
DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll
Styret for Det juridiske fakultet

Styremøte tirsdag 08. juni 2010 kl 12.15 - 13:40

Til stede: Strandbakken, Tande (fraværende under diskusjon og vedtak under sak 32/10
pkt. 1), Konow, Truyen, Schutz (fraværende under diskusjon og vedtak under
sak 32/10 pkt. 1), Øyen, Skodvin (for Fornes), Hatling, Ole Christian Muggerud
(for Hermansen), Jensen og Meinich

Forfall: Fornes, Hermansen

Andre
tilstedeværende

Buanes, Anfinsen, Simonsen, Holgersen (sak 28 - 31/10), Nilsen

Saksliste
S. sak 28110 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

S. sak 29/10 Protokoll fra styremote 04.05.2010

Godkjent protokoll fra styremøte 04.05.2010 fulgte vedlagt.

S. sak 30110 Orienterings - og referatsaker

a) Protokoll fra Studieutvalget
Protokoll fra møte 05.05.2010 fulgte vedlagt.

b)

c)

Protokoll fra Forsknin sg utvalget
Protokoll fra møte 09.03.2010, 22.03.2010 og 07.05.2010 fulgte vedlagt.

Protokoll fra Tilsettingsutvalget
Ingen protokoll

d) Oppnevning av komiteer
Oppnevning av bedømmelseskomite (2010/5416) for vurdering av søknad
fra Tina Hunter om vurdering av ph.d.-avhandlingen "Legal Regulatory
Framework for the Sustainable Extraction of Australian Offshore Petroleum
Resources: A Critical Functional Analysis" Komiteen består av
førsteamanuensis Sigrid Eskeland Schutz (leder, UiB), professor Finn
Arnesen (Universitet i Oslo) og dr John Paterson (University of Aberdeen)

Oppnevning av bedømmelseskomite i forbindelse med utlyst
stipendiatstilling i rettsvitenskap knyttet til Holbergprosjektet ved



Universitetet i Bergen (10/3274). Komiteen består av professor Jørn
Øyrehagen Sunde (leder, UiB), førsteamanuensis Karl Harald Søvig (UiB)
og lektor Helle Vogt (Københavns Universitet).

e)

f)

Oppnevning av bedømmelseskomite i forbindelse med 2 utlyste
stipendiatstillinger i rettsvitenskap (10/3760). Komiteen består av professor
Tore Lunde (leder, UiB), førsteamanuensis Bjørn Henning Østenstad (UiB)
og sorenskriver Stein Husby (Kongsberg Tingrett).

Oppnevning av bedømmelseskomite i forbindelse med internutlysning av to
2 forskerstillinger knyttet til prosjektet " The Temporal Dimension of Tort
Law".
Det var 2 søkere til de to stillingene, og det ble oppnevnt en
bedømmelseskomite for hver søker. Den ene komiteen består av professor
Bjarte Askeland (UiB) og professor Erik Monsen (UiB). Den andre
komiteen består av professor Erik Monsen (UiB) og førsteamanuensis Knut
Martin Tande (UiB).

Utluen stg^ ekster
Internutlysning - forskerstilling knyttet til prosjektet "Theory in Practise:
Risks and Responses in Modern Criminal Law ".
Utlysningstekst fulgte vedlagt.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet - 3 stillinger
(10/5133). Utlysningstekst fulgte vedlagt.

Personalia
- Bjørn Henning Østenstad er tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis

med virkning fra 04.05.10. Ingunn Elise Myklebust er tilsatt i fast
stilling som førsteamanuensis. Hun har søkt om og fått innvilget ett års
utsatt tiltredelse og er tilsatt som førsteamanuensis med virkning fra
04.05.11.

- Magne Strandberg er midlertidig tilsatt som universitetslektor for en
periode på 9 uker med virkning fra 07.07.10. Han går videre over i en
forskerstilling knyttet til prosjektet " The Temporal Dimension of Tort
Law" med virkning fra 08.09.10 og for en periode på 6 måneder.

- Jan-Ove Færstad er midlertidig tilsatt som universitetslektor for en
periode på 9 uker med virkning fra 30.08.10. Han går videre over i en
forskerstilling knyttet til prosjektet " The Temporal Dimension of Tort
Law" med virkning fra 01.11.10 og for en periode på 6 måneder.

- Camilla Bernt er midlertidig tilsatt som universitetslektor for en
periode på 9 uker med virkning fra 14.07.10.

- Karl O. Wallevik har fått forlenget sitt engasjement som iversitetslektor
med virkning fra 01.07.10 og for en periode på 3 måneder.

- Kjersti Bakke Sørensen er tilsatt i et vikariat som førstekonsulent i
studieseksjonen med virkning fra 01.07.10 for en periode på 6 måneder.



g) Saker sentrale klagenemda (unntatt offentlighet)
Klagesak 19/ 10 fulgte vedlagt
Klagesak 21 / 10 fulgte vedlagt
Klagesak 30/10 fulgte vedlagt
Klagesak 35 / 10 fulgte vedlagt

S. sak 31/10 Økonomioversikt pr 30 .04.2010

Vedtak: "Styret tar økonomistatus pr. april 2010, med justering fremlagt i møte, til
etterretning. "

S. sak 32/10

Vedtak:

Forskninizsterminer 2011-2012
1. "Tilsettingsperioden som midlertidig førsteamanuensis fra innlevert

avhandling til fast tilsetting som førsteamanuensis inngår som del av
opptjeningsgrunnlaget for forskningstermin. Ordningen omfatter
alle dem som ble midlertidig tilsatt som førsteamanuensis før
01.07.08, men likevel slik at de som tidligere er innvilget
forskningstermin ikke kan påberope seg periode som midlertidig
førsteamanuensis ved ny forskningstermin.

2. Tine Eidsvaag innvilges forskningstermin for vårsemesteret 2011 og
vårsemesteret 2012.

3. Torstein Frantzen innvilges forskningstermin for høstsemesteret
2011.

4. Eivind Koljlaath innvilges forskningstermin for vårsemesteret 2011.

5. Tore Lunde innvilges forskningstermin for våren 2012.

6. Hans Fredrik Marthinussen innvilges forskningstermin for
høstsemesteret 2011.

7. Synne Sæther Mæhle innvilges forskningstermin fra 151--2011 til
15/2-2012.

8. Jan Fridthjof Bernt innvilges forskn ings term in for vårsemesteret
2011.

9. Hugo Matre innvilges ikke forskningstermin i dette styremøtet, men
bes om å fremlegge en nærmere beskrivelse av forskningsprosjektet,
hvor mye som gjenstår og en realistisk ferdigstillelsesplan for
prosjektet. Søknaden fremmes via FU v/visedekanen og vil deretter
behandles på førstkommende styremøte. "



S. sak 33/10

Vedtak.-

Nedlegging av spesialemner

Spesialemnene JUS252-2-A Kommersiell kontraktsrett 1 og JUS252-2-B
Kommersiell kontraktsrett II legges ned fra og med høstsemesteret 2010
som også vil være siste semester for eksamensavvikling.

S. sak 34110 Moteplan fakultetsstyret 2010-2011

Vedtak.- • Tirsdag 07. september
• Tirsdag 26. oktober
• Tirsdag 14. desember

• Tirsdag 01. februar
• Tirsdag 22. mars
• Tirsdag 03, mai
• Tirsdag 14. juni

S. sak 35/10 Forslag til endring av lesesalsreglement
Vedtak: 1. Fakultetsstyret slutter seg til hovedprinsippene i JSUs reviderte

forslag til endring av lesesalsreglement.
2. Dekanen gis fullmakt til å foreta nødvendig redigering og fastsette

det endelige reglementet.

S. sak 36110 Personlig opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak: "Bedømmelsene av Karl Harald Søvig og Mons Arild Oppedal om
kompetanseopprykk til professor i rettsvitenskap godkjennes. Videre
tildeles Karl Harald Søvig opprykk til professor ved Det juridiske
fakultet, Universitetet i Bergen, på grunnlag av godkjent
kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen. "

S. sak 37110 Eventuelt

Dekanen takket representantene fra gruppe B og D som går ut av styret etter
valgperiodens slutt.

Bergen , 08.06.2010
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Asbj rn Strandbakken Eivind Buanes
dekan fakultetsdirektør
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