kunnskap 
om og innsikt i et omfattende og uoversiktlig internasjonalt rettsmateriale. Arbeidet med 
harmonisering av retten i Europa ved utvikling av felleseuropeiske regler på mange områder, 
vil forsterke denne utviklingen. 
 
EU legger stor vekt på utvikling og harmonisering av rettssystemet i Europa, som et viktig 
ledd i utviklingen i Europa til en foregangsregion i verden økonomisk, sosialt og kulturelt.  
Det er av avgjørende betydning for Norge at norsk rettsvitenskap settes i stand til å kunne 
analysere og forstå den europeiske rettsutviklingen, og til å kunne bidra til en modernisering 
av norsk rett som gjør at vi er på høyde med rettsutviklingen i resten av Europa og i verden 
forøvrig. Uten tilstrekkelig rettsvitenskapelig kompetanse, risikerer en at Norge vil bli 
hengende etter den rettslige og samfunnsmessige utviklingen i Europa. 
 
Utviklingen av den norske rettsstaten i takt med den internasjonale utviklingen, krever evne til 
en vitenskapelig behandling av de grunnleggende spørsmålene og til å se utviklingen av 
rettssystemet i sammenheng med samfunnsmessige og internasjonale endringsprosesser.  
 
Maktutredningen fremstiller rettsliggjøringen først og fremst som et problem, særlig sett i 
forhold til folkestyret. Dette er et ensidig og kanskje lite treffende perspektiv. En kan også se 
rettsliggjøringen som det middelet demokratisk valgte organer bruker for å skaffe seg kontroll 
over samfunnsutviklingen, ved å avlaste seg selv for å måtte ta stilling til for mange 
enkeltsaker. Politikerne styrer gjennom generelle regler som en overlater til domstoler og 
forvaltning å anvende i enkeltsaker. Sett i et slikt perspektiv blir utdanning og skolering av 
jurister et viktig ledd i samfunnsstyringen og i utviklingen av demokrati og rettssikkerhet. Det 
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har i løpet av perioden fra rundt 1990 til i dag skjedd en mangedobling av antallet jurister i så 
vel privat som offentlig sektor. Dette er nødvendig for å sikre kvaliteten i saksbehandling og 
regelanvendelse. Det har vært en alminnelig trend at utdanningsmyndighetene systematisk har 
undervurdert behovet for jurister i samfunnet. 
 
I tillegg til at denne generelle samfunnsutviklingen skaper behov for flere jurister og mer 
rettsvitenskapelig forskning, må det mer konkret pekes på at norske interesser i 
handelssamkvem med andre land krever at en i Norge har sterk kompetanse i områder som 
EU-rett og WTO-rett, samt internasjonal kontraktsrett, finansrett og selskapsrett. 
 
Norges interesser i forhold til disponeringen av havområdene utenfor Norge og i 
Nordområdene og naturressursene der, krever at man nasjonalt har høy ekspertise i 
internasjonal rett på disse områdene. Delelinjen mot russisk sokkel i Barentshavet, Svalbards 
rettslige stilling, sokkelavgrensingen i Arktis og rettighetene i Antarktis og mer generelt 
spørsmål knyttet til forvaltning av fiskeriressurser, petroleumsressurser og andre ressurser på 
eller i havbunnen, er spørsmål av enorm økonomisk og sikkerhetspolitisk interesse for Norge. 
Norge trenger havrettseksperter som også i fremtiden kan være med på å prege den 
internasjonale utviklingen i forhold til de mange uløste spørsmål som gjenstår. Selv om det i 
de senere år er bygget opp et havrettsmiljø i Tromsø, er innsatsen på dette feltet svært liten 
sett i forhold til de vitale interessene som dette rettsområdet representerer for Norge. 
 
Som noen andre eksempler på nye rettslige utfordringer, kan nevnes de spørsmål som reiser 
seg innen strafferetten og prosessretten som følge av utviklingen av internasjonal terrorisme 
og måten den bekjempes på, og av organisering økonomisk kriminalitet som hvitvasking, 
korrupsjon, trafficking og narkotika. Utfordringene for selskapsretten og finansmarkedsretten 
i kjølvannet av Enron-skandalen i USA og Finance Credit-saken i Norge, og nå krisen i det 
internasjonale kreditt- og finansmarkedet, er et annet viktig område. Internett har skapt nye 
problemstillinger knyttet til opphavsrett, ytringsfrihet og -ansvar, personvern, medieutvikling, 
kontraktsrett, lovvalg m.m. I tillegg gir internett muligheter for helt nye kriminalitetsformer 
som må møtes med regelutvikling internasjonalt. Utviklingen innen bioteknologien har ført til 
behov for utvikling av nye regler om retten til genressurser, patent på biologiske prosesser og 
en rekke personvernsspørsmål knyttet til forskning på menneskelige gener. Dette rettsområdet 
vil være avgjørende for den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen fremover og vil 
også ha stor betydning for forholdet mellom industrialiserte land, internasjonale selskaper og 
land i den tredje verden. Miljøkrisen og global oppvarming fører til behov for 
rettsvitenskapelig forskning for å utvikle rettslige modeller for bærekraftig utvikling, vern av 
biodiversitet med videre. Rettsforskere må her samarbeide med biologer og forskere fra andre 
naturvitenskaper for å kunne utvikle kunnskapsbaserte forvaltningssystemer og reguleringer 
som varetar hensynet til en samlet forvaltning av naturressurser og økosystem. 
 
Det må også understrekes at samtidig som rettsvitenskapen skal møte de nye utfordringene 
som det er gitt eksempler på ovenfor, skal rettsvitenskapen også bidra til å forsvare og styrke 
etablerte idealer som individets rettssikkerhet og personlige frihet i et stadig mer komplekst 
samfunn. De tradisjonelle rettsstatsverdiene har ikke blitt mindre viktige, og de er også under 
press, blant annet som følge av måten kampen mot terrorvirksomhet føres på. 
 
Samlet sett står rettsvitenskapen nasjonalt og internasjonalt overfor store – nesten 
overveldende – utfordringer, som krever både faglig nyorientering, utvikling av nye måter å 
organisere forskningsvirksomheten på, og en vesentlig oppbygging av kapasiteten både 
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kvalitativt og kvantitativt. Utviklingen stiller nye krav til så vel utdanningsvirksomheten som 
forskningen. 
 
Det juridiske fakultet i Bergen kan ikke alene løse alle de oppgaver rettsvitenskapen står 
overfor. Fakultetet må likevel ta sikte på å ta et vesentlig nasjonalt ansvar for å utvikle 
rettssystemet og den rettsvitenskapelige kompetansen som det norske samfunnet trenger. For 
å kunne gi et bidrag av tilstrekkelig verdi på nasjonalt plan, må fakultetet være på et faglig 
nivå som svarer til det som må regnes som et godt europeisk nivå. Fakultetet må også være en 
deltaker i den internasjonale rettvitenskapelige debatt og bidragsyter i utviklingen av de 
rettslige løsningene som er nødvendige for å løse de utfordringene det internasjonale 
samfunnet står overfor. Fakultetet må derfor utdanne høyt kvalifiserte jurister som kan 
fungere godt i det nasjonale og internasjonale samfunnet. 
 
 
2. Utviklingen av  utdanningsvirksomheten ved fakultetet  
Den samfunnsmessige utviklingen som er beskrevet ovenfor, krever en sterk kvalitativ 
styrking av utdanningen av de juristene som skal fungere i stillinger der det tas rettslige 
beslutninger innenfor forvaltning, næringsliv, domstolsvesen og politi m.m. I tillegg til en 
sterk rettsvitenskapelig kompetanse og ferdigheter i løsning av rettslige spørsmål, må 
moderne jurister ha stor evne til å samhandle med andre profesjoner som økonomer, 
psykologer, med videre. Fakultetet må også legge økende vekt på å utvikle en 
forskerutdanning på høyt nivå. 
 
Utdanningen av jurister skjedde frem til 1960-tallet med liten lærerinnsats. Oppfatningen av at 
jusstudiet var særlig egnet for selvstudium var utbredt. Studiekvalitetsarbeidet som har vært 
ført fra 1980-tallet og særlig gjennom Kvalitetsreformen med studiereformen av 2003, har 
hatt som siktemål å komme bort fra et slikt studieopplegg, og det juridiske studiet er i dag 
vesensforskjellig fra studiet på f. eks. 1970-tallet. 
 
Jusstudiet stiller særlige krav til problemformulering, avveining av motstående hensyn og 
komplekse rettskilder av nasjonal og internasjonal karakter. Dette krever trening gjennom 
skriftlige oppgaver der studentene øves i rettslige vurderinger og får rettledning og 
korreksjoner gjennom tilbakemeldinger fra lærere. Det har skjedd en klar utvikling bort fra 
ordningen med stor grad av selvstudium kombinert med svært omfattende eksamener, i 
retning av et utdanningsopplegg med noe mindre vekt på prøving av kunnskaper. 
Oppfatningen av det juridiske studiet som et billig studium som kunne gjennomføres med 
mindre undervisningsinnsats enn andre studier, har likevel vært styrende for 
ressursfordelingen ved alle de norske lærestedene. Studieordningen av 2003 er et brudd med 
den tidligere tradisjonen for utdanning av jurister, men en full implementering av dette krever 
en ressursinnsats på linje med det som brukes på andre sammenlignbare studier. 
 
Når Universitetet til tross for den styrkingen av rettsstudiet som har skjedd siden 2003, 
fremdeles setter inn langt mindre ressurser pr jusstudent enn for utdanning av humanister eller 
samfunnsvitere, må det bygge på den gamle – og foreldede – oppfatning at det kreves mindre 
undervisningsinnsats for å utdanne jurister enn andre studenter. Dette finnes det ikke noe 
empirisk belegg for, og det er ikke slik i andre land. Det er også forståelse for dette på 
universitetet og det er gjennom budsjettildelingen for 2009 tatt et viktig første skritt i retning 
av å rette opp situasjonen. Det er likevel langt igjen og det er nødvendig å foreta en analyse av 
hvilke ressurser som må til. 
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Internasjonalt skjer det en sterk utvikling av den juridiske utdanningen og diskusjonen om 
hvordan jurister bør utdannes står på dagsorden både ved mange juridiske fakulteter, i 
nasjonale fora og i internasjonale organisasjoner som European Law Faculty Association 
(ELFA) og American Law Faculty Association (ALFA). De sistnevnte organisasjonene  
arrangerer begge store årlige konferanser om blant annet utdanningsspørsmål. I tillegg til 
utvikling av en mer lærerintensiv og interaktiv utdanning, gjerne med store innslag av 
praksistrening i ”law clinics”, utvikles det internasjonalt mer spesialiserte utdanninger som 
påbygning av basisutdanningen. Ettårige LLM-grader med stor grad av spesialisering har lang 
tradisjon innen juridisk utdanning og har vært en vanlig form for utenlandsstudier i 
rettsvitenskap. Mange fakultet satser sterkt på sine LLM-program som grunnlag for faglig 
profilering internasjonalt. Ved mange fakultet satses det også sterkt på utdanning i ”legal 
skills” som prosedyre, konfliktløsning, forhandlingsteknikk, klientbehandling m.m. Dette er 
ressurskrevende både når det gjelder lærerkrefter og teknisk utstyr. 
 
For å kunne gi en tidsmessig utdanning er det behov for en mer lærerintensiv utdanning enn 
det fakultetet har ressurser til å gjennomføre i dag. Utdanningstilbudet ved fakultetet har 
beveget seg i denne retningen gjennom Kvalitetsreformen, med vekt på smågrupper, 
interaktive læringsformer og problembasert læring, men det er nødvendig å følge dette opp 
med større grad av forskningsbasert undervisning og tilbakemelding på skriftlige oppgaver, 
og større grad av oppfølgning av studentene fra lærerpersonell med rettsvitenskapelig 
kompetanse. 
 
Fakultetets hovedutfordringer på utdanningssiden vil på kort sikt være å få implementert 
dagens masterstudium i samsvar med intensjonene bak den studieordning som er valgt og på 
bakgrunn av NOKUTs kommentarer. Sentrale stikkord her er økt andel undervisning ved egne 
lærere, mer tilbakemelding til studentene, styrking av 3. studieår og mer veiledning under 
skriving av masteroppgaven. 
  
Styrkingsbehov på masterstudiet ut over dette, må blant annet ses i sammenheng med 
fakultetets oppfølging av den innstilling som forventes å foreligge våren 2009 fra fakultetets 
NOKUT-komite, herunder spørsmålet om å innføre en 3-årig bachelorgrad og 2-årig 
mastergrad.  
 
Det mest klare behovet for styrkingstiltak er mer individuell veiledning og mer direkte 
tilbakemelding til hver enkelt student, for at en skal kunne få full effekt av den skriveinnsats 
studentene gjør i studiet. Fakultetet har arbeidet med opplegg for mer tilbakemelding, men 
ressurssituasjonen hindrer gjennomføring av dette. ”Plagiatsaken” og Klagenemndens 
tilbakemelding i forhold til den, understreker behovet for mer ressurser på dette området. 
 
De sentrale tiltakene for å få dette til vil være innføring av lærerledede arbeidsgrupper på 3. 
studieår, styrking av veiledning av masteroppgaver og bruk av egne lærere som 
arbeidsgruppeledere på 1. og 2. studieår, slik NOKUT anbefaler. En vil her peke på at selv om 
komiteen følger NOKUTs anbefalinger på dette punktet, mener komiteen at 
studentundervisning i begrenset omfang har en egenverdi som bør kunne integreres i et 
opplegg med lærerstyrte grupper. I et kort og mellomlangt perspektiv, før NOKUTs 
anbefaling kan implementeres fullt ut, vil diverse mellomløsninger kunne være aktuelle, men 
uten at komiteen går nærmere inn på dette nå.  
 
Komiteen vil i det følgende gjennomgå de aktuelle tiltakene for hvert av studieårene. Deretter 
vil en beregne hvilke ressurser en gjennomføring av dette vil kreve. 
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2.1 Første studieår. 
Det legges her til grunn at første studieår videreføres etter samme opplegg som i dag, men slik 
at fakultetet følger NOKUTs anbefalinger om bruk av egne lærere som arbeidsgruppeledere. 
Dessuten foreslås økt tilbakemelding til studentene og at kursansvarliges gjennomgang med 
arbeidsgruppelederne deles opp og utvides fra 2 til 4 timer pr kurs. Bruk av egne tilsatte i 
førsteamanuensis/professorat i stedet for bruk av viderekomne studenter tilsier 8.36 nye 
stillinger. Med fratrekk for dagens honorering av arbeidsgruppeleder, blir merutgiftene med 
lærerstyrte grupper ca kr 6.0 mill. over lønnsbudsjettet. Økte tilbakemeldinger og flere 
gjennomganger er kostnadsberegnet til ca kr 4.6 mill, eller tilsvarende 5.4 
undervisningsårsverk. Dette utgjør et samlet behov av lønnsbudsjettet på ca kr 10.6 mill. I 
tillegg kommer følgekostnader ved nytilsettinger på vel kr 2 mill. 
 
Som nevnt ovenfor mener komiteen, ut fra erfaring og evalueringer av ordningen med 
viderekomne studenter som gruppeledere brukt i et visst omfang, vil være et viktig 
supplement, selv med full lærerdekning. En vil derfor ikke anbefale at en følger NOKUT-
komiteens anbefaling fullt ut her. Videre mener komiteen at ikke alle tilbakemeldinger trenger 
å komme fra egne tilsatte. Komiteen fremmer derfor et alternativt forslag som bygger på en 
jevn fordeling av lærere og studenter som arbeidsgruppeledere, og 20% innslag av 
tilbakemeldinger fra eksterne lærere. Ut fra dette alternativet vil det samlede behovet for 
styrking av lønnsbudsjettet være kr 6.9 mill. Følgekostnader er beregnet til kr 1.3 mill. 
 Det vises ellers til vedlegg 2. 
 
2.2 Andre studieår 
Det legges også til grunn at andre studieår videreføres etter samme opplegg som i dag, men at 
fakultetet følger NOKUTs anbefalinger om bruk av egne lærere som arbeidsgruppeledere. 
Dessuten foreslås økt tilbakemelding til studentene og at kursansvarliges gjennomgang med 
arbeidsgruppelederne deles opp og utvides fra 2 til 4 timer pr kurs.  Bruk av egne tilsatte i 
førsteamanuensis/professorat i stedet for bruk av viderekomne studenter tilsier 10.1 nye 
stillinger. Men ved at det gjøres fratrekk for dagens honorering av arbeidsgruppeleder, blir 
merutgiftene med lærerstyrte grupper redusert til ca kr 7.2 mill. Økte tilbakemeldinger og 
flere gjennomganger er kostnadsberegnet til kr 6.0 mill. Dette utgjør et samlet behov for 
styrking av lønnsbudsjettet på ca kr 13.2 mill. Følgekostnader er her beregnet til kr 2,6 mill. 
 
Også her fremmer komiteen et alternativt opplegg etter samme mønster som for første 
studieår, men likevel slik at studentledede grupper bare utgjør 25% av volumet for 
arbeidsgruppene. Ut fra dette alternativet vil behovet for styrking av lønnsbudsjettet være kr 
9.9 mill, med følgekostnader på kr 2 mill. 
Det vises ellers til vedlegg 2 
 
2.3 Tredje studieår 
Det foreslås her innføring av lærerledede arbeidsgrupper og økte tilbakemeldinger på 
innleverte skriftlige arbeid. Lærerledede arbeidsgrupper vil ha en kostnad på ca kr 5.9 mill., 
mens kostnader ved styrking av tilbakemeldinger vil koste ca kr 4.6 mill. Dette utgjør et 
samlet behov for styrking av lønnsbudsjettet på ca kr 10.5 mill.  
Komiteen vil ikke fremme noe alternativt forslag med studentledede arbeidsgrupper, men 
forslår et alternativ hvor det også på tredje studieår gis tilbakemeldinger fra eksterne lærere 
tilsvarende 20%. Ut fra dette alternativet vil det samlede behov for styrking av lønnsbudsjettet 
være kr 9.8 mill med kr 1.4 mill i følgekostnader. 
Også her vises det til vedlegg 2. 
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Komiteen anser styrking av 3. studieår som det mest presserende i dagens situasjon 
  
2.4 Fjerde studieår 
I programsensorenes rapport om 4. studieår ble det fokusert på manglende videreføring av 
PBL-modellen på 4. studieår. En slik videreføring forutsetter organisering av studentkullene i 
arbeidsgrupper. Her kan en tenke seg selvstyrte grupper. Det bør på alle fag på 4. studieår 
brukes opplegg med skriving av oppgaver på nettet, som kan kommenteres av medstudenter.. 
 
I forhold til dagens ”seminarmodell” vil ikke en slik omlegging nødvendigvis medføre 
ekstrautgifter.  
 
Det er likevel komiteens syn at det er nødvendig å styrke lærerinnsatsen også på fjerde 
studieår, særlig på formuerettsfaget, som er særskilt komplekst.  
 
Studentene må få utvidet tilbudet om retting og kommentering av oppgaver fra kvalifiserte 
lærere. På hvert fag bør det leveres tre oppgaver og slik at det er et krav at to av oppgavene er 
bestått som vilkår for å gå opp til eksamen. Dette vil gi studentene skrivetrening ved skriving 
av minst to oppgaver som de får rettet og får tilbakemelding på. Mange vil trolig også skrive 
den tredje oppgaven. Dersom vi regner en gjennomsnittlig økning i antall rettede og 
kommenterte oppgaver per student på 1,5 for hvert av de tre fagene, vil dette utgjøre et 
forbruk på 1575 undervisningstimer. Dette tilsvarer 2,0 undervisningsårsverk som utgjør kr 
1.7 mill. over lønnsbudsjettet og følgekostnader på kr 300 000,- 
 
2.5 Femte studieår 
Komiteen konstaterer at undervisningsomfanget pr studiepoeng er vesentlig lavere på 
spesialemnene enn på de øvrige studieårene. Komiteen vil foreslå at den organiserte 
aktiviteten knyttet til spesialemnene økes, enten i form av økt undervisningsvolum eller 
gjennom ulike former for bearbeidende undervisningselement. Dette vil også heve kvaliteten 
på spesialemnene, som også tas av utenlandske studenter. I dag er ressursrammen for 
spesialemnene ca 2 t. forelesning med faktor 5 pr studiepoeng. Den totale 
spesialemneporteføljen er pr i dag 510 studiepoeng. Omregnet utgjør dette en ramme på 5.100 
timer som tilsvarer 6,6 undervisningsårsverk. En styrking av dagens ramme med 1 t pr 
studiepoeng vil kreve 3,3 stillinger. Dette er beregnet til kr 2.8 mill over lønnsbudsjettet og til 
kr 500 000 i følgekostnader.  
 
Komiteen ser en egenverdi i bruk av eksterne timelærere i et mindre omfang, og på noen av 
valgemnene vil det være en styrke med innslag av eksterne spesialister. Dersom vi alternativt 
forutsetter at 25% av økningen dekkes inn ved bruk av eksterne lærere, vil tilsvarende tall 
være kr 2.1 mill over lønnsbudsjettet og kr 370 000 i følgekostnader . Totalutgiftene ved 
spesialemnene er nær knyttet til antall spesialemner, men komiteen vil ikke gå nærmere inn på 
dette og legger her til grunn at antall studiepoeng som tilbys vil være i samme størrelsesorden 
som i dag.  
 
Et ytterligere kvalitativt tiltak i forbindelse med skriving av masteravhandling vil være 
innføring i forskningsmetode og akademisk skriving. Utgiftene til dette bør kunne dekkes 
innenfor veiledningsmidlene, som nevnt nedenfor, gjennom fellestiltak.  
 
Det juridiske fakultet tilbyr langt færre veiledningstimer ved skriving av masteravhandlingen 
enn universitetet tilbyr øvrige mastergradsstudenter, og også færre enn det de juridiske 
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studentene tilbys i Oslo og Tromsø. Komiteen foreslår 30 t veiledning for en 30 sp 
avhandling, som ifølge Strandbakkenutvalget er veiledningsfaktoren for 30 
studiepoengsavhandling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men lavere enn den 
veiledningsfaktoren som brukes ved Det humanistiske fakultet.  
 
For å få dekket veiledningsbehovet har fakultetet sett seg nødt til å benytte veiledere uten 
forskningskompetanse, noe komiteen anser som uheldig. Det er få jurister med 
rettsvitenskapelig kompetanse utenfor UHR-sektoren, og en styrking av 
veiledningskapasiteten må derfor primært skje gjennom tilsetting av flere førsteamanuenser 
og professorer. Ut fra dagens kandidattall (255) og fordelingen 15% eksterne veiledere og 85 
% egne tilsatte, representerer en norm på 30 veiledningstimer et styrkingsbehov på ca kr 
235.000 til eksterne veiledere og ca kr 4.77 mill  for tilsetting av 5,6 
førsteamanuenser/professorer - til sammen ca kr 5.0 mill. Følgekostnader er beregnet til  
840 000,-. Kandidattallet forventes å stige til 300, men da et stigende antall tar LLM-grad i 
utlandet, vil ikke denne økningen nødvendigvis få konsekvenser for veiledningsbudsjettet. 
 
Komiteen legger til grynn at det i fremtiden vil bli flere eksterne som har 
veiledningskompetanse, og at det vil være ønskelig å videreføre en ordning med bruk av 
eksterne veiledere i samme omfang som i dag (ca 15%). Dette vil da tilsi et samlet behov for 
styrking av lønnsbudsjettet på kr 7.3 mill og følgekostnader på kr 1.2 mill.  
 
 
 
 
2.6 Utdanning i skriving og profesjonsrettede ferdigheter 
I tillegg til styrking av utdanningen i de enkelte fagene på studiet er det sterkt behov for en 
mer systematisk og sammenhengende skriveopplæring og skrivetrening. Studentene må 
gjennom studiet øves i ulike juridiske teksttyper og i akademisk skriving, med 
masteravhandlingen som det siste leddet. Til dette kreves det personellressurser og 
kompetanse. Det har vært gjort forsøk på å få etablert en slik opplæring, men det har av 
ressurshensyn ikke vært mulig å gjennomføre dette. 
 
Et annet pedagogisk tiltak som henger sammen med dette er etablering av opplæring og 
trening i ferdigheter som jurister gjerne møter i yrkessituasjonen. Det juridiske studiet har 
også etter kvalitetsreformen vært gjennomført som et teoretisk studium, nesten helt uten 
innslag av praktiske øvinger. Ved de fleste læresteder utvikles det i dag også tiltak for å gi 
studentene trening i ferdigheter som juristyrket krever, som prosedyre, 
argumentasjonsteknikk, forhandlinger, klientbehandling og bevisvurdering. Ved siden av at 
studentene trenes i ferdigheter som svært mange jurister trenger i yrkeslivet, vil slike innslag i 
studiet virke stimulerende ved å gjøre undervisningen mer livsnær og også øke forståelsen for 
rettslige problemstillinger. 
 
Til dette kreves det tilrettelagte undervisningsrom med utstyr for opptak av prestasjoner med 
mer, ofte omtalt som rettssal eller lignende. De to andre juridiske fakultetene i Norge har slike 
rom, og flere av våre samarbeidsfakulteter i andre land har slike fasiliteter. Det synes klart at 
dette er noe som en vil kreve av moderne juristutdannelser i fremtiden og fakultetet må ta 
sikte på å være med på denne utviklingen for å kunne tilby en tidsmessig utdannelse. Det 
juridiske fakultet i Bergen har den meste innovative studieordningen. Ordningen legger opp til 
at en også skal trene og prøve studentene i mer profesjonsrettede kommunikasjonsformer, og 
noe blir gjort med svært enkle midler. Fakultetet har også satset ressurser på å utvikle 
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utdanningstilbud i alternativ konfliktløsning. Så lenge fakultetet mangler utstyr og lokaler for 
mer avansert trening på dette, vil det ikke være til å unngå at fakultetet vil bli hengende etter i 
denne utviklingen. 
 
 
 
2.7  Internasjonalisering 
Hva som er norsk rett fastsettes, som nevnt, i dag ikke bare i nasjonale organer, men i også 
stor grad av overnasjonale organer som EU, WTO og FN og i internasjonale domstoler som 
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Internasjonal rettsutvikling på mange områder 
påvirker norsk rett på ulike måter. Norsk kontraktsrett må for eksempel utvikles i samsvar 
med alminnelige internasjonale trender. Arbeidet med harmonisering av europeisk sivilrett vil 
påvirke innholdet i sivilretten i alle land. En rettsforskning som ikke tar inn den internasjonale 
utviklingen vil innen de fleste områder ha svært begrenset verdi. Også i utdanningen er det 
nødvendig å bringe studentene i kontakt med den internasjonale rettsutviklingen og gjøre dem 
kjent med bruken av internasjonale rettskilder. En norsk jurist må i dag være i stand til å 
forholde seg til for eksempel EU-direktiv, rettspraksis fra EF-domstolen og Den Europeiske 
Menneskerettighetsdomstolen. 
 
Dette stiller krav til innholdet i det juridiske studiet på alle plan. I så godt som alle fag vil den 
internasjonale dimensjonen være sentral. Spesialemnetilbudet og særlig det engelskspråklige 
tilbudet vil også representere en mulighet for internasjonalisering for studenter som ikke tar 
studieopphold i utlandet.  Det er også av denne grunn viktig å opprettholde et engelskspråklig 
studietilbud. NOKUT har bedt fakultetet vurdere å innføre krav om at studentene tar minst 10 
studiepoeng på engelsk for å få en eksponering for engelsk som fagspråk og fremmed eller 
internasjonal rett, ut over det som omfattes av det obligatoriske studiet. 
 
Det viktigste internasjonaliseringstiltaket i studiet vil likevel være studentutveksling, der 
studentene studerer ett eller to semester ved en utenlandsk samarbeidsinstitusjon.  
Fakultetet har 94 utvekslingsavtaler med andre institusjoner, med hovedtyngde i Norden og 
Europa ellers, men også i USA, Canada, Australia og Asia. Rundt 115 av fakultetets studenter 
antas å ta utenlandsopphold på minst ett semester i studieåret 2008/09. Fakultetet har ca 75 
innreisende studenter hvert år. For å kunne opprettholde en tilnærmet balanse mellom antallet 
innreisende og utreisende studenter har det vært nødvendig for fakultetet å styrke tilbudet av 
engelskspråklige fag. Dette krever mer ressurser, selv om en tar sikte på å holde 
undervisningsinnsatsen på et så nøkternt nivå som forsvarlig. Det engelsksspråklige tilbudet 
benyttes også i økende grad av egne studenter som ikke reiser ut. Også disse får gjennom 
dette en viss eksponering for engelsk som fagspråk, og møter studenter fra andre rettssystem 
og kulturer. Flere engelskspråklige tilbud bidrar således til ”internasjonalisering hjemme”. 
 
Et aktuelt spørsmål har vært om fakultetet skal opprette en eller flere internasjonale LLM-
grader, som en del av sitt studietilbud til utenlandske studenter. Kunnskapsdepartementet  
godkjente ved brev av 23.10.08 at også Universitet i Bergen  kan tildele graden Master of 
Laws (LLM), på grunnlag av et studieprogram på 90 studiepoeng som gjennomføres på 3 
semester. Fakultetet har hatt konkrete planer om et studieprogram i Energy and Natural 
Resources Law, men arbeider også med planer om LLM-program på andre fagområder. 
 
Etablering av internasjonale LLM-program vil gi fakultetet bedre grunnlag for å kunne 
videreutvikle spesialiserte utdanningsmiljøer innenfor områder der fakultetet har særlige 
forutsetninger og ønsker å profilere seg, og for å kunne gi et utdanningstilbud som er 
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attraktivt internasjonalt. Et spesialisert studietilbud på dette nivået vil også kunne gi grunnlag 
for rekruttering til PhD-programmet, og vil også virke stimulerende på utvikling av 
forskingsmiljøene på de aktuelle områdene. 
 
Etablering av LLM-grader vil styrke rekrutteringen av utenlandske studenter særlig fra Øst-
Europa og i den tredje verden, som trenger en høyere faglig og metodisk skolering enn det de 
får ved nasjonale universiteter, som ofte er svakt utbygget. De fleste juridiske fakulteter i 
Europa og USA tilbyr en slik utdanning. Det samme gjør de andre norske juridiske 
fakultetene. Det er en klar konkurransemessig ulempe at fakultetet i Bergen ikke har etablert 
LLM-studier. Etablering av LLM-studier vil likevel være en stor ressursmessig utfordring for 
fakultetet, og det er viktig å sikre at fakultetet har tilstrekkelig ressurser før en setter i gang et 
slikt studietilbud.  
 
Selv om en vil kunne kombinere deler av kurstilbudet til ERASMUS-studenter og LLM-
studenter, og en også vil satse på samarbeid med andre institusjoner om fellesgrader (se 
nedenfor), vil etablering av LLM-grader på 90 studiepoeng  kreve betydelige undervisnings- 
og sensurutgifter. Kursmoduler på til sammen 60 studiepoeng pr LLM-grad og 
veiledningsressurser til 30 studiepoengsavhandlinger, for eksempelvis 25 studenter, med 30 t 
veiledning på masteroppgaven og 3 undervisningstimer pr studiepoeng på kursdelen, vil 
samlet kreve undervisningsressurser tilsvarende 2175 t, eller 3 undervisningsårsverk som 
utgjør ca kr. 2.55 mill. Utgifter knyttet til sensur er her medregnet. Dette sammenholdt med 
administrative ressurser og andre ressurser knyttet til spesialemnene, indikerer samlede 
kostnader på ca kr 2.8 mill pr LLM-program ut fra 25 studenter.   Fakultetets inntekter av et 
slikt studietilbud vil være belønningsmidlene på kr 6000 pr innreisende student og 50% av 
studiepoengsmidlene, som i dag utgjør totalt kr 54.000 for 90 studiepoeng, altså totalt kr 
33.000 til fakultetet. Dette gir en samlet inntekt til Universitetet på kr 1.5 mill om alle 
gjennomfører. Av dette får fakultetet ca kr 0.8 mill. Fakultetets nettoutgifter pr studieprogram 
blir etter dette regneeksempelet kr 2.0 mill. Disse utgiftene vil nok kunne reduseres noe ved 
gjenbruk av eksisterende/nye engelskspråklige kurs uavhengig av LLM-programmene. Dette 
er det tatt hensyn til i det totale kostnadsestimatet. Regneeksemplene og komiteéns 
budsjettforslag bygger likevel på nyopprettede og spesialtilpassede kurs for LLM-studentene. 
I en situasjon der fakultetet mangler ressurser til å gi et forsvarlig tilbud til masterstudentene, 
må det selvsagt vurderes nøye om det er en forsvarlig å bruke så mye ressurser på et nytt 
studieprogram i tillegg. Ressursbruken må veies mot den faglige profilering en kan oppnå 
gjennom slike program, og den virkning det vil kunne ha på utvikling av grunnstudiet og 
spesialemner og også rekrutteringen til PhD-programmet. 
 
Som det fremgår ovenfor, bygger kostnadsoverslaget på bruk av egne lærere. Men liksom for 
blant annet spesialemnene, kan det også her ha en egenverdi med bidrag fra  
eksterne spesialister. Komiteen forslår derfor et alternativt hvor undervisning, veiledning og 
sensur tilsvarende 2 av de 8,1 årsverkene, kjøpes eksternt. Dette vil svare til en reduksjon av 
behovet på lønnsbudsjettet med  kr 1,5 mill, og redusere følgekostnadene med kr 470 000. 
Nettokostnadene vil da samlet bli redusert fra kr 5,15 mill til kr 3,2 mill. 


En fellesgrad (Joint Degree) er et studium som er utviklet i samarbeid mellom to eller flere 
institusjoner. Det skal foreligge en avtale som regulerer ansvarsforholdet, og det skal fremgå 
av vitnemålet at studiet er gitt i samarbeid med andre institusjoner. Fellesgrader skal fremstå 
som noe annet enn et ordinært utvekslingsprogram for enkeltstudenter. Også denne typen 
samarbeid er ressurskrevende. Oppretting av en slik grad bør gjøres til gjenstand for en nøye 
vurdering av ressursavsetningen ved fakultetet, og eventuelt inngå i en bevisst strategi. 
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Fellesgrader bør etableres der hvor spisskompetanse fra ulike institusjoner innenfor et fagfelt, 
samlet kan bidra til et program av høy faglig kvalitet som man ellers ikke kunne ha tilbudt, og 
tilbudet bør fortrinnsvis baseres på eksisterende kontakter og/eller samarbeid.  


En må anta at fakultetet for å være med på etablering av fellesgrader, må bidra noe med 
oppretting av kurs som kan inngå i graden. Ut over dette vil ikke fellesgrader føre til økt 
ressursbruk ut over administrative ressurser som medgår. Fellesgrader vil selvsagt kreve 
mindre ressurser enn oppretting av egne LLM-grader. 
 
2.8. Tverrfaglige studietilbud og etter- og videreutdanning 
Fakultetet har av ressursmessige grunner hittil måtte konsentrere sin aktivitet om 
grunnutdanningen og doktorgradsutdanningen. Andre undervisningstilbud som kunne vært 
viktige, både for å utvikle fakultetet og i forhold til samfunnsmessige behov, har en sett seg 
tvunget til å avstå fra. En avviklet også i forbindelse med innføringen av Kvalitetsreformen 
studietilbudet i offentlig rett grunnfag og mellomfag, for å konsentrere ressursene om 
mastergradsstudiet. Det vil klart være ønskelig at fakultetet har ressurser til å kunne gi andre 
studietilbud enn det nasjonale mastergradsstudiet. 
 
Fakultetet har også av ressursmessige hensyn vært meget restriktive med å medvirke i 
interfakultære studieprogram til tross for stor interesse for dette fra andre fakultet. Fakultetet 
ser klart behovet for juridiske innslag i mange studieprogram, og ønsker å kunne være en 
aktiv medspiller når ressurssituasjonen måtte gi grunnlag for dette.  
 
Fakultetet heller ikke hatt ressurser til å kunne utvikle egne videre- og etterutdanningstilbud. 
Etterutdanningstilbudet til advokater og andre jurister blir i dag i hovedsak gitt av 
profesjonsorganisasjonene gjennom et utstrakt kurstilbud. Det er et klart behov for mer 
dyptgående og omfattende etterutdanning.  
 
Spesialemnene kan etter søknad og vurdering tas av ferdige juridiske kandidater, og i noen 
tilfeller også av ikke-jurister. For disse gruppene fungerer spesialemnene som et etter- og 
videreutdanningstilbud. Utvikling av et større spesialemnetilbud og eventuelt LLM-grader vil 
kunne være et tilbud om etterutdanning til ferdige jurister. Det vil være ønskelig med et mer 
tilpasset etterutdanningstilbud, med egne kurs beregnet for etterutdanningssituasjonen. Dette 
forutsetter at fakultetet har ressurser til det. Komiteen har likevel ikke foretatt egne 
beregninger av ressursbehovet til etter- og videreutdanning. 
           
 
3 Hovedutfordringer innenfor forskning og  forskerutdanning 
3.1. Innledning  
Ovenfor er det gjort rede for en del av de sentrale forskningsmessige utfordringer 
rettsvitenskapen generelt står overfor. Fakultetet må ta sikte på ha en tilstrekkelig bred 
forskningskompetanse til å kunne gi forskningsbasert undervisning innenfor alle rettsområder 
som inngår i studiet. I tillegg må fakultetet satse på noen områder der fakultetet har særlige 
forutsetninger for å kunne utvikle gode forskningsmiljø. Komiteen ser det ikke som sin 
oppgave å foreta en utredning av hvilke områder fakultetet bør satse på. Dette vil være opp til 
styringsorganene ved fakultetet til en hver tid, og vil inngå i behandlingen av ny strategiplan 
for perioden etter 2010. En vil her se mer på hva som ligger i at noe er satsningsområde, 
organisering av forskningsvirksomheten og ressursbehov. 
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Demokrati og rettsstat er vedtatt som strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. 
Det juridiske fakultet er gitt et særlig ansvar for å administrere denne satsningen og dette er 
også trukket frem som satsningsområde i strategiplanen for Det juridiske fakultet. I tillegg har 
fakultetet i sin strategiplan vedtatt å satse på ”å oppretthalda og utvikla den sterke kompetansen 
innanfor område som strafferett og straffeprosess, menneskerettar, forvaltingsrett, konkurranserett og 
sentral formuerett” og videre ”på energi- og ressursforvaltningsrett med særleg vekt på havrett, 
kystsoneforvalting og utnytting av marine ressursar”. Fakultetet har to igangværende 
doktorgradsprosjekter innen kystsonerett og havrett og det satses videre på utbygging av dette 
forskningsinnsats knyttet opp mot Nordområdene.  
  
Komiteen vil nevne at fakultetet har hatt ekstern finansiering til prosjekt i konkurranserett 
som løper ett år til, Harmonisering av europeisk privatrett og internasjonalisering av 
strafferetten er andre sentrale forskningsprosjekt med ekstern finansiering. Videre har en nylig 
fått ekstern finansiering av et forskningsprosjekt om tidsdimensjonens betydning for 
grunnleggende problemområder i erstatningsretten, et internasjonaliseringsprosjekt i tingsrett 
(eiendomsrett), og et stort prosjekt i strafferettens grunnproblemer.  
 
Forskere ved fakultetet er også engasjert i tverrvitenskapelige prosjekter knyttet til rettslige 
virkemidler for vern av biodiversitet, sammen med forskere ved Institutt for Biologi. 
 
Forskningsvirksomhet er i stadig økende grad finansiert ved bevilgninger utenfor 
Universitetenes grunnbudsjetter. Ekstern finansiering vil være nødvendig for å få den 
økningen i rettsvitenskapelig forskning som er nødvendig. Det er også slik at den faglige 
utviklingen ved fakultetet i form av valgte av satsningsområder, i en viss grad vil være styrt 
av hvilke prosjekter som oppnår ekstern finansiering. 
 
Det juridiske fakultet har, i likhet med de andre norske juridiske fakulteter, vesentlig mindre 
ekstern finansiering enn fakulteter på andre fagområder. Krafttaket for juridisk forskning, som 
ble satt i gang i 2003 etter initiativ av daværende justisminister Odd Einar Dørum, i samarbeid 
mellom Justisdepartementet, Forskningsrådet og de tre juridiske fakultetene i Norge, var et 
forsøk på å styrke finansieringen av juridisk forskning. Initiativet tok særlig sikte på å øke 
bevilgningene til juridisk forskning, med vekt på rettsdogmatikk. Det ble foretatt en utredning 
av behovet for juridisk forskning og vurdert ulike muligheter for å styrke rettsforskningen i 
Norge. Det ble gjennomført en utlysning av midler med en ramme på til sammen 6 millioner 
kroner pr år i tre år fra Justisdepartementet og Forskningsrådet. I tillegg fikk fakultetene det 
første året tilført 3 millioner kroner til stimuleringstiltak og forprosjekter. Til sammen ble 
således 21 millioner kroner bevilget over 4 år. Initiativet førte til større forståelse av behovet 
for juridisk forskning og det ble satt i gang diverse prosjekter for å imøtekomme dette. 
 
Særlig i forhold til ekstern finansiering vil fakultetet trolig kunne ha mye å tjene på tverrfaglig 
samarbeid. Det er et faktum at rene juridiske prosjekter i liten grad når gjennom i søknader til 
Forskningsrådet. Der det er et samarbeid med andre samfunnsvitenskaper eller andre 
vitenskaper, er gjennomslaget vesentlig bedre. Det er likevel helt avgjørende at de 
rettsvitenskapelige delene av disse prosjektene blir utviklet av rettsforskere på 
rettsvitenskapens premisser. 
 
3.2 Forskergruppene 
Etter vedtak i fakultetsstyret ble det i 2005 opprettet 15 forskergrupper ved fakultetet, som 
senere er redusert til 14. Deltagelse i forskergruppene er frivillig. Ansatte kan etter eget valg 
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være med i flere grupper. Gruppene er også åpne for deltagere som ikke har ansettelsesforhold 
ved fakultetet. 
 
Hovedformålet med forskergruppene er at de skal tjene som forum eller arena for faglige 
aktiviteter, så som seminarer og utvikling av forskningsprosjekter, og som diskusjonsfora for 
utvikling av nye faglige ideer. Forskergruppene vil også ha en viktig rolle i rekruttering av 
yngre forskere, ved å tilby et fungerende fagmiljø og støtte ved utvikling av 
doktorgradsprosjekter, og gjennom faglige diskusjoner og tilbakemeldinger ved 
prosjektframleggelser eller på annen måte. Forskergruppene er videre tillagt et ansvar for 
utvikling av forslag til masteravhandlingsemner innen det eller de fagområder 
forskergruppene dekker. Forskergruppene bør ha et ansvar for integrering av 
masteravhandlingsskrivende studenter i aktiviteten og gjennom dette både støtte 
avhandlingsarbeidet, og stimulere dyktige studenter til videre forskerkarriere. 
 
Det er satt i gang en prosess med reorganisering av forskergruppene på grunnlag av de 
erfaringer en har gjort siden forskergruppene ble opprettet i 2005. Reorganiseringen vil bli 
gjennomført i en prosess som involverer forskergruppene. Det er grunn til å vente at 
reorganiseringen vil lede til færre, gjennomsnittlig større forskergrupper enn i dag, og at 
forskergruppene vil omfatte de fleste deler av rettsvitenskapen. Forskergruppene bør utvikle 
en klarere forskningsmessig profil og forskningsstrategiske mål som grunnlag for sin 
virksomhet. Forskergruppene må også ha fokus på å utvikle prosjekter og skaffe finansiering 
av forskningsaktiviteten på sine områder. Forskergruppene vil videre ha som oppgave å bidra 
til internasjonaliseringen ved oppbygging av internasjonale nettverk og integrere nye forskere 
i dette. 
 
Styrking av aktiviteten i forskergruppene vil i noen grad være betinget av ytterligere tilførsel 
av ressurser til forskergruppene. Hittil har forskergruppene kunnet søke om ressurser til 
faglige arrangementer innenfor rammen av et årlig beløp som skal dekke samtlige 
forskergrupper, for 2008 kr. 250 000. Etter komiteens syn vil det være påkrevd å tilføre 
forskergruppene og dets ledere større administrative ressurser gjennom engasjement av 
vitenskapelige assistenter eller på annen måte. Komiteen anslår skjønnsmessig at en bør øke 
midlene til forskergruppene til kr. 800 000 pr. år, fordelt på henholdsvis administrativ 
assistanse og finansiering av faglige aktiviteter. Det bør særlig legges vekt på å finansiere 
tiltak som sikter mot å skaffe ekstern finansiering. 
 
3.3 Forskerutdanningen - Forskerskolen 
Forskerutdanningen ved fakultetet har fra og med høstsemesteret 2006 vært organisert 
innenfor rammen av fakultetets forskerskole, som ble opprettet ved fakultetsstyrets vedtak 
20.06.06. Sammenlignet med tidligere opplegg innebærer Forskerskolen en kvalitativ 
forbedring av forskerutdanningen, først og fremst gjennom den innførte modulen i Rettsteori 
og metode. Den nevnte modulen bygger på et undervisningsopplegg med lesepensum og et 
essay som den enkelte PhD-kandidat skal skrive over teoretiske eller metodiske 
problemstillinger knyttet til avhandlingsemnet eller det rettsområde prosjektet  inngår i. 
Temaet skal ta utgangspunkt i eller være perspektivert opp mot teoretiske problemstillinger i 
lesepensumet. Ressursmessig er forskerutdanningen styrket ved at Forskerskolen har 5 
modulansvarlige lærere som forbereder og gjennomfører opplæringsdelen innenfor hver sin 
modul. Dette arbeidet ble tidligere utført av leder av Forskningsprogramutvalget basert på 
vedtak i utvalget. Den samlede tidsbruk til forberedelse og gjennomføring av opplæringen var 
klart mindre enn i dag.  
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Den viktigste endringen i ressursbruk på forskerutdanningen skyldes likevel det betydelige 
økte antallet PhD-kandidater som er opptatt på forskerutdanningen. For tiden er det 34 PhD-
kandidater på forskerutdanningsprogrammet, mens normaltallet i årene 2003-2006 var 15-20. 
Hver PhD-kandidat tildeles minst én veileder som godskrives med 80 arbeidstimer pr. år. Når 
det er faglig begrunnet, oppnevnes to veiledere. Samlet veiledningstimetall pr. år avgjøres da 
konkret, men det vil alltid være minst 120 timer (60 timer på hver). I komiteéns overslag over 
ressursbehov legges dagens fordeling til grunn (disse premissene er at ca 50% av kandidatene 
har to veiledere, at ca 25% har en ekstern hovedveileder og at alle har én intern veileder). 
Videre medgår 210 arbeidstimer til bedømmelse av avhandlingen (fordelt på normalt 3 
bedømmere, hvorav én intern). Videre medfører økt antall PhD-kandidater at alminnelige 
driftskostnader, herunder reiseutgifter, øker. 
 
Det har tradisjonelt vært veldig få doktorgradsarbeider i rettsvitenskap, noe som henger 
sammen med få rekrutteringsstillinger. Lav doktorgradsproduksjon er en av årsakene til 
rekrutteringsproblemene for juridisk forskning, og det har ført til mangel på personer med 
forskningskompetanse på andre områder. Selv om situasjonen har bedret seg de siste årene, er 
doktorgradsproduksjonen alt for liten til å dekke samfunnets behov for forskningskompetanse. 
En må også anta at ønsket om å ta en PhD-grad i rettsvitenskap vil bli større i fremtiden, 
ettersom det utdannes flere studenter med mastergrad. Komiteen mener at en innen den 
tidshorisont komitèen forholder seg til, bør ha ca. 60 PhD-kandidater på programmet. I 
samsvar med strategiplanen tar en sikte på 50 forskningsråds- og universitetsfinansierte 
stipendiater med tilsettingsforhold ved fakultetet. I tillegg vil fakultetet ha ansvar for å tilby 
doktorgradsutdanning for personer med tilsettingsforhold i andre institusjoner, særlig i 
høyskolene.  
 
Komiteen vil imidlertid også peke på at det kontinuerlig vil være behov for å utvikle 
kvaliteten på det utdanningstilbudet som Forskerskolen gir, og at dette vil kunne ha 
ressursmessige implikasjoner. Innføring av en fast ordning med et nordisk seminar for PhD-
kandidater i samarbeid med andre nordiske fakultet er nettopp vedtatt. Videre vil det, bl.a. ut 
fra ønsket om å styrke internasjonal rekruttering til forskerutdanningen, være behov for å 
utvikle et engelskspråklig opplæringstilbud for PhD-kandidater, ut over det engelskspråklige 
tilbudet som følger av at enkelte arrangementer omfatter engelskspråklige foredragsholdere. 
Det er usikkert hvilke ressursmessige implikasjoner utvikling av engelskspråklige 
opplæringstilbud vil ha, blant annet fordi det er vanskelig å vurdere i hvilken grad en kan 
samordne slike tilbud med andre utdanningsinstitusjoner. Skjønnsmessig anslår komiteen at 
det over en 5 års periode vil være behov for ytterligere kr. 250 000 pr. år til å finansiere slike 
kvalitetsutvikling av fakultetets forskerutdanning. 
 
Samlet ressursbruk ved kvalitetsheving og volumutvidelse av forskerutdanningen 
(Forskerskolen), er summert opp i kap. IV.4.4 nedenfor.  
 
3.4. Rekrutteringsstillinger 
Fakultetet har i dag øremerkede bevilgninger over universitetsbudsjettet  til 19 
internfinansierte stipendiater. Dette tallet ble satt ned fra vel 24 årsverk i 2008 for å frigjøre 
midler til drift. Ved at fakultetet hadde tatt sikte på å fylle opp de stipendiatstillingene en 
hadde, ligger tallet på internfinansierte stipendiater på 23 for 2009, og fakultetet må således i 
en overgangsperiode finansiere 4 stipendiater over driftsbudsjettet. 
 
Det vil være nødvendig med en stor grad av eksternfinansiering for å kunne nå målet på ca 50 
rekrutteringsstillinger. Finansieringsmulighetene for rettsvitenskap er likevel begrenset og det 
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er rimelig å legge til grunn en fordeling på 35 internfinansierte og 15 eksternfinansierte 
stipendiater. Ut fra dette mangler fakultetet i dag universitetsfinansiering av 16 
stipendiatstillinger. Kostnadene pr. stipendiat er i dag på kr 500.000 i lønnskostnader, samt 
følgeutgifter til husleie, drift, administrativ støtte etc,, anslått til kr 150.000 pr stipendiat.  


 
 


IV. Ressursbehov for den videre utbygging av fakultetet. 
 
1, Innledning 
Komiteen vil i dette kapitlet søke å gi en oversikt over hvilke ressurser som må til for å kunne 
utvikle fakultetet til det nivået som det er gjort rede for ovenfor, og for å møte de utfordringer 
som fakultetet står overfor innen utdanning og forskning. En vil ta utgangspunkt i dagens 
ressurssituasjon og ut fra det identifisere og kostnadsberegne de tiltak som må settes i verk. . 
 
En har sett det som viktig å foreta realistiske vurderinger av ressursbehovet. Det har i en del 
tidligere dokument som drøfter ressursbehovet, vært en viss forsiktighet med å gi uttrykk for 
de reelle behov. En har ofte sett hen til hva som synes realistisk å få tildelt av ressurser på 
relativt kort sikt, i stedet for å ta helt inn over seg hvilke ressurser som må til for å kunne løse 
samfunnsoppdraget på en forsvarlig måte. Komiteen ser det som viktig å gi en dekkende 
beskrivelse av hvilket ressursbehov som trengs for å utdanne jurister i et komplekst samfunn i 
rask utvikling, og med sterk internasjonal påvirkning. Dersom det så ikke er mulig å skaffe 
dette, må en foreta prioriteringer og prøve å gjøre det beste ut av de ressursene en har, men 
det er likevel viktig å ha et bilde av hva som trengs. 
 
Det juridiske fakultet i Bergen har for 2008 en grunnbevilgning på vel. kr. 77 mill. 
Bevilgningen er delt i et stipendiatbudsjett som er øremerket lønns- og driftsutgifter til 
universitetsstipendiatene, og et budsjett til den øvrige departementsfinansierte virksomheten 
(”driftsbudsjettet”). Fakultetet har for 2008 fått tildelt midler for 19 stipendiatstillinger, som 
er ca. 5 årsverk mindre enn i 2007. 
 
Fakultetet har for 2007 og 2008 kunne tære på overførte midler fra tidligere år, som følge av 
vekst i budsjettet i 2003 – 2005 samt effektiviseringstiltak. For 2009 vil en ikke ha med 
overførte midler og det er mindre muligheter enn tidligere for en effektivisering som ikke vil 
gå ut over studietilbudet eller forskningsaktiviteten, på en uakseptabel måte. For å kunne 
opprettholde aktiviteten på 2008-nivå, og med de forpliktelser som er inngått, var det 
nødvendig med en reell styrking av budsjettet for 2009 med minimum kr 7 mill. Ved 
budsjettildelingen for 2009 fikk Det juridiske fakultet en ekstra styrking på kr 6 mill., men 
pga av underfinansiering av pensjonsavsetningen på ca kr 1 mill., gjenstår ca kr 2 mill. for at 
fakultetet i 2009 skal kunne opprettholde aktivitetsnivået fra 2008. Det er foreløpig uklart om 
fakultetets budsjettrammer er hevet med kr 4 mill. eller kr 6 mill, men hevingen vil uansett 
være et grunnlag for vekst i 2010, under forutsetning av at dette blir fulgt opp av 
bevilgningsøkninger også i 2010 og følgende år. Fakultetet fikk i budsjettet for 2008 frigjort 
midler tilsvarende om lag 5 stipendiatstillinger. Dette forutsetter en reduksjon i antallet 
stipendiater som det vil ta noe tid å gjennomføre. På sikt ligger det her et potensiale for 
styrking av det ordinære lønnsbudsjettet med ca 2, 5 millioner kroner. Men dette fører ikke til 
økning i fakultetets totalbudsjett  
. 
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2.  Ressursbehov utdanning 
 
2.1 Masterstudiet 
 
Som det er redegjort for i kap. III ovenfor, vil gjennomføring av de tiltakene som NOKUT har 
anbefalt, med lærerledede grupper, mer tilbakemelding til studentene på innleverte arbeider 
og styrket veiledning til masteravhandlingsskrivende studenter, kreve 54,2 nye vitenskapelige 
stillinger. Med fradrag for innsparinger ved bortfall av studentledede arbeidsgrupper vil 
økningen i lønnskostnader tilsvare kr. 43,9 mill. pr. år.  
 
Nytilsettinger i vitenskapelige stillinger (professorer og førsteamanuenser) vil også kreve 
følgekostnader i form av husleie, inventar, utstyr, driftsutgifter, administrativ støtte etc. Dette 
er anslått til kr 150.000 pr stilling   
 
 
 
2.2 LLM-graden 
I kapittel III, 2.6 ovenfor, er det redegjort for LLM-graden Universitetet nå kan tildele, og 
hvor et studieprogram med 25 studenter er kostnadsberegnet til kr 2.0 mill, når det gjøres 
fratrekk for belønningsmidler. Det må nødvendigvis skje en gradvis oppbygging av et slikt 
undervisningsopplegg, slik at det tilbys minst 3 ulike studieprogram. Dersom vi forutsetter 
gjenbruk av 10 studiepoeng per program fra eksisterende spesialemner, til sammen 30 STP, 
vil dette gi en reduksjon på 0,6 undervisningsårsverk, tilsvarende kostnad på 0,5 mill. 
 Nettokostnadene med 3 LLM-program er ut fra dette anslått til ca kr 5,15 mill. (3,2 mill). 
 
 
2.3. Infrastruktur til undervisnings- og studieformål 
Som omtalt i kap III. 2.6, krever opplæring og trening i profesjonsrettede ferdigheter 
vesentlige investeringer i egnede lokaler og utstyr, og driften av slikt utstyr vil koste mer enn 
det som i dag er vanlige utstyrskostnader knyttet til en juridisk utdanning. Etter dagens 
husleiesystem er det universitetet sentralt – og ikke fakultetene - som bærer husleieutgiftene 
ved undervisningsrom. Hvordan dette vil bli med et nytt husleiesystem er usikkert, men 
komiteen legger dagens ordning til grunn i denne innstillingen. Komiteen har derfor ikke 
utredet ressursbehovet ved flere og mer spesialtilpassede undervisningslokaler 
 
 
 
3. Ressursbehov forskning og forskerutdanning 
 
Det er særlig i kap. III ovenfor gjort rede for noen av de forskningsutfordringene 
rettsvitenskapen står overfor, og de tiltak fakultetet vil sette i gang for å møte disse. Det er en 
sammenheng mellom den utbyggingen som må skje av undervisningskapasiteten og 
utbyggingen av forskningskapasiteten, ved at interne lærere vil disponere 45 % av tiden til 
forskning. Økning av lærerstaben vil dermed øke forskningskapasiteten. Det vil være en 
utfordring for fakultetet å sikre en god disponering av den forskningssatsingen som vil følge 
av en utvidelse av lærerstaben til over det dobbelte av dagens lærerstab. Oppbyggingen vil 
likevel trolig av andre grunner måtte skje i så langsomt tempo at det vil være mulig å håndtere 
uten for stor problemer. En forutsetning for dette er at fakultetet har en hensiktsmessig 
organisering av forskningsaktiviteten gjennom forskergruppene. 
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Selv om det skjer en vekst ved tilsetting av flere lærere, vil det være behov for særskilte 
satsninger på en del sentrale områder, med sikte på å bygge fremtredende forskningsmiljøer. 
Dette vil kreve ekstern finansiering, men det kreves også at fakultetet har tilstrekkelig 
ressurser til å støtte opp om slike satsninger. Rettsvitenskapen har hatt vansker med å kunne 
hevde seg i konkurransen om forskningsmidler som ikke er særskilt øremerket for juridisk 
forskning. Selv om det er mange programmer i Forskningsrådet som klart omfatter rettslige 
problemstillinger, når søknader fra de juridiske fagmiljøene sjelden opp i konkurranse med 
andre fagområder. Krafttaket for juridisk forskning var et forsøk på å gjøre noe med dette, 
men virkningen har vært svært begrenset. Det er en viktig oppgave for fakultetet å styrke 
innsatsen med å skaffe ekstern finansiering av forskning, for å gi rom for særlige 
forskningssatsninger på utvalgte områder. Dette vil kreve at fakultetet kan avsette ressurser til 
utarbeiding av prosjekter som kan oppnå ekstern finansiering og til en egenandel som er 
nødvendig i forhold til mange aktuelle finansieringskilder. 
 
4. Samlet ressursbehov 
 
På grunnlag av de målsettinger og vurderinger som er gjort ovenfor har komiteen foretatt 
følgende beregning av ressursbehovet for et moderne og utbygd juridisk fakultet ved 
Universitetet i Bergen, i forhold til budsjettet for 2008: 
 
4.1 - Fullfinansiering av dagens aktivitet og forpliktelser:    kr.  2,0 mill 
 
4.2  Masterstudiet 
 - lønnsutgifter kvalitetsstyrking av masterstudiet              kr.   46,2.mill  
 - følgeutgifter nye stillinger masterstudiet (husleie, drift,  
 administrativ støtte med mer) på kr 150.000 pr vit.stilling    kr  8,13 mill 
 - Tillegg for lønnsgap mellom midlertidig tilsatte og fast tilsatte  
 (7 stillinger fra ltr 52-75)      kr 1,3 mill 
 SUM         kr 55,63 mill 
 - Fradrag (innsparinger ved omlegging 1. og 2. studieår)  kr.        2,6 mill 
 Samlet styrking masterstudiet  alternativ I               kr       53,3 mill 
            Samlet styrkingsbehov alternativ II                                                  kr         43,15 mill      
 
4.3 LLM-program 
 - lønnsutgifter etablering av 3 LLM-program                          kr  6,9 mill 
 - følgeutgifter på kr 150.000 pr stilling til 3 LLM-program  kr  1,22 mill 
 SUM         kr  8,1 mill 
 - fradrag for inntekter som følge av belønningsmidler  for 3 LLM-  
 program)         kr  2,47 mill 
 - fradrag for ”gjenbruk” av eksisterende spesialemner  kr 0,5 mill       
 Samlet netto ressursbehov  LLM program alternativ I   kr        5.15 mill 
           Samlet styrkingsbehov alternativ II                                                   kr      3,2 mill      
 
4.4   Forskerskole med 60 PhD-kandidater, hvorav 35 universitets- 
finansierte 
 - økt veiledning og økte honorarutgifter ( 2 vit. stillinger og  
 ekstern veiledning)       kr  1,8 mill       
 - følgeutgifter på kr 150.000 pr vit.stilling     kr  0,3 mill 
  - økte utgifter opplæringsdel (inkl. nordisk seminar, nasjonalt  
 doktorandseminar og  David Doublet-seminaret)   kr   0,25 mill 
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 - generell kvalitetsheving       kr  0,25 mill 
 Samlet styrkingsbehov forskerskolen ekskl nye stipendiatstillinger kr   2,6 mill      
 
4.5  Stipendiatstillinger  - 16 universitetsfinansierte 
 - lønnsutgifter                                       kr      8.0 mill 
 - følgeutgifter på kr 150.000 pr stipendiatstilling   kr 2.4 mill 
 SUM         kr  10,4 mill 
 - fradrag for inntekter som følge av økte belønningsmidler doktorgrader 
 (økning på 9 i forhold til 2008 nivå)     kr 1,8 mill 
 - fradrag for 4 stipendiater som i dag finansieres over  
 ”restbudsjettet”       kr  2,6 mill 
 Styrkingsbehov nye stipendiatstillinger    kr 6,0 mill 
 
4.6  Forskergruppene 
 - lønnsutgifter vit.ass-assistanse      kr 0.2 mill 
 - driftsutgifter forskningsgruppene     kr 0.6 mill 
 Samlet styrkingsbehov forskningsgruppene    kr 0.8 mill  
 
4.7    Tot. styrkingsbehov for et moderne og utbygd juridisk fakultet alt I kr     69,85 mill                                
         Tot styrkingsbehov alt II                                                                      kr    57,75 mill 
 
En styrking av staben i den størrelsesorden det er lagt opp til her, vil måtte føre til en vesentlig 
styrking av forskningsaktiviteten. Dette vil gi økte inntekter i form av belønningsmidler for 
publisering av forskningsresultat, økt doktorgradsproduksjon m.m. Det er vanskelig å beregne 
størrelsen på denne av flere grunner. 
 
Av større betydning i denne sammenhengen er trolig at styrking av staben av faste lærere også 
vil kunne gi grunnlag for at fakultetet i sterkere grad blir i stand til å konkurrere om 
forskningsmidler, enten på egen hånd, eller ved deltaking i norske eller internasjonale 
nettverk eller prosjekter. Gjennom dette må målsettingen være å finansiere deler av den 
forskningssatsningen som det er argumentert for ovenfor, gjennom eksterne midler. Det er 
vanskelig å anslå hvor stor andel det kan være mulig å finansiere på denne måten, men 
dersom en anslår at 10% av kostnadene vil kunne finansieres slik, vil det føre til en reduksjon 
i finansieringsbehovet over grunnbudsjettet på 7,5 millioner kroner. Etter komiteens syn bør 
en ved et fullt utbygd fakultet kunne ha ambisjoner om å klare en enda større andel enn dette. 
 
5. Stillinger 
Som det fremkommer i denne innstillingen hadde fakultetet pr 01.10.08 tilsetting i følgende 
undervisningsstillinger (inkl. stillinger hvor stillingsinnehaver har permisjon) 


-      33.5 fast tilsatte 
-        2.0 midlertidige førsteamanuenser 
-        7.0 midlertidige universitetslektorer 


til sammen     42.5 stillinger 
 
Full realisering av forslagene i denne innstillingen bygger på at undervisningsoppgavene skal 
utføres av fast tilsatte lærere der det ikke er påkrevd med eksterne ressurser (f. eks. eksterne 
medlemmer av bedømmelseskomiteer og sensorer). Dette tilsier følgende behov for 
førsteamanuenser/professorer ut fra alternativ I (tallene i parentes bygger på altenativ II) 


-       54,2 (43,1) til masterstudiet 
-         8,1 (6) til 3 nye LLM-program 
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-         2       til styrking/utvidelse av forskerutdanningsprogrammet 
Til sammen     64,3 (51,1) stillinger. 
 
Samlet utgjør dette 106,8 (93,6)vitenskapelige stillinger, ekskl stipendiater 
Tar vi utgangspunkt i dagens studenttall (2066 og regneeksempelet på 75 LLM-studenter), til 
sammen 2142 studenter, får vi et forholdstall lærer pr student på 1: 20 (1:23) – som vil være 
identisk med det som synes å være en gjennomsnittlig internasjonal standard for juridiske 
læresteder, selv om de sterkeste miljøene har et enda bedre forholdstall mellom studenter og 
lærere. Det vises ellers til tabellen i kap.II.1, hvor det fremgår at gjennomsnittet ved alle 
universitetene er 1:14.7, og hvor forholdstallene ved UiB totalt, HF og SV i Bergen er hhv 1: 
13.6, 1:13.2  og 1: 22.7. 
 
Fakultetet har tatt i bruk studenter i undervisningen. Dette har blitt blir kritisert av NOKUT-
komiteen. Fakultetet selv er likevel av den oppfatningen at en har utviklet studentinnslaget i 
studiet på en måte som også har positive sider. En er enig i at omfanget i dag er for stort, men 
mener bruk av viderekomne studenter til å veilede nye studenter, under rettledning og kontroll 
av lærere og pedagogisk personale, har positive sider som ikke kan erstattes av egne lærere. 
Selv om det ovenfor i alternativ I, i samsvar med NOKUTs anbefalinger er lagt til grunn at 
økningen i undervisningsvolumet skal skje i form av faste lærere, ser likevel komiteen at det 
vil ha en egenverdi med et visst innslag av studentundervisning og av eksterne 
spesialister/praktikere. Dette har resultert i at komiteen også har kostnadsberegnet et alternativ 
II som bygger på et visst innslag av studentundervisning de to første studieårene. Dessuten er 
det i samme alternativ lagt inn et visst innslag av eksterne lærere. 
 
 
V. Plan for iverksetting  
 
Den planen for utbygging av fakultetet som er utviklet ovenfor forutsetter at det er vilje til å 
styrke ressursgrunnlaget for fakultetet vesentlig. Det komiteen foreslår er i hovedsak et 
ressursgrunnlag på linje med sammenlignbare fakultet ved Universitetet i Bergen, og således 
primært en omfordeling av midlene internt på universitetet. En fullfinansiering forutsetter 
imidlertid også at det tildeles ekstra midler til de juridiske fakulteter over statsbudsjettet, ut 
over de generelle midlene som går til universitetene, eller andel av en fremtidig styrking av 
ressursgrunnlaget for universitetene.  
 
En oppbygging av fakultetet vil måtte skje trinnvis. Det må skje en planmessig utvikling av 
studietilbudet, slik at en først gjennomfører de tiltakene som er mest presserende for å styrke 
kvaliteten i utdanningen. Fakultetet har tidligere prioritert en styrking av studietilbudet på 3. 
studieår med mer tilbakemelding. Det må skje en videre trinnvis gjennomføring av de 
tiltakene som er gjort rede for i kap III. 
 
En antar at rekruttering av 5 – 7 nye faste lærere pr år er det mest ekspansive som er mulig. 
både ut fra rekrutteringsmulighetene, og også fordi en raskere vekst vil være vanskelig å 
integrere i fakultetet, blant annet  fordi det vil skape en svært uheldig alderssammensetning 
blant det vitenskapelige personalet. Med en slik vekst vil det ta i overkant av 10 år å 
gjennomføre denne utbyggingen, til en kostnad av 5 – 7 millioner kroner pr. år. Dette er ikke 
en stor eller umulig økonomisk vekst dersom det først er politisk vilje til dette. Det er en 
rimelig investering i å utvikle norsk rettskultur og kvaliteten i det norske rettssamfunnet. 
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Iverksetting av denne planen innebærer langt mer enn ressurstilførsel og tilsetting av flere 
lærere. Utgangspunktet de første årene vil måtte være at grunnlagsfinansieringen økes for å gi 
fakultetet større slagkraft når det gjelder å utvikle prosjekter og konkurrere om 
forskningsmidler. Deretter må det legges opp til at en økende del av forskningsmidlene kan 
hentes fra eksterne kilder og dermed redusere behovet for internfinansiering av den videre 
utbyggingen. 
 
Fakultetet må gradvis utvikle det pedagogiske tilbudet og styrke forskningsorganiseringen 
med sikte på en sterk heving av forskingskvalitet og -omfang og basert på dette, samt utvikle 
et kvalitativt sterkere utdanningstilbud. Dette forutsetter arbeid med organisasjonsutvikling 
knyttet til forskergruppene, med sikte på sterkere faglig ledelse, oppbygging av 
støttefunksjoner og infrastruktur og sterkere faglig profilering. Utvikling av LLM-grader og 
forskningsmiljø som kan utvides til eksternfinansierte sentre/Sentre for fremragende 
forskning, (SFF) vil være viktige tiltak for profilering av fakultetet nasjonalt og internasjonalt. 
 
En utvidelse av antall ansatte som i realiteten innebærer mer enn en fordobling, vil kreve 
andre organisasjonsformer for å kunne håndtere personalforvaltning med mer. Dette er 
spørsmål som ligger utenfor komiteens mandat. En ser det også slik at dette er spørsmål som 
må løses i takt med den utbygging av fakultetet som skjer. Det er ikke mulig og ikke ønskelig 
å prøve å trekke opp faste planer for dette i dag. 
 
Et sentralt problem ved en slik utbygging vil også være å skaffe kontorlokaler. Fakultetet vil 
fra sommeren 2009 overta en halv etasje i byggetrinn II på Dragefjellet. Videre ekspansjon vil 
kunne tenkes i dette bygget dersom det blir ledige lokaler. Det kan også skje en viss 
utbygging innenfor de arealer fakultetet har i dag, eller det kan være aktuelt med bygging eller 
leie av andre lokaler. Det vil måtte være en viktig oppgave å holde fakultetet mest mulig 
samlet fysisk sett. På den andre side kan det tenkes oppretting av forskningssentre o.l. som 
kan lokaliseres utenfor fakultetets øvrige lokaler. Også dette er en problemstilling som må 
løses underveis av fakultetets ledelse i samarbeid med universitetsledelsen sentralt. 
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Vedlegg 1. 
UNIVERSITETET I BERGEN 
DET JURIDISKE FAKULTET 
 
 


 
 


FAKULTETETS HØRINGSUTTALELSE TIL INNSTILLINGEN FRA 
INNTEKTSFORDELINGSUTVALGET (RISAUTVALGET) 


 
 
”Det juridiske fakultet ser meget positivt på at en nå har fått en dokumentasjon av hvorledes 
grunnbevilgningen fra Staten ville fordele seg på avdelingene dersom en videreførte midlene etter de 
kriterier som brukes for tildelingen til Universitetet i Bergen. Det er viktig at universitetsstyrets 
beslutninger om intern fordeling av bevilgningen bygger på et korrekt bilde av hvilke aktiviteter det er 
som skaper inntekter for Universitetet og hvordan disse midlene fordeles ut igjen til fakultetene og de 
øvrige avdelingene. 
 
Det juridiske fakultet ser også svært positivt på at en gjennom utvalgets arbeid har fått en 
gjennomgang av eksisterende modell, som bygger på mange historiske forhold som er svært lite 
transparent. Når en nå har fått et finansieringssystem for universitet og høyskoler, som er mer 
transparent enn tidligere, er det viktig at dette også fører til at en etablerere et mer transparent og 
helhetlig system for viderefordeling av disse midlene internt på universitetet. 
 
Det juridiske fakultet ser det således som viktig at det er en sammenheng mellom måten inntektene til 
universitetet skapes på og den interne fordeling. Dersom ikke de fakultetene som oppnår gode 
resultater innen undervisning og forskning får tildelt en vesentlig del av disse midlene, vil insentiv-
virkningen internt på universitetet svekkes og den totale måloppnåelsen på universitetet sett under ett 
blir mindre. Vi støtter utvalgets forslag om at en større del av belønningsmidlene skal fordeles til de 
avdelingene som har generert disse inntektene. 
 
Det fremgår klart av beregningen i innstillingen at Det juridiske fakultet uten sammenligning får en 
langt mindre andel av de inntekter fakultetet genererer for universitetet, enn noe annet fakultet. Dette 
underbygger at Det juridiske fakultet er vesentlig underfinansiert og bekrefter således det som 
framgår av beregninger fakultetet har foretatt på grunnlag av andre parametre, som forholdstall 
studenter pr lærer, kostnadene med utbygging av fakultetet i samsvar med strategiplanen og tiltak for 
å styrke masterstudiet i samsvar med NOKUTs anbefalinger og fakultetets planer. Noen stikkord her 
er økt veiledning av masteravhandlingen, mer tilbakemelding til studentene og høgere andel av 
undervisningen ved egne lærere.  Fakultetets underfinansiering varierer mellom 40 og 50 mill 
avhengig av utregningsgrunnlag, mens Inntektsfordelingsutvalget angir kr 48.986 mill etter modell 1 
som vi oppfatter som utvalgets primærforslag og mellom 37.721 og 55.057 mill etter de alternative 
modellene.  
 
Vi har merket oss at det er knyttet en viss usikkerhet til fordelingen av de 7500 studieplassene 
universitetet i Bergen er tildelt, som grunnlag for basisbevilgning. Etter fakultetets vurdering bør 
utvalgets modell 1 legges til grunn for fordelingen. Men selv om en velger en annen modell er det en 
meget sterk skjevfordeling i fakultetenes finansieringsgrunnlag. 
 
Utvalget har nødvendigvis måttet forholde seg til departementet finansieringskategorier og beløp 
innenfor utdanningskomponenten. Selv om en skulle mene at disse ikke gir fullt ut uttrykk for 
kostnadene med å kunne gi likeverdige tilbud på alle studieprogrammene, er det åpenbart at dette ikke 
forklarer den skjevfordelingen som foreligger. Vi vil peke på at opplegget av studieprogrammene på 
jus har blitt tilpasset de trange økonomiske rammene og at en som NOKUT-komiteen har påpekt 
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derfor har for høyt innslag av studentlærere og for lite veiledning og tilbakemelding til studentene.  
Det er ikke noe grunnlag for å anta at finanseringskategorien brukt for masterstudenter i 
rettsvitenskap er for høy. 
 
Vi ser det som åpenbart at skjevfordelingen har ført til at juridiske studenter får et relativt sett 
dårligere faglig tilbud enn studenter ved andre fakulteter. Denne utviklingen henger sammen med 
historiske forhold som at Det juridiske fakultet hadde store rekrutteringsvansker i den perioden det 
var vekst i universitetsbudsjettene på 1990-tallet, og derfor ikke fikk sin andel av veksten. Det har også 
vært en gjennomgående oppfatning at jus er et ”billig” studium der studentene i stor grad kan 
overlates til seg selv. Det har neppe noensinne vært riktig, og er i alle fall feil i dag med den enorme 
økningen i rettsstoffet som følger av internasjonaliseringen, EU og EØS-avtalen og den generelle 
veksten i rettsregler og rettslige problemstillinger i samfunnet. Det er ikke forsvarlig og heller ikke 
rettferdig overfor studentene i rettsvitenskap å opprettholde denne skjevfordelingen ved å tildele 
midler generert på grunnlag av studiepoengproduksjonen ved Det juridiske fakultet til andre fakultet. 
 
Det juridiske fakultet ser positivt på utvalgets anbefaling om at Universitetsstyret øker sitt årlige 
strategiske handlingsrom ved å holde tilbake budsjettmidler med sikte på å gi strategiske bevilgninger 
og å gjøre tildelingene av slike midler tidsbegrensede. Etter fakultetets vurdering vil dette også bidra 
til en bedre synliggjøring av universitetets prioriteringer og samtidig gi evne til å kunne flytte fokus 
når det er ønskelig. 
 
Det juridiske fakultet støtter også forslaget om at en går over til betaling av en reell husleie, etter at 
midlene er fordelte. Dette vil gi et sterkt insitament til effektivisering av bruken av lokaler. VI ser at 
det vil være krevende å få satt en dekkende pris på alle lokalene som brukes, men mener dette er 
nødvendig for å få til en innsparing på husleiekostnadene over tid. 
 
Selv om innstillingen avdekker en uakseptabel skjevfordeling som medfører at våre studenter i 
studiesammenheng kommer uheldig ut sammenlignet med studenter ved de fleste fakultetene, er vi 
innforstått med at den omfordeling som innstillingen må resultere i vil måtte skje gradvis. Men 
samtidig vil vi gi uttrykk for at dagens modell fører til en så sterk skjevfordeling at det allerede ved 
årets budsjettfordeling må tas sterke grep for å rette opp situasjonen. 
 
Det juridiske fakultet slutter seg således til utvalgets analyse og anbefalinger. En peker på at det vil 
være ønskelig at universitetsstyret vedtar en plan for innfasing av den nye modellen”. 
 
Ressurskomiteen hadde som mandat å vurdere : 
 ”kva undervisingsformer og undervisingsomfang som er naudsynte for utdanning av juridiske 


kandidater i dagens samfunn. Vidare skal det vurderast kva ressursar som trengst for utdanning 
av forskarar for å dekkja trongen for vitskapleg personale i framtida og for ein forsvarleg 
forskingsinnsats ved fakultetet ut frå samfunnet sin trong for juridisk forsking og for å skapa grunnlag 
for forskingsbasert undervising." 
 


Innstillingen inneholder en gjennomgang av ressursutviklingen frem til år 2001, og særlig for 
perioden 1980-2000, og  komiteen pekte blant annet på  at fakultetet var relativt ungt og at det 
fortsatt var under oppbygging. Gjennomgangen viste at det ikke var samsvar  mellom de planene 
som ble lagt da fakultetet ble etablert, og i de første årene på den ene side og de resultat som var 
oppnådd. Gjennom denne innstilligen la fakultetet mange av premissene for det videre 
reformarbeidet som resulterte i studieordningen av 2003 og i at fakultetet over en 2 årsperiode 
fikk en ekstrabevilgning på ca kr 10 mill som i hovedsak ble brukt til engasjement av 
midlertidige universitetslektorer. Om stillingsbehovet knyttet til det pedagogiske opplegget 
komiteen foreslo og som ble videreført av studieordningskomiteen skrev komiteen blant annet 
følgende: 
”Dei usikre faktorane med omsyn til framtidig studielengde og studie- og eksamensordning gjer likevel 
at det er vanskeleg å rekna seg fram nøyaktig til kor store ressursar som trengst. Truleg er det 
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framleis mest nærliggjande å ta utgangspunkt i høvetalet mellom lærarar og studentar når ein 
skal ta stilling til trongen for ressursar. I tidlegare utgreiingar om ressursar til juristutdanninga har eit 
høvetal på 1: 20 blitt rekna som naudsynt på høgare grad og 1:30 på lågare grad. I europeisk 
samanheng blir eit høvetal på rundt 1:25 rekna som normalt ved eit juridisk fakultet. Det er ikkje i den 
utgreiinga som er gjort her, noko som tyder på at dei høvetala ein tidlegare har rekna med, gjev for 
sterk lærardekning. Som det går fram av tabell 10 ovanfor er det også slik at alle dei andre fakulteta 
ved Universitetet i Bergen har betre høvetal enn det som er rekna som målsetjinga på jus. 
 
Problemet synest å vera at slike høvetal ligg langt utanfor det som det vil vera mogeleg å kunne 
oppnå innanfor tidsrom som det har meining å leggja planar for. I tabell 3 ovanfor er det framstilt kor 
mange nye lærarar som trengst for å oppnå ulike høvetal, under ulike føresetnader om studenttal. 
Tabellen syner at det vil vera uråd å skaffa dei ressursane som trengst for å kunne nå eit høvetal på 
1:20 eller 1:30, innanfor ein rimeleg tidshorisont. Ikkje minst vil det vera uråd å få rekruttert så mange 
lærarar, sjølv om dei økonomiske ressursane skulle bli stilt til rådvelde. Sjølv ei målsetjing på 1: 30 
ville innebera tredobling av talet på lærarar med dagens studenttal. 
 
Ressurskomiteen ser det slik at fakultetet må stilla opp målsetjingar som lar seg gjennomføra innanfor 
fastsette tidsperiodar og som det kan knytast ein konkret handlingsplan til. Det kan gjerast utan at ein 
gjev avkall på dei meir ideelle målsetjingane som eit fjernare mål. Ein ser det som ei ambisiøs, 
men realistisk, målsetjing for oppbygginga av fakultetet at ein innan 2010 skal ha nådd eit høvetal 
lærar:student på 1:40. Dette inneber med eit studenttal i samsvar med det måltalet fakultetet har i dag, 
at ein må ha 50 tilsette i professorat eller førsteamanuensisstilling, med om lag lik fordeling på dei 
to gruppene, i tillegg til stipendiatar. For å nå dette målet må det tilsetjast 25 nye faste tilsette. Dette 
er ei målsetjing som det truleg vil kunne vera mogeleg å nå, dersom dei økonomiske ressursane som 
dette vil krevja vert stilt til rådvelde”. 
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Vedlegg 2 


KOSTNADSBEREGNING AV KVALITETSTILTAK 
Ressursbehov for utbygging av det juridiske fakultet i lys av NOKUTs anbefalinger..   


        
1. Beregningene bygger på at økning i antall tilsatte i  faste vitenskapelige stillinger fordeler seg likt mellom professorat 
og  


førsteamanuensis.        


2. Ett undervisningsårsverk (undervisningsdelen) er satt til:  775 timer    


3. Følgekostnader (herunder husleie,inventar utstyr, driftsutgifter, adm.støtte etc.) ved tilsetting i vitenskapelige stillinger er  


satt til kr 150 000 pr årsverk        


        


Masterstudiet i rettsvitenskap:        


        


1. STUDIEÅR        


Tiltak 1 : Videreføre dagens struktur, men erstatte studentledede arbeidsgrupper med egne lærere.   


        Alt 2:  


 
samling


er grupper 
t.pr.sm


l faktor 
 


arb.timer   u-årsverk  50 %


Grupper 18 33 2 3,5 4 158 5,37


Kommentering 18 33 3 1 1 782 2,30


Samtale 380 1 380 0,49


Møter med fagansvarlig (2t. pr. fag) 4 20 2 1 160 0,21


SUM 6 480 8,36 4,18


  


Innsparing: l.tr.
timelø


nn sats timer 


Omregnet - lønn student  30 138,10 6 480 894 888,00


Sosiale kostnader feriep 12 %  107 386,56


  
arbg. 
Avg. 14,10 %  141 320,71


SUM (frigjort lønnskostn. arbeidsgruppeledere)  1 143 595,27 571 797,64


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis) 
ant. 


Stillinger 


Kostnad


Lønn 8,36 5 046 761,20 2 523 380,60


Feriepenger  605 611,34 302 805,67


Gruppelivsforsikring  5 852,00 2 926,00


Arbeidsgiveravg av lønn  712 418,46 356 209,23


Pensjon (arb.giv.del)  581 278,86 290 639,43


Arbeidsgiveravg av feriepenger  85 391,20 42 695,60


Arbeidsgiveravg av pensjon  81 960,32 40 980,16


SUM personalkostnader  7 119 273,38 3 559 636,69


  


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   5 975 678,11 2 987 839,05


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 8,36 1 254 193,55 627 096,77


SUM kostnader ved tiltaket:  7 229 871,66 3 614 935,83


  


Tiltak 2: Alle innleverte oppgaver skal kommenteres av kompetent lærer   


      


Alle studenter skriver oppgaver som leveres elektronisk hver uke det er arbeidsgruppesamling. 


 Ant. Faktor u-årsverk 80 %


Antall oppgaver som blir kommentert  1 782 1 


Antall  oppgaver totalt 5 982 1 
Antall nye oppgaver som skal kommenteres (alt.2:  
80% egne lærere) 4 200 1 5,42 4,34


Eksterne kommenteringer (20% av nye oppgave) 20 % 840 1 204 204,00


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis) 
ant. 


Stillinger 


Kostnad


Lønn 5,42 3 271 943,27 2 617 554,62


 38







 
 
 
Feriepenger  392 633,19 314 106,55


Gruppelivsforsikring  3 794,00 3 035,20


Arbeidsgiveravg av lønn  461 878,95 369 503,16


Pensjon (arb.giv.del)  376 865,15 301 492,12


Arbeidsgiveravg av feriepenger  55 361,28 44 289,02


Arbeidsgiveravg av pensjon  53 137,99 42 510,39


SUM personalkostnader  4 615 613,83 3 692 491,06


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   4 615 613,83 3 896 695,06


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 5,42 812 903,23 650 322,58


SUM kostnader ved tiltaket:  5 428 517,06 4 342 813,64


  


SUM TILTAK 1. STUDIEÅR  
12 658 
388,71 7 957 749,47


 13,78 følge 2 067 096,77 1 277 419,35


 lønn 
10 591 
291,94 6 884 534,12


2.STUDIEÅR  


Tiltak 1 : Videreføre dagens struktur, men erstatte studentledede arbeidsgrupper med egne lærere. 


  Alt 2:


 samlingr grupper
t.pr.sm


l faktor arb.timer u-årsverk 75 %


Grupper 26 30 2 3,5 5 460 7,05


Kommentering 26 30 3 1 2 340 3,02


SUM 7 800 10,06 7,55


  


Innsparing: l.tr.
timelø


nn sats timer 


Omregnet - lønn student  30 138,10 7 800 1 077 180,00


Sosiale kostnader feriep 12 %  129 261,60


  
arbg. 
Avg.


14,10 
%  170 108,27


SUM (frigjort lønnskostn. arbeidsgruppeledere)  1 376 549,87 1 032 412,40


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis) 
ant. 
Stillinger 


Kostnad 


Lønn 10,06 6 073 016,47 4 554 762,35


Feriepenger  728 761,98 546 571,49


Gruppelivsforsikring  7 042,00 5 281,50


Arbeidsgiveravg av lønn  857 288,24 642 966,18


Pensjon (arb.giv.del)  699 477,26 524 607,95


Arbeidsgiveravg av feriepenger  102 755,44 77 066,58


Arbeidsgiveravg av pensjon  98 626,29 73 969,72


SUM personalkostnader  8 566 967,68 6 425 225,76


  


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   7 190 417,81 5 392 813,36


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 10,06 1 509 677,42 1 132 258,06


SUM kostnader ved tiltaket:  8 700 095,23 6 525 071,43


  


Tiltak 2: Alle innleverte oppgaver skal kommenteres av kompetent lærer     


        


Alle studenter skriver oppgaver som leveres elektronisk hver uke det er arbeidsgruppesamling.   


  


 Ant. Faktor u-årsverk 80 %


Antall oppgaver som blir kommentert  2 340 1 


Antall  oppgaver totalt 7 800 1 
Antall nye oppgaver som skal kommenteres (alt.2:  
80% egne lærere) 5 460 1 7,05 5,64


Eksterne kommenteringer (20% av nye oppgave) 20 % 1092 1 265 465,20


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis)   Stillinger 


Kostnad 
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Lønn 7,05 4 255 940,96 3 404 752,77


Feriepenger  510 712,92 408 570,34


Gruppelivsforsikring  4 935,00 3 948,00


Arbeidsgiveravg av lønn  600 783,51 480 626,81


Pensjon (arb.giv.del)  490 196,56 392 157,25


Arbeidsgiveravg av feriepenger  72 010,52 57 608,42


Arbeidsgiveravg av pensjon  69 117,71 55 294,17


SUM personalkostnader  6 003 697,18 4 802 957,74


  


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   6 003 697,18 4 537 492,54


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 7,05 1 056 774,19 845 419,35


SUM kostnader ved tiltaket:  7 060 471,37 5 382 911,90


  


SUM TILTAK 2. STUDIEÅR  
15 760 
566,61 11 907 983,32


 17 følge 2 566 452 1 977 677


 lønn 
13 194 
114,99 9 930 305,90


3.STUDIEÅR  


Tiltak 1: Innføre lærerledede arbeidsgrupper (etter samme struktur som for 1.-2. studieår). 


  


 
samling


er grupper
t.pr.sm


l faktor arb.timer u-årsverk 100 %


Grupper 20 30 2 3,5 4 200 5,42 5,42


Kommentering - arbeidsgruppeledere 20 30 3 1 1 800 2,32 2,32


SUM 6 000 7,74 7,74


Fradrag - dagens kommentering  20 10 3 1 600 0,77 0,77


   


SUM Økt behov  6,97 6,97


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis)
ant. 


Stillinger 


Kostnad


Lønn 6,97 4 207 646,60 4 207 646,60


Feriepenger  504 917,59 504 917,59


Gruppelivsforsikring  4 878,00 4 878,00


Arbeidsgiveravg av lønn  593 966,11 593 966,11


Pensjon (arb.giv.del)  484 634,28 484 634,28


Arbeidsgiveravg av feriepenger  71 193,38 71 193,38


Arbeidsgiveravg av pensjon  68 333,43 68 333,43


SUM personalkostnader  5 935 569,39 5 935 569,39


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   5 935 569,39 5 935 569,39


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 6,97 1 045 161,29 1 045 161,29


SUM kostnader ved tiltaket:  6 980 730,68 6 980 730,68


  


Tiltak 2: Alle innleverte oppgaver skal kommenteres av kompetent lærer     


        


Alle studenter skriver oppgaver som leveres elektronisk hver uke det er arbeidsgruppesamling.   


 Ant. Faktor u-årsverk 80 %


Antall oppgaver som blir kommentert  600 1 


Antall  oppgaver totalt 4 800 1 
Antall nye oppgaver som skal kommenteres (alt.2:  
80% egne lærere) 4 200 1 5,42 4,34


Eksterne kommenteringer (20% av nye oppgave) 20 % 840  204 204,00


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis)   
ant. 
Stillinger 


Kostnad 


 


Lønn 5,42 3 271 943,27 2 617 554,62


Feriepenger  392 633,19 314 106,55


Gruppelivsforsikring  3 794,00 3 035,20


Arbeidsgiveravg av lønn  461 878,95 369 503,16


Pensjon (arb.giv.del)  376 865,15 301 492,12
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Arbeidsgiveravg av feriepenger  55 361,28 44 289,02


Arbeidsgiveravg av pensjon  53 137,99 42 510,39


SUM personalkostnader  4 615 613,83 3 692 491,06


  


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   4 615 613,83 3 896 695,06


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 5,42 812 903,23 406 451,61


SUM kostnader ved tiltaket:  5 428 517,06 4 507 350,68


  


SUM TILTAK 3. STUDIEÅR  
12 409 
247,74 11 488 081,36


 følge 1 858 064,52 1 451 612,90


 lønn 
10 551 
183,22 9 832 264,45


4.STUDIEÅR  


Tiltak 1: Utvidet tilbud om retting og kommentering av oppgaver av kvalifiserte lærere.    


        


Dagens tilbud om oppgaveretting (type oblig.) utvides med 1,5 oppgaver pr student pr. fag.   


 Kand økning faktor tid årsv. Alt 2:


 
JUS 
241 350 1,5 1 525 0,68 0,68


 
JUS 
242 350 1,5 1 525 0,68 0,68


 JUS243 350 1,5 1 525 0,68 0,68


 1 575 2,03 2,03


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis)   Ant. Still. 


Kostnad 


 


Lønn 2,03 1 225 469,53 1 225 469,53


Feriepenger  147 056,34 147 056,34


Gruppelivsforsikring  1 421,00 1 421,00


Arbeidsgiveravg av lønn  172 991,56 172 991,56


Pensjon (arb.giv.del)  141 163,62 141 163,62


Arbeidsgiveravg av feriepenger  20 734,94 20 734,94


Arbeidsgiveravg av pensjon  19 904,07 19 904,07


SUM personalkostnader  1 728 741,06 1 728 741,06


  


Netto lønnskostnad ved tiltaket:  følge 1 728 741,06 1 728 741,06


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 2,03 lønn 304 838,71 304 838,71


SUM kostnader ved tiltaket:  2 033 579,77 2 033 579,77


SUM TILTAK 4. STUDIEÅR  2 033 579,77 2 033 579,77


  


5.STUDIEÅR  


Tiltak 1: Utvidet undervisningstilbud på spesialemner.      


  


Rammen for undervisning på spesialemner er satt til tilsvarende 2 t forelesning pr. studiepoeng. I dag undervises det i 510 stp. 


Rammen bør økes til 3 t.  Alt 2:


 
Sum 
STP.


Ramm
e Faktor tid årsv. 75 %


Dagens undervisningsramme 510 2 5 5100 6,58


Økning av ramme til 3t. 510 1 5 2550 3,29 2,47


25% av økningen går til eksterne 25 % 638 154 976,25


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis)   
Ant. 
Still. 


Kostnad 


 


Lønn 3,29 1 986 105,78 1 489 579,34


Feriepenger  238 332,69 178 749,52


Gruppelivsforsikring  2 303,00 1 727,25


Arbeidsgiveravg av lønn  280 365,64 210 274,23


Pensjon (arb.giv.del)  228 769,50 171 577,13


Arbeidsgiveravg av feriepenger  33 604,91 25 203,68


Arbeidsgiveravg av pensjon  32 256,50 24 192,38
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SUM personalkostnader  2 801 738,02 2 101 303,52


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   2 801 738,02 2 256 279,77


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 3,29 493 548,39 370 161,29


SUM kostnader ved tiltaket:  3 295 286,41 2 626 441,06


  


Tiltak 2: Utvidet veiledningstilbud på skriving av masteroppgaver     


        


Dagens ramme er 10 timer veiledning pr oppgave (30 STP.) Forslag om økning til 30t. Pr 30stp. Oppgave.  


Beregnet ut fra forventet ant. oppgaver på 255 og  fordeling av 85% interne og 15% eksterne veiledere  


  


Økt ressurs pr oppgave i timer 20,00  


Timesats eksterne 243,34  


Underv. årsverk 775,00  


Antall kandidater:  255,00  


 85 % 15 % SUM
Ekstern


e Interne Interne Alt II


Ant. Oppgaver Int. veil
Ekst. 


Veil u-timer kroner u-timer u-årsverk (se %)


                                                    255,00  216,75 38,25 5 100 186 155 4 335,00 5,60 5,59


  


Tilsetting av egne lærere (professor/førsteamanuensis)   
Ant. 
Still.  


Kostnad 255 - 


 


Lønn 5,60 3 380 605,59 3 376 710,88


Feriepenger  405 672,67 405 205,31


Gruppelivsforsikring  3 920,00 3 915,48


Arbeidsgiveravg av lønn  477 218,11 476 668,32


Pensjon (arb.giv.del)  389 380,27 388 931,68


Arbeidsgiveravg av feriepenger  57 199,85 57 133,95


Arbeidsgiveravg av pensjon  54 902,62 54 839,37


SUM personalkostnader  4 768 899,11 4 763 404,99


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   4 768 899,11 4 763 404,99


Følgekostnader ved nye stillinger: 150 000 5,60 840 000,00 839 032,26


Eksterne honorar - økning  184 938,40 184 725,34


Sosiale kostnader eksterne (feriepenger, arb.giveravg. 27%) 234 872  49 933,37 49 875,84


SUM kostnader ved tiltaket:  5 843 770,88 5 837 038,42


  


SUM TILTAK 5. STUDIEÅR  9 139 057,29 8 463 479,48


 følge 1 333 548,39 1 209 193,55


 lønn 7 805 508,90 7 254 285,93


  


SUM  følge 8 130 000,00 6 220 741,94


Sum lønn 43 870 840,11 35 630 131,47


SUM kostnader alle tiltak på masterstudiet:  52 000 840,11 41 850 873,40


Kompensasjon for lønnsgap  1 300 000,00 1 300 000,00


Samlet styrking  53 300 840,11 43 150 873,40


NYE stillinger  54,20 43,10


  
LLM -program  


  


Ressursbehov pr stp faktor Timer  


Undervisning 60 3 5 900  


Veiledning 25 stud 25  30 750  


Sensur 25 stud 6 1 25 150  


Oppgavesensur 1 12 25 300  


Årsverk pr. program  2,71  


3 program 8,1  


  


Etablering av 3 LLM program fakt Kostnad Alt II - 5 still.


Lønn  8,1 4 889 804,51 3 608 711,82
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Feriepenger   586 776,54 433 045,42


Gruppelivsforsikring   5 670,00 4 184,50


Arbeidsgiveravg av lønn   690 261,91 509 418,38


Pensjon (arb.giv.del)   563 201,45 415 646,83


Arbeidsgiveravg av feriepenger   82 735,49 61 059,40


Arbeidsgiveravg av pensjon   79 411,40 58 606,20


Eksterne honorar - økning  1085 263 763,50


Sosiale kostnader eksterne (feriepenger, arb.giveravg. 27%)  71 216,15


Netto lønnskostnad ved tiltaket:   6 897 861,30 5 425 652,19


Følgekostnader ved nye stillinger:  Pr. 150 000 1 219 500,00 750 000,00


SUM kostnader ved tiltaket:   8 117 361,30 6 175 652,19


Økte inntekter   2 470 000,00 2 470 000,00


Gjenbruk eksisterende kurs   500 000,00 500 000,00


SUM netto kostnader ved LLM-programmer:  5 147 361,30 3 205 652,19
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