
Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske 
fakultet 
Mandag 8. desember 2008 kl. 13:00 – 15:00. 
Møterom 544 
 
Til stede: 
Prodekan Asbjørn Strandbakken (leder)  
Bjarte Askeland (a) 
Torstein Frantzen (a) 
Katrina Hames (b) 
Randi Stoltz (c) 
Mohsin Ramani (d) 
Tone Hostvedt Aarthun (d) 
 
Forfall: Johan Giertsen (a) 
 Sigurd Olsen Granli (d) 
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
 
Neste møte: 
 
Sak 41-08/09 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 24. november. Godkjent på sirkulasjon 27. november. OBS – ekstern 
link – må lastes ned separat. 

2 JUS112 Arve- og Familierett. Kursansvar. 
SU vedtok i sak 35-07/08, 29/1-08: "Professor Torstein Frantzen overtar som 
kursansvarlig mens førsteamanuensis Thomas Eeg har forskingstermin." 
Fra nyttår er Eeg tilbake i ordinær tjeneste. 
Utvalget orienteres med dette om at kursansvaret da tilbakeføres til ham. 

  
Sak 42-08/09 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 

1 Oppsummering etter plagiatsaken. Se også sak 35-08/09 – 1 24. november 2008. 
 
Fakultetets notat til Den sentrale klagenemnden:  
Dobbelklikk på ikonet – dokumentet åpnes i nytt bilde. Lukkes på vanlig måte. 
Må skrives ut separat. 

\\Skuld\jurfak\
Studieutvalget\2008- 
Oppsummeringsnotat. 

SU uttaler Notatet fra prodekan og saksbehandler tatt til orientering. 
 

2 Budsjett 2009.  Mulige innsparinger på studiesiden. Notat fra administrasjonen. 
SU uttaler Se Synspunkter i studieutvalget 

 
3 Samdal-utvalgets innstilling "Forslag til jursteringer av kvalitetssikringssystemet 

for utdanning ved UiB". 
Dobbelklikk på ikonet – dokumentet åpnes i nytt bilde. Lukkes på vanlig måte. 
Må skrives ut separat. 
 
Oversendelsesbrev: 

P:\Studieutvalget\
2008-2009\5-desemb 

mailto:johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no
http://www.jur.uib.no/OmFak/studieutvalget/Referat/protokoll_nov08.pdf


Samdalutvalgets innstilling: 

P:\Studieutvalget\
2008-2009\5-desemb 

SU uttaler Innstillingen tatt til orientering. 
 

4 Eksamensmatrise spesialemner. Notat fra administrasjonen. 
SU uttaler SU har ingen innvendinger mot den foreslåtte eksamensmatrisen. 

 
5 Innsyn i karakterer. Notat fra administrasjonen. 

SU uttaler SU slutter seg til den eksisterende policyen som innebærer at veiledere ikke får innsyn i 
studentens karakterer verken før avtale inngås eller underveis i veiledningen. 
Hensynet er at det ikke er ønskelig at veiledningen tar farge av det veilederen venter ut 
fra studentens tidligere prestasjoner; erfaring viser at arbeidsformen med masteoppgaven 
kan medføre at studenten presterer vesentlig bedre enn historikken tilsier. 

 Vedtakssaker 
  

Sak 43-08/09 Riezlern-seminar. Godskriving i masterstudiet i rettsvitenskap. 
Notat fra professor Eric Schanze. Merknad fra administrasjonen.  

Vedtak Det opprettes ikke spesialemne på grunnlag av Riezlern-seminaret. Det er for dårlig 
dokumentert mht innhold, omfang og dybde. 

  
Sak 44-08/09 JUS243 Alminnelig formuerett – litteraturliste. Notat fra kursansvarlig Hans Fredrik 

Martinussen. Pensumbok er kommet i ny versjon; innebærer ca 10 sider øking i omfang 
(fra ca 180 til ca 190). Totalt pensum ca 585 sider etter endring. 

Vedtak Litteraturlisten i JUS243 Alminnelig formuerett endres som foreslått. 
  

Sak 45-08/09 JUS273-emnene. Endring i litteraturlistene/kursbeskrivelsene. Notat fra kursansvarlige. 
Vedtak Litteraturlistene/kursbeskrivelsene endres som foreslått. For JUS273-2-B kommer alt 

unntatt én bok i kompendium. 
  

Eventuelt  
  

 
 
 
 
Asbjørn Strandbakken       Johanne Spjelkavik 
       Leder           Sekretær 
  



 
Sak 42-08/09 – 1 

 
Oppsummeringsnotat etter ”Plagiatsaken” på JUS 2008.  
 
Asbjørn Strandbakken og saksbehandler Johanne Spjelkavik  
Dato: 2008 12 08 
 
Notatet ble presentert for Studieutvalget den 24. november 2008. På grunnlag av merknader fra utvalget, ble det 
bearbeidet og lagt fram igjen i møtet den 8. desember. 
 
Bakgrunn: 
 
Masterstudiet i rettsvitenskap har obligatoriske arbeidskrav, formulert i hver enkelt kursbeskrivelse. 
Hovedregelen er at kravene er formulert slik: 

Obligatoriske arbeidskrav: 
1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av 
deltakelsen blir gjort som fastsatt i ”Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse.” 
2. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og 
ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge 
avsluttende eksamen i emnet. 

Kravene er også formulert i § 3-2 i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i 
Bergen: 

§ 3-2. Godkjenning av kurs. Obligatoriske prøver under kurset 
1. Hvis ikke annet er bestemt i studieplanen, er det et vilkår for å få godkjent et kurs at 
studenten har deltatt i minst tre firedeler av gruppemøter eller lignende på dette, og oppfylt de 
kravene som er fastsatt i planen for kurset når det gjelder innlevering av kursoppgaver, 
muntlige presentasjoner og deltaking i andre kursaktiviteter. 
[…] 
3. I kursene kan inngå obligatoriske skriveøvelser, muntlig presentasjon og andre 
prøvingsformer. Disse skal enten godkjennes av vedkommende gruppeleder under kurset, 
eller inngå som en del av vurderingsgrunnlaget ved fastsettingen av karakteren for dette. 

 
Kravene har vært gjeldende siden masterstudiet i rettsvitenskap ble opprettet fra høsten 2003. 
 
I begynnelsen av høstsemesteret 2006 meldte arbeidsgruppeledere om forekomster av tekstsammenfall 
i arbeidsgruppebesvarelser. Fakultetet konstaterte at vi ikke hadde reglementsbestemmelser som 
klargjorde kravet til selvstendighet i slike besvarelser. 
 
17. oktober 2006 vedtok fakultetsstyret en bestemmelse om krav til selvstendighet i skriftlige arbeider 
(§ 3-3 a og § 4-1 a), samt å knytte bestemmelsene til reglene om fusk. Reglene om fusk ble samtidig 
satt inn i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (kapittel 8). 
Melding om endringene ble lagt i MiSide den 7. november 2006 og lå der til den 14. juni 2007. 
 
Fra høsten 2007 gikk fakultetet over fra innlevering i ClassFronter til innlevering i Kark. I løpet av 
høsten oppdaget administrasjonen at en del av besvarelsene ble tildelt et særskilt merke i Kark, og 
undersøkelser viste at dette betydde at Karkus – et tekstgjenkjenningsprogram i Kark – hadde 
avdekket tekstsammenfall. 
 
 
Prosessen 
 
17. november 2007 ble det skrevet et notat til fakultetsledelsen om funnene i Kark/Karkus. 
Studieutvalget ble orientert om at der var avdekket tekstsammenfall i innleverte arbeider. 
 
UiB sentralt ble orientert om funnene og fra da ble framdriften steg for steg avklart mellom UiB-
ledelsen og fakultetet1. Det første møtet ble holdt 30. november. 
                                                           
1 Rektor Sigmund Grønmo, universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken, underdirektør Christen Soleim, kontorsjef 
Hilde Hvidsten Bretvin, utdanningsdirektør Mette Myrmel Torrissen, avdelingsdirektør Torny Elisabeth 



 
Prosessen ble aldri formelt definert som et prosjekt med prosjektledelse og styringsgruppe. I 
praksis foregikk den imidlertid helt som et prosjekt; derfor omtales gruppen av fakultets- og 
universitetsledelse som ”styringsgruppe”. Det vil følgelig ikke være aktuelt – i denne 
sammenhengen – å identifisere hvem som sa eller mente hva, hvem som ”trakk i trådene” 
eller hvem som ”sto bak” de beslutningene som ble tatt. Her vil styringsgruppen bli presentert 
som en enhet – kollektivt ansvarlig for de vurderinger og beslutninger som ble tatt. 
Tilsvarende er det entydig klart at premissene ble levert av fakultetets saksbehandlere; det 
gjelder i all hovedsak tallmateriale (antall studenter, antall besvarelser, prosentvis sammenfall 
osv) og tekniske rammebetingelser (hva kan vi måle, hvordan kan det rapporteres, hva kan 
leses ut av rapportene osv). 

 
Både UiB-ledelsen og fakultetsledelsen var klar på at i tillegg til å avdekke og følge opp forekomstene 
av tekstsammenfall, var det av interesse å avdekke hvorvidt dette er en ”kultur” ved fakultetet, og evt. 
når den har oppstått/utviklet seg. 
 
Rapportene fra Karkus viste seg ikke å være godt egnet for oppfølging av forekomstene. Fakultetet var 
kjent med at universitetet hadde en avtale med ePhorus2 og det ble tatt initiativ for å undersøke 
tekstene der. På det tidspunktet hadde ingen noen mening om omfanget – verken i antall eller i grad av 
sammenfall. 
 
Fordi den største mengden besvarelser til da var levert i ClassFronter, ble det gjort undersøkelser mht 
muligheten for å undersøke også disse i ePhorus. En del tid gikk med til å vente på resultatet av disse 
undersøkelsene. Konklusjonen var at det ville kreve mye tid og mye teknisk tilpassing å få dette til. 
Den 14. januar var undersøkelsene avsluttet, og det ble besluttet at bare besvarelser levert i Kark skulle 
underlegges kontroll. 
 

Hensynet til likebehandling og å unngå en tilfeldig forskjell skapt av de teknologiske rammene, 
tilsa at vi prøvde å få alle besvarelsene med. Hensynet til framdrift tilsa at vi avskar de 
besvarelsene det ville ta lang tid å få tilrettelagt for kontroll. I samme retning talte at eventuelle 
funn i eldre besvarelser ville være stadig mindre relevante som gjenstand for oppfølging. Det 
var også et moment at man i ClassFronter kunne se hverandres besvarelser og følgelig kunne 
kopiere besvarelser uten at ”eieren” visste det eller på noen måte medvirket. 

 
Det ble på et tidlig stadium bestemt at fakultetet skulle oversende sakene til Den sentrale 
klagenemnden uten innstilling; det er Den sentrale klagenemnden som er ansvarlig saksbehandler i 
første instans i saker etter Universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8. Spørsmålet var hvor mye 
saksforberedelse fakultetet skulle gjøre. Da det var på det rene at antallet saker kunne komme til å 
overstige 100, talte antallet for at sakene ble sendt nemnden uten innstilling fra fakultetet. 
Et avgjørende moment var at det vil være nødvendig med kontradiksjon i nemndens behandling av 
sakene. Og det ville være nødvendig med kontradiksjon for å utarbeide individuelle innstillinger. 
Følgelig ville det medføre dobbel behandling dersom fakultetet skulle innhente tilsvar og utarbeide 
innstilling. Det er ingen formelle hindre for at nemnden får sakene uten innstilling fra fakultetet. 
 

Det har vært rettet sterk kritikk mot at ikke fakultetet ”spurte studentene først”. Denne kritikken 
later til å se bort fra en del forhold: 
Universitetets postjournal er offentlig. All saksbehandling – også evt. å ”spørre studentene” – 
måtte vært skriftlig. Det er utenkelig at pressen skulle unngått å oppdage at 205 brev ble sendt 
ut omtrent samtidig; om både innhold og mottaker var skjermet, ville det ikke dempet medias 
interesse for saken. Resultatet ville vært at saken ”lekket” til media uten at universitetet hadde 
kontroll over prosessen. 
 
En prosess med å ”spørre studentene først” ville tatt 1-3 måneder, muligens mer. Det er ikke 
mulig å tenke seg at det skulle vært ”ro” eller tilnærmet ro i denne perioden etter hvert som 
studentene mottok henvendelser fra fakultetet. Studentene ville lest om saken i media uker og 
måneder før deres egen sak kom til behandling og før noen ville kunne uttale seg om hvorvidt 

                                                                                                                                                                                     
Aarbakke, dekanus Ernst Nordtveit, fakultetsdirektør Eivind Buanes/fungerende fakultetsdirektør Henning 
Simonsen, seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy deltok i varierende utstrekning i prosessen. Rektor og direktør var 
med hele tiden, samt minst en representant for fakultetsledelsen og undertegnede saksbehandler. Dekanatet ved 
Det juridiske fakultet ble holdt orientert. 
2 http://www.uib.no/ua/studiekvalitet/ephorus.htm  

http://www.uib.no/ua/studiekvalitet/ephorus.htm


der var en sak for den enkelte eller om en mulig innstilling. Det framstår som nærmest 
utenkelig at dette skulle være en bedre løsning for noen av partene. For eksempel ville vi 
måtte påregne hundrevis av henvendelser om ”når får jeg vite noe?” Det man ville vunnet var 
at ca 40 tilfeller av avskrift uten forfatterens vitende og vilje hadde blitt tatt ut og ikke oversendt 
nemnden. Det framstår som en svært liten gevinst i forhold til de belastningene en slik 
saksbehandling ville medført. 
 
Det er heller ikke mulig å tenke seg at universitets- eller fakultetsledelsen skulle kunne unnlate 
å uttale seg. 
 
Perioden fra media ble orientert til studentene mottok sine brev ble gjort så kort som overhode 
mulig. Brevene ble brakt til postkontoret dagen før og skulle etter postens egne forpliktelser 
fordeles til mottakerne den 16. april. Planen var at saken skulle publiseres ved oppslag i På 
Høyden kl 12 samme dag, og med pressemelding umiddelbart etter. Sent om ettermiddagen 
den 15. april ble dette framskyndet til kl 09. Blant annet ble det vanskelig å gjennomføre den 
orienteringen til Juridisk Studentutvalg som var planlagt. Det er ikke kjent hvorfor det skjedde, 
og det var ikke nødvendigvis heldig; endringen var en følge av vurderinger gjort i 
Formidlingsavdelingen.  
JSU-lederen ble orientert like etter kl 08 den 16. april. Informasjonen var sperret fram til kl 09. 
Dersom tiden hadde vært disponibel fram til kl 12, ville forskjellen vært at vi kunne forberedt 
JSU-lederen på en bedre måte – informasjonen ville ikke vært frigitt før 
publiseringstidspunktet. Det hadde likevel vært ønskelig at den ekstra tiden hadde vært til 
disposisjon. 
I ettertid har det vært vurdert om JSU-lederen burde vært informert tidligere og evt. trukket inn 
i arbeidet; evt. om han burde vært holdt løpende informert. Fakultetet er kommet til at dette 
ville innære at man på en utilbørlig måte holdt lederen som ”gissel” og satte ham i en svært 
vanskelig situasjon. 

 
Fakultetets saksbehandlere arbeidet videre med materialet ut fra de premissene ”styringsgruppen” la, 
fulgte fortløpende opp med informasjon/situasjonsrapporter til styringsgruppen etter hvert som tall og 
andre forhold ble avdekket, premissene ble igjen presisert osv i en prosess. 
 
I denne perioden ble Studieutvalget igjen orientert om saken – orienteringen var generell, men det ble 
gitt uttrykk for at saken hadde et ikke ubetydelig omfang. Utvalget fikk svar på sine spørsmål, men ble 
ikke konsultert mht beslutninger verken overordnet eller konkret. 
På dette stadiet ble ikke fakultetsstyret orientert. Vurderingen var at saken var et UiB-anliggende og 
derfor ikke aktuelt som vedtakssak eller uttalesak i styret. Hensynet til å holde styret orientert, ble 
vurdert som mindre tungt enn hensynet til å begrense den involverte personkretsen. 
 
Styringsgruppen besluttet at bare besvarelser med treff på 70 % eller mer skulle følges opp. Dette ble 
foreslått av fakultetets saksbehandlere ut fra en vurdering av arbeidsmengde.  
 

Det har vært rettet kritikk mot fakultetet for at vi ikke silte ut de uviktige sakene, og 
konsentrerte oss om bare de viktigste/groveste. Både fakultetet og universitetsledelsen anser 
at nettopp det ble gjort, idet grensen for hvilke saker som skulle følges opp, ble satt til 70 % 
tekstsammenfall. Det framsto ikke som sannsynlig for noen av de involverte at dette skulle 
kunne betegnes som ”ikke alvorlig”. Det var vurdert om saker med bare én forekomst skulle 
utelates, men da det viste seg at andelen 100 % eller svært nær 100 % sammenfall var 
forholdsvis stor i denne gruppen, ble det besluttet at også disse skulle være med; de ble ikke 
vurdert som ”mindre betydningsfulle” eller ”mindre viktige”. 

 
Tall: 

- Vi sendte inn 21977 besvarelser. 
- Vi mottok 2026 mailer i retur (kriteriet var 20 % sammenfall eller mer). Hver mail omfatter 

mer enn to studenttilfeller3 i snitt. 

                                                           
3 Et ”studenttilfelle” defineres som én besvarelse og én student. En tekst som viser sammenfall for to studenter, 
vil som hovedregel representere to studenttilfeller, ett for hver av de to involverte studentene. Én tekst kan også 
representere flere studenttilfeller: Eksempel: Der tre studenter har levert sammenfallende tekst, vil det generere 
seks studenttilfeller: A/B – A/C – B/A – B/C – C/A – C/B. Det store flertallet av saker gjaldt sammenfall mellom 
to studenter. 



- Av disse ble 1213 mailer (60 %) umiddelbart lagt bort; det dreide seg utelukkende om 
gjengivelse av lovtekst, oppgavetekst eller annet åpenbart ”lovlig”. 

- De resterende 813 mailer (40 % av de mottatte) ble fulgt opp av tre saksbehandlere. 
- 1933 studenttilfeller ble identifisert i de 813 mailene (i snitt 2,38 studenttilfeller pr mail). Det 

utgjør ca 8,5 % av det innsendte materialet. (Noen besvarelser gir grunnlag for mer enn to 
studenttilfeller.) 

o Hvis vi antar at 2,38 studenttilfeller pr mail er representativt også for de 60 % som ble 
lagt bort, vil det si at ca 4800 studenttilfeller opprinnelig ble rapportert. Denne 
forutsetningen legges til grunn i det følgende. Det er nær 22 % av innsendt materiale 
(upresist fordi noen besvarelser utgjør mer enn to studenttilfeller). 

- Av de 1933 studenttilfellene ble 661 vurdert som så alvorlig at de ble gjennomgått av en 
fagperson (vitenskapelig ansatt ved Det juridiske fakultet). 

- Etter den gjennomgangen ble 636 av de 661 oversendt Den sentrale klagenemnden for 
nærmere vurdering. 

- De 661 tekstsammenfallene representerte 205 studenter 
- Ca 3 % av opprinnelig innsendt materiale ble oversendt Den sentrale klagenemnden. 

 
De 205 sakene ble klargjort av to saksbehandlere i løpet av mars og april. 
Dato for utsendelse til studentene og publisering i media ble fastsatt til 16. april. 
Følgende vurderinger lå bak fastsettelsen av dato – vurderingene forelå skriftlig for rektor: 
 

Tidligere: Det er mulig vi kunne vært klar med materialet i uke 15. Det måtte i tilfelle ha vært 
senest onsdag i uke 15 (se under mht publisere en torsdag eller fredag), og da tidspunktet ble 
endelig fastsatt, var dette for usikkert. I ettertid ser det ut til at vi kunne klart det. Det hadde 
likevel ikke vært forsvarlig å planlegge et så stort arbeid med så usikre marginer – det var ikke 
mer å gå på mht ekstra innsats for saksbehandlerne. 
Mandag eller tirsdag uke 16 kunne latt seg gjøre – og ville kanskje vært litt heldigere – men 
neppe avgjørende – mht eksamen torsdag. Disse dagene var utelukket av hensyn til ledelsens 
tilstedeværelse. 
Senere: Eksamensdagen torsdag 17. april var utelukket for publisering – både torsdag og 
fredag var utelukket også av hensyn til at det er nødvendig å ha fakultets- og 
universitetsledelsen tilgjengelig i alle fall to arbeidsdager etter publisering. 
Da ville første alternativ være mandag 21. april. Det er tre dager før en annen eksamen – 
JUS133 Rettskilde og metodelære. Det er en tredjeårseksamen og langt flere ”involverte” 
studenter skal ta den, enn tilfellet er for JUS113 Kontraktsrett I. 
Hvis vi skulle vente til etter eksamen i JUS133 Rettskilde og metodelære, og fortsatt ikke ha 
det en (torsdag eller) fredag, ville vi være på (tidligst) mandag 28. april. Det er dagen før 
JUS123 Forvaltningsrett II får utlevert en obligatorisk oppgave (”hjemmeeksamen”) som de 
deretter har en uke på. Jeg anser at det ville være svært uheldig å publisere i skriveperioden – 
det ville ventelig generert langt flere protester (det gjelder dessuten andre året, og flere 
”involverte” studenter enn for JUS113 Kontraktsrett I). Publisering i skriveperioden ville 
innebære at de ville tatt av den for å forberede seg på saken i nemnden. Slik forberedelse 
stjeler ikke tid fra en skoleeksamen på samme måte. Denne vurderingen kan det være ulike 
oppfatninger om; den fremsto som fornuftig på det aktuelle tidspunktet, og er ikke blitt 
avgjørende svekket i ettertid. 
Etter denne skriveperioden er vi kommet til onsdag i uke 19 (7. mai); det er to dager før 
JUS112 Arve- og Familierett får utlevert sin obligatoriske oppgave (”hjemmeeksamen”). Vi er 
da kommet langt forbi den tiden det ville være forsvarlig å utsette publiseringen. 
Av studentene som tar eksamen i JUS113 Kontraktsrett I som ordinære førsteårsstudenter, er 
bare 2 blant ”de 205”. Noen flere ”205’ere” tar eksamen, men det er gjentaksstudenter og 
hensynet til dem har måttet vike for hensynet til dem som tar eksamener i hht 
utdanningsplanen sin. 

 
Det har vært rettet sterk kritikk mot tidspunktet for publisering på grunn av nærheten til eksamen i 
JUS113 Kontraktsrett I. Som det går fram av redegjørelsen over, er det vanskelig å se at der forelå 
alternativer som ville være mindre uheldig. 
 
 
Saksbehandlingen: 
 
ePhorte: 



Det ble arbeidet svært intensivt med produksjon av brev og sortering av vedlegg. Det ble avdekket 
flere svakheter i ePhorte i forhold til denne oppgaven. Systemet later til å være designet for at man ”i 
ro og mak” etablerer en sak, en journalpost og et dokument som man arbeider med og evt. knytter et 
vedlegg til. Den typen ”masseproduksjon” som vi hadde behov for, var ePhorte dårlig egnet til. For det 
første var det svært mye tasting og mange omveger for flere av operasjonene – det spiller liten og 
ingen rolle når prosessen med å gå inn i og ut av en sak representerer en liten del av arbeidet. I dette 
tilfellet representerte det en stor del, og det ble svært belastende. 
I tillegg viste ePhorte seg ustabil – man måtte stadig logge seg ut av ePhorte og oftest ut av hele 
maskinen, for å komme videre. Dette førte også til at en del påbegynte saker, journalposter og 
dokumenter ble liggende igjen og måtte ryddes bort (av arkiv) etterpå. 
Til slutt viste det seg at prosessen med å skrive ut dokumentene var oppsiktsvekkende tungvindt. 
 

Det ble avdekket én feil i vedleggene som ble sendt ut, som kan tilskrives den kompliserte 
prosessen med å skrive ut: En student med mange forekomster, hadde fått to eksemplarer av 
ett av sammenfallene og manglet utskrift av et annet. Det ble gjort et visst nummer av dette fra 
advokatens side, men det må anses å være en feil av mindre betydning. Feilen ble 
umiddelbart rettet opp da den ble avdekket. 

 
Like etter at sakene var sendt til Den sentrale klagenemnden med kopi til studentene, ble der sendt et 
lite notat til arkiv der de nevnte forholdene rundt ePhorte ble påpekt og vi foreslo forbedringer. 
 
Kark: 
De lokale Kark-ansvarlige sto sentralt i å sende inn besvarelser. 
Videre har de vært involvert i undersøkelser der det har oppstått tvil eller spørsmål mht noen av de 
involverte tekstene. 
Kark har vist seg ytterst serviceinnstilt og har på svært kort varsel kunnet bistå med kompetanse og 
praktisk assistanse. 
 

Vi avdekket en type feil som gjorde seg gjeldende i tre tilfeller så vidt vi har kunnet avdekke. 
Feilen ble rettet allerede etter den første avsløringen. 
To studenter leverer besvarelsen i absolutt samme øyeblikk, og bare den ene besvarelsen er i 
.doc. I dette tilfellet har vi sett at den ene studentens besvarelse legger seg inn i begge 
studentenes innlevering.  

 
ePhorus: 
ePhorus arbeider svært raskt – det er snakk om minutter eller svært få timer fra vi sender inn materiale 
til rapportene kommer tilbake i form av e-post. 
I grensesnittet mot sluttbruker (fakultetets saksbehandler) er det tilsynelatende lite feil. På den annen 
side har vi ingenting å kontrollere resultatene mot, med mindre studentene påpeker feil – da kan vi 
undersøke mot de innleverte besvarelsene. 
Vi har ett stort ankepunkt: Det er ønskelig at besvarelsene i en ”forsendelse” blir kontrollert mot 
hverandre. Pr i dag kontrolleres de bare mot det som allerede er levert inn – det vil si at hver rapport 
som hovedregel vil representere to saker, der den ene besvarelsen er ”den undersøkte” og den andre er 
”kilden”. De presenteres forskjellig – fx er prosentandelen sammenfall bare angitt for ”den 
undersøkte”. Dette behovet er kommunisert til ePhorus, og de stiller seg positivt til å utvikle 
programmet sitt til å imøtekomme våre ønsker. I beste fall blir dette forbedret allerede i vinter. 
Vi hadde også et annet ønske: Det er behov for at rapportene ikke bare identifiserer studentene ved 
etternavn – fornavn er i tillegg nødvendig ettersom flere på ett emne kan ha samme etternavn. 
 

I den opprinnelige utsendelsen ble der gjort to feil på grunn av slik forveksling. Feilene ble 
raskt rettet og en beklagelse ble sendt den studenten som feilaktig var tilskrevet. 

 
Kark var behjelpelig med en midlertidig løsning på dette problemet – det ble gjort etter de første 205 
sakene. ePhorus har nå implementert en permanent løsning. 
 
Saksbehandlerne: 
Det ble lagt vekt på at få mennesker skulle være involvert i selve saksbehandlingen ettersom det 
gjelder potensielt sensitive forhold. 



Tilgjengelig saksbehandlerkapasitet ble utnyttet på grensen av det forsvarlige, både i perioden før 16. 
april, og i perioden etter at sakene kom tilbake til fakultetet fra Den sentrale klagenemnden. Fakultetet 
var forespeilet forsterkninger på saksbehandlersiden; tilskuddet var svært verdifullt, men viste seg 
imidlertid å ha noe mindre omfang enn antatt. 
Denne knappheten kan beklages; den er imidlertid uttrykk for en egenskap ved rammebetingelsene 
som vi må erkjenne at vi er underlagt, i alle fall på så kort sikt som det er tale om her. 
 
Besvarelsene blir sendt til ePhorus fra Kark – det er en ”tastejobb” der de ikke involveres i de enkelte 
besvarelsene. 
Rapportene fra ePhorus kommer på e-post til undertegnede saksbehandler. De blir gjennomgått og 
vurdert for å følges opp eller legges bort. 
 

Dette var en nokså tidkrevende prosess. For å kvalitetssikre denne sorteringen, ble hver 
arbeidsøkt startet med en gjennomgang av 10-20 av gårdagens sorteringer, for å sikre at 
skjønnet skal være det samme eller så likt som mulig gjennom hele prosessen. 
I ett tilfelle var saksbehandler inhabil. Tilfellet ble overlatt til en annen involvert saksbehandler. 

 
I materialet fra i vår/sommer, er ca 60 % av rapportene lagt bort i denne fasen. 
 

Her kan man tenke seg at feil oppstår – at rapporter sorteres feil. Det vil i tilfelle ikke kunne slå 
ut til ugunst for studentene; alle rapporter som legges til oppfølging, vil bli gjennomgått flere 
ganger: ofte av ytterligere en saksbehandler ved fakultetet, i alle fall av en fagperson og til 
slutt av Den sentrale klagenemnden – i tillegg til at studenten selvsagt har fått komme med 
tilsvar. 
Det kan tenkes at rapporter blir feilaktig lagt bort; det er i strid med likhetsprinsippet, men kan 
neppe sies å representere en alvorlig innvending dersom det ikke er mange slike. Stikkprøver 
med ny gjennomgang av henlagte rapporter har ikke avdekket noen slike feil.  
 

 
Etter publiseringen 
 
Fakultetet vurderte hvilken informasjonsberedskap man skulle holde etter publisering. Det ble sendt 
mail til alle fakultetets ansatte med en kort orientering fra dekanus, og med link til oppslaget i På 
Høyden. I mailen var en opplysning om at henvendelser fra media håndteres av fakultetsledelsen – 
hensynet var å avlaste andre som på det tidspunktet ikke hadde noen kunnskap om saken samt å 
påpeke det selvsagte at alle offisielle uttalelser på vegne av institusjonen og fakultetet kommer fra de 
respektive ledere. 
 

Denne opplysningen kunne vært formulert på en annen måte eller supplert for å unngå 
misforståelser; den ble i noen sammenhenger utlagt som en munnkurv til øvrige ansatte. De 
fleste oppfattet den slik den var ment, men misforståelsene tas likevel til etterretning. 

 
Det var booket rom og gjort andre forberedelser for allmøte umiddelbart etter publiseringen. Fakultetet 
valgte likevel ikke å innkalle til allmøte – vurderingen var at det ville bidra til et inntrykk av 
”katastrofe” som man ikke ønsket å underbygge. 
 
JSU tok initiativ til et informasjonsmøte som ble holdt den 22. april. Ca 350 – 400 studenter deltok. 
Fakultetsledelsen og universitetsledelsen var representert der. 
 
Det ble holdt ytterligere et informasjonsmøte med studentene den 27. mai. Ca 70 – 80 studenter 
deltok. Der kom det fram en del kritikk mot fakultetets saksbehandling. Det ble vist til at nemnden er 
ansvarlig organ og kritikken ble henvist dit. 
Det ble også framholdt at de tilsvarene som var sendt nemnden ikke skulle gjøres kjent for fakultetet. 
Dette ble ikke tatt til etterretning; det er i alle tilfeller saksbehandlende organs ansvar at saken er best 
mulig opplyst før vedtak fattes. 
Ytterligere et krav var at ”enkelte saksbehandlere” på fakultetet måtte være å anse som inhabil og ikke 
egnet til å behandle sakene videre. Dette er åpenbart feil, og har heller aldri blitt presisert nærmere og 
er ikke tatt hensyn til i den videre saksforberedelsen. Noen slik påstand er heller ikke kommet fra noen 
av fullmektigene. Klagenemnden – som ansvarlig for saksbehandlingen – har heller ikke på noe 
tidspunkt stilt spørsmål ved habiliteten til saksbehandlere. 



 
Mediehåndteringen har vært gjenstand for debatt og kritikk. I PåHøyden ble forholdet omtalt 
som ”omfattende juks” av journalisten allerede 16. april. 
Senere er saken omtalt i ulike medier – skriftlig og muntlig – som ”juks” eller ”fusk”. 
I arbeidet med notatet her har det ikke vært gjort forsøk på å kartlegge hvem som har sagt 
hva, men det legges til grunn at saken har vært omtalt av universitetsledelsen og 
fakultetsledelsen som ”juks” og/eller ”fusk”. 
Hvor kritikkverdig dette er, avhenger av om man ser på den objektive handlingen, eller om 
man vurderer straffbarheten. 
Det er fortsatt fakultetets oppfatning at en stor del av de aktuelle tilfellene representerer 
handlinger som objektivt omfattes av betegnelsen ”fusk”, slik den nyttes i Universitets- og 
høyskoleloven. At forholdet av subjektive grunner ikke er straffbart, endrer ikke dette. 
Det er likevel uheldig dersom framstillingen får preg av forhåndsdømming, eller av at også den 
subjektive siden er vurdert før det faktisk er tilfelle. Fakultetet har vært seg meget bevisst om 
at man ikke skal uttale seg i konkluderende retning mht om skyldkravet er oppfylt. 

 
Den 22. mai kom sakene i retur fra Den sentrale klagenemnden. Nemnden ønsket at sakene ble 
ytterligere forberedt av fakultetet før de ble overlatt nemnden for behandling. 
Denne vendingen utløste en del kritikk mot fakultetet for ”mangelfull saksbehandling” – kritikken 
kom fra studenter, advokater og visstnok også fra ”allmennheten”. 
 

Denne kritikken er fakultetet lite villig til å ta til etterretning: Det er Den sentrale klagenemnden 
som er ansvarlig for saksbehandlingen i saker etter Universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 
4-8, herunder også utredning/opplysning av saken. At nemnden ber fakultetet bistå i dette 
arbeidet er uproblematisk; det er på ingen måte noe som kan bebreides fakultetet – heller ikke 
det forhold at fakultetet forholdt seg til hovedregelen om saksbehandlingen, nemlig at det 
organet som er ansvarlig for saksbehandlingen, også forestår den. 

 
På grunnlag av henstillingen fra nemnden om ytterligere saksutredning fra fakultetets side, ble det 
besluttet at de nye tekstsammenfallene som var avdekket i løpet av våren, skulle utredes på fakultetet.  
I slutten av juni ble vel 50 brev ble sendt til studenter som allerede hadde en sak, knappe 50 brev ble 
sendt til helt nye studenter. 
 
Samtidig gikk fakultetet meget nøye gjennom de tilsvarene som var kommet til de første 205 sakene. 
Et notat ble utarbeidet på faglig grunnlag (datert 27. juni 2008), der man kommenterte de 
synspunktene som framkom i tilsvarene. 
For faglig/materiell kommentering av saken vises til dette notatet. 
 
 
Til nemnden for andre gang: 
 
Fakultetet besluttet at et mindre antall pilotsaker skulle identifiseres i materialet, utredes og oversendes 
nemnden før vi gikk i gang med å gjennomgå samtlige saker. 
Syv saker ble plukket ut – samlet sett anses de å presentere et godt bilde av utvalget av saker. 
 
Sakene ble sendt nemnden den 27. juni. Fakultetet la til grunn at det skulle være mulig å få sakene 
behandlet i løpet av juli sånn at de øvrige sakene kunne påbegynnes i august. 
Nemnden fant ikke å kunne behandle sakene før den 28. august. At det gikk så vidt lang tid må 
tilskrives nemndens og/eller de enkelte nemndmedlemmers prioriteringer. En eventuell redegjørelse 
for dette må komme fra nemnden selv. 
Resultatet ble gjort kjent mandag 1. september: Alle syv sakene ble henlagt. 
 
 
Etter nemndens avgjørelse: 
 
Fakultetet besluttet kort etter at samtlige saker skulle henlegges hos oss – ingen av dem hadde 
momenter som i avgjørende grad skilte dem fra de syv som nemnden henla. 
 
I løpet av september ble det skrevet og sendt vedtak om henleggelse for samtlige saker. Så vidt kjent 
er ingen henleggelser påklaget, på tross av antydninger om at det ville komme slike klager. 



 
Fakultetets ledelse har kommentert nemndens avgjørelse, og påpekt manglende nyansering 
og manglende presisering i begrunnelsene.  
Det har vært hevdet at fakultetets reaksjon på nemndens avgjørelse er preget av ”manglende 
respekt”. Fakultetet har imidlertid tatt avgjørelsene til etterretning og henlagt alle saker som 
var omfattet av det sakskomplekset som var aktuelt fram til og med vårsemesteret 2008. 
Fakultetet anser at det må være legitimt å gjøre kjent at man er uenig i nemndens avgjørelse, 
jfr. fakultetets notat som ble sendt med de syv pilotsakene. Det er også legitimt å påpeke de 
manglene man anser at avgjørelsene lider under, jfr. manglende nyansering og begrunnelse. 

 
 
Erfaringer i møte med advokatfirmaene: 

1. Vi ble nødt til å opphøre med å kommunisere med studentene via MiSide – all 
kommunikasjon som kunne tenkes å vedkomme studenter som hadde en fullmektig må gå via 
fullmektigen. Det innebar også at informasjon til JSU, som i sin tur ville bli formidlet til 
studentene opphørte. Dette er utvilsomt riktig i hht forvaltningslovens bestemmelser om 
fullmektiger, men det gjør prosessen noe mindre rasjonell. 

2. Enkelte advokater la stor vekt på formaliteter: Det ble krevd at henleggelser under veis skulle 
grunngis bedre enn tilfellet var og at det skulle være opplyst om klageadgang på alle vedtak, 
også henleggelser. 

3. I noen tilfeller henvendte studenter seg direkte til oss, noen ganger med eksplisitt ønske om 
ikke å involvere sin fullmektig. Det kompliserer saksbehandlingen at vi må legge til grunn 
forhold overfor fullmektigen som fullmektigen ikke skal kjenne til, ifølge klienten/parten. 

4. Det var til dels forvirrende og lite sammenhengende informasjon om hvem som faktisk var 
klienter hos ett av advokatfirmaene. Dette ble forsterket av at firmaet ikke leverte tilsvar til 
alle sakene. Dette forsinket prosessen noe. 

 
 

Tilbake til sakslisten  



Sak 42-08/09 – 2 
Budsjett 2009 
 
 
Ledelsen ved Det juridiske fakultet jobber med budsjettet for 2009. Fakultetet har fått økt sin 
grunnbevilgning for 2009. Dette er likevel ikke nok til å opprettholde og videreføre dagens drift. 
Ledelsen vurderer hvor det er mulig å foreta kutt. Ingen endelig avgjørelse er tatt. 
 
Her foreligger noen poster på studiesiden med mulig innsparingspotensiale. Punktene under er satt opp 
i tilfeldig rekkefølge og er kun regneeksempler på mulige kutt-tiltak. 
 
 
Tiltakene som er kostnadsberegnet nedenfor bygger på dekanatets ”bestillingsliste” som framkom i 
dekanatmøtet 11.11.  
1. Selvstyrte grupper 2. studieår etter mønster av 3. studieår.  

Med oppgaveretting tilsvarende 3. studieår vil innsparingspotensialet være ca kr 1.4 mill dersom 
all retting foretas av eksterne. Men som nevnt ovenfor vil det med inngåtte avtaler og planlegging 
av vårsemesteret være vanskelig å iverksette en slik omlegging før fra høstsemesteret 2009. 
Brukes interne rettere blir innsparingspotensialet, ca kr 1.6 mill, men forutsetter bruk av 0.77 
interne undervisningsårsverk ut over dagens bruk 

2. Redusere eksamensdagenes lengde fra 6 til 4 timer på 1-4 studieår 
    Omregnet til betalte sensorer utgjør dette ca kr 940.000 
3. Kutte ut alle obligatoriske oppgaver 1-4. studieår 
    Omregnet til eksterne oppgaverettere utgjør dette ca kr 1.9 mill 
4. Redusere antall spesialemner 

Ut fra standardrammer og bruk av eksterne krefter utgjør dette ca kr 35.000. Det presiseres at ev 
reise- og oppholdsutgifter ikke er tatt med. Heller ikke sensurutgifter da det vil bli tilsvarende flere 
kandidater på andre spesialemner 

5. Samme ressursbruk på ex.fac som på øvrige emner 
Innsparingspotensialet her er ca 1.4 undervisningsårsverk og ca kr 60.000 til kunnskapstesten  

6. Redusere veiledningsomfanget masteroppgaven fra 10 til 5 timer 
Ut fra dagens fordeling vil det utgjøre ca 1.15 undervisningsårsverk og ca kr 135.000 til eksterne 
veiledere 

 
 
Synspunkter i studieutvalget: 

- Der bør foretas en kritisk gjennomgang av spesialemnene for å vurdere hvilke som evt. kan 
avsluttes 

- Vi må fokusere på det som fungerer dårligst; studiet er basert på en pedagogisk idé og det som 
er læringsfremmende mht denne, må skjermes – obligatorisk kursoppgave faller inn under 
dette 

- Det vil generelt være lettere å forsvare (mht studiekvalitet/pedagogisk målsetning) å kutte i 
eksamen enn å kutte i undervisning 

- Interne lærekrefter er dyrere enn eksterne; bør vi basere oss på større andel eksterne lærere? 
o krav til forskningsbasert undervisning 
o eksterne lærere krever mer administrasjon enn interne (kontrakter, honorarutbetaling, 

krav til og endring av undervisningstid) 
- Er det aktuelt å redusere antallet studenter til opptak? 

o Ikke betydelig sparepotensiale; grensekostnaden pr student er mindre enn det vi tjener 
på at de består eksamen 

- Oslo har redusert uttelling for undervisning som gjentas 
o Ikke aktuelt å ta opp igjen fordelingsnøklene 

Forslag fra studentene: 
- Storgruppene på tredje studieår kan evt. gjøres om til forelesninger/seminarer uten eksterne 

lærere. Som følge av dette må kravet til 75 % deltakelse gjøres om 
- Det er generelt å foretrekke at tredje studieår endres i retning modellen på fjerde studieår, enn 

at andre studieår endres i retning modellen på tredje. 
- Metodekurset på første studieår kan med fordel omarbeides/flyttes; det kommer for tidlig 



- Antallet gruppemøter i de største kursene kan kuttes, i stedet kan oppgavene være større 
- På tredje studieår kan evt. arbeidsgruppeoppgavene kuttes ut, sånn at der bare er obligatorisk 

kursoppgave 
- Hjemmeeksamen på JUS121 kan evt. gjøres om til en obligatorisk kursoppgave 
- Multiple choice-eksamen på ex.fac (uklart om det er sparepotensiale der) 

Forslagene ble godt mottatt av utvalget, og vil bli brakt videre i arbeidet med budsjettet for 2009. 

Tilbake til sakslisten  

 



Sak 42-08/09 – 4 
Eksamensmatrise spesialemner fra og med V09 
I introduksjonen av de nye spesialemnene har utfordringen med å etablere en god eksamensmatrise 
vist seg å være ikke ubetydelig. 
 
Både studenter og lærere synes å ha en viss forventning om at alle emner skal kunne kombineres med 
hvilke som helst andre emner – det vil si at ingen eksamener skal kollidere i tid. 
 
Dette vil være en umulig målsetning – vi har nå nær 50 spesialemner og det er en målsetning at 
eksamen skal ta så lite tid som mulig av semesteret. 
I høst har vi eksamen over to uker og to dager. Fra og med våren foreslås en matrise der vi først har én 
uke med bare engelske eksamener, deretter to uker med alle resterende spesialemner. Hensynet er at 
de engelske emnene skal kunne ha én dag hver, og kunne kombineres fritt. 
 
Alle kursansvarlige for spesialemner har blitt forespurt om hvilke emner deres emne kan egne seg i 
kombinasjon med. Alle de meldte kombinasjonene er gjort mulig i den matrisen som foreslås her.  
 
Et relevant moment er hvor mange studenter som kan tenkes å møte til de enkelte eksamener; det kan 
være av interesse å fordele antallet noenlunde jevnt utover eksamensdagene. Etter omleggingen har vi 
ikke tilstrekkelig erfaring til å kunne anslå dette – flere nye emner vil ventelig påvirke fordelingen 
blant de ”gamle” emnene. Dessuten skal studentene nå ta tre emner i stedet for to; det bidrar også til å 
gjøre situasjonen uforutsigbar. 
 
Etter administrasjonens oppfatning vil denne matrisen representere den beste løsningen innenfor gitte 
rammebetingelser. 
 



Uke 21 Uke 22 Uke 23 
ma ti on to fr Ma ti on to fre ma ti on to fre 
270-2-A 276-2-A 278-2-A 279-2-B4

 279-2-A 256-2-A 256-2-B 252-2-A 257-2-A 257-2-B 259-2-A 260-2-A 260-2-B 260-2-C 260-2-D
      250-2-A 250-2-B 250-2-C 254-2-A 253-2-A 253-2-B 273-2-A 273-2-B 273-2-C 281-2-A
      258-2-A 262-2-A 277-2-B 282-2-A 274-2-A 274-2-B 257-2-C 280-2-A 251-2-A 251-2-B
      258-2-B 277-2-A 261-2-B  255-2-A  272-2-A  251-1-A 252-2-B
               271-7-A  
                  
Lyseblå celle = våremne. Røde bokstaver = engelskspråklig emne. 

JUS275-2-A skal ikke ha skoleeksamen i semestre uten undervisning, evt. bare konteeksamen. Kan avtales med den/de som får gå opp. 
Ellers er alle emnene med, matrisen er sjekket mot FS220.001 for V09. JUS274-2-A og JUS274-2-B skal ha skoleeksamen bare hvis der 
er >20 kandidater. 

               
Her er en uke med bare engelske konteeksamener, og deretter to uker med "vanlige" eksamensdager. Det vil være problematisk å 
avskjære kombinasjoner av engelske emner. Her er likevel kombinert Legal Philosophy med American Law, og Energy Law er 
kombinert med Law and Politics. Hvis disse eksamenene skal være hver for seg, må de legges til uke 20, det vil si før 17. mai; det er 
veldig tidlig ut fra målsetning om å utnytte semesteret. Jeg har tatt hensyn til alle kombinasjoner av fag som er meldt fra lærerne. Det er 
ikke tatt hensyn til hvor mange kandidater som kan tenkes å møte opp hver av dagene; vi har ikke gode data på det ennå. 
                              
Larry Bakken har fått sine eksamener tirsdag, torsdag og fredag i den siste uken. (JUS272-2-A American Law, JUS280-2-A Dispute 
resolution og JUS281-2-A Comparative Constitutional Law.) Hans undervisning strekker seg inn i uke 21. 

               
 
 

Tilbake til sakslisten  

 

                                                           
4 V09 må denne eksamen flyttes til mandag uke 24 – torsdag i uke 21 er Kristi Himmelfarts dag. 



Sak 42-08/09 – 5 
Innsyn i karakterer 
 
Det forekommer at veiledere til masteroppgaver ber om innsyn i studentens karakterhistorikk fra 
rettsstudiet. 
 
Det har vært fakultetets konsekvente policy ikke å gi slike opplysninger: Det vil neppe være til å 
unngå at veiledningen tar farge av de slutninger veileder trekker av informasjonen – det vil vel også 
være hensikten med forespørselen. 
I noen tilfeller vil en slik tilpasning kunne ha heldige sider, men i de fleste tilfellene vil de uheldige 
sidene ventelig langt overskygge de heldige. 
 
Det er dessuten knyttet personvernhensyn til dette: Karakterer til eksamen har vært vurdert som 
”noens personlige forhold” etter fvl § 13 første ledd nr 1. Loven knytter da taushetsplikt til 
opplysningene. Etter offl § 5 a første ledd, er opplysningene da unntatt offentlighet. 
 
Fvl § 13 b nr 3: 

  Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  
3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den 

utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved 
vegledning i andre saker,  

[…] 
 
Denne bestemmelsen kan tenkes å åpne for at karakterer gjøres kjent for veileder. Det er ikke opplagt 
at unntaket her omfatter det aktuelle tilfellet, og det er fortsatt et vilkår at opplysningene trengs for en 
hensiktsmessig arbeidsordning. Det må være veileders oppgave å underbygge at vilkåret er oppfylt. 
 
I den nye offentlighetsloven som trer i kraft fra nyttår, er karakterer eksplisitt unntatt fra offentlighet, 
jfr. § 26 første ledd:  

§ 26. Unntak for eksamenssvar og karakterar m.m.  

       Det kan gjerast unntak frå innsyn for svar til eksamen eller liknande prøve og innleverte 
utkast til konkurranse eller liknande. Det same gjeld tilhøyrande oppgåver inntil vedkommande 
eksamen eller prøve er halden eller vedkommande konkurranse er lyst ut. Det kan dessutan 
gjerast unntak frå innsyn for karakterar og vitnemål frå utdanning.  

  […]  
 
Dette er en kan-regel, og det vil fortsatt være mulig å gi ut karakterene uten å bryte loven. 
 
Karakterene er dessuten samlet i et personregister, og behandlingen av dem er underlagt 
bestemmelsene i personregisterloven. 
Dersom karakterene skal gis ut, vil det være UiB v/Utdanningsavdelingen som må forestå 
vurderingen5 og evt. effektueringen av henvendelsen. 
Det henger sammen med at det er de som er konsesjonseier til databasen der karakterene fins, og det er 
de som i denne sammenhengen ”eier” opplysningene og kan ”behandle” dem – herunder utlevere dem. 
 
                                                           
5 Personopplysningsloven 
§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger  
       Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller 
det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for  
a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før 
en slik avtale inngås,  
b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,  
c) å vareta den registrertes vitale interesser,  
d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,  
e) å utøve offentlig myndighet, eller  
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en 
berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.  
 



 
I offentlighetsloven – også den nye – og i forvaltningsloven er skrankene mot opplysning ikke 
uoverstigelige. 
Forholdet til personopplysningsloven må overlates til Utdanningsavdelingen, evt. med en 
utredning/innstilling fra oss. 
 
Det er ønskelig at Studieutvalget uttaler seg om fakultetets policy i disse tilfellene: Er det 
ønskelig at karakterer skal kunne opplyses til veilederen for masteroppgaven? 
 

Tilbake til sakslisten  

 
 
 
 



 Sak 43-08/09 
Universitetet i Bergen Faculty of Law 
Spring Term 2009 
Seminar on the Law of International Business Transcations 
Ernst Nordtveit, Erich Schanze 
 
Block Seminar in English (jointly with the Universities of St. Gallen (Switzerland) and Marburg 
(Germany)) 
 
Location: Sport-und Studienheim der Universität Marburg in Riezlern /Kleinwalsertal, Austria 
Time: 25.2. bis 5.3. 2009; Arrival 25.2. by 17 hrs ; Departure 5.3. 10 hrs..  
Travel costs are subsidized by Uni Bergen (student half board fee Euro182 for seven nights) 
Maximum Bergen student participation: four. 
 
The Seminar unites a group of  law teachers, practitioners, doctoral and post-doctoral researchers and 
law students on the master level. It covers topics related to international corporations, supply chains, 
franchising, finance, trade and investment, including the relevant aspects of conflicts of law, 
comparative law and law and economics. A particular emphasis is placed on empirical studies of 
complex contracts, eg. in the natural resources industry, salient problems of corporate governance, 
securities and securitization, mergers and acquisitions, variants of  network production,  B2B internet 
platforms, innovative sales and distribution schemes, liability issues, regulation and standardization, 
dispute resolution and legal institutions for development. But there are also presentations on 
comparative law issues of classical business law and eventually business related private law, including 
reports on relevant new leading cases and legislation.  
There is no fixed list of topics. They are chosen according to the specific interest and specialized 
knowledge of each participant; they are agreed after individual discussions with the organizers. Every 
participant will present either a seminar paper or a research report concerning his current work.  
The paper is 20 pages 12 p 2cm margin plus literature. As a rule presentations are PowerPoint. The 
time is 20 minutes (sharp), followed by a 40 minute discussion. For Bergen students the paper, 
presentation, discussion and full participation will be credited with 20 ECTS points graded in the 
Bergen scheme. All student participants receive a diploma in English and Norwegian/German. 
 
This year’s senior participants will include Dean Prof. Ernst Nordtveit, Prof. Berte-Elen Konow, Ass. 
Profs. Marthinussen and Skjefstadt (Bergen, Norway), Prof. William B. Carney, Emory University 
Law School (USA), Prof. Bernard McCabe, Senior Member Administrative Tribunal Queensland 
(Brisbane,Australia); Prof. Peter Sester (Karlsruhe and Freiburg); Dr. Sebastian Lochen and Dr. 
Christian Schmies (Düsseldorf and Frankfurt). Bergen students will meet a select group of Swiss, US 
and German students. The total number is restricted to 25 participants.  
 
The principal experience for students is the meeting with an international group of distinguished 
academics and practititoners in the evironment of a skiing chalet, including the experience in common 
downhill skiing, boarding, cross-country skiing or hiking after breakfast  typically until about 15hrs. If 
the weather is fine the seminar will start at 16 hrs sharp and runs until 22 hrs. Under adverse 
conditions, the seminar runs through the day for providing extra time for excursions. After 22 hrs the 
bar is open which is organized by the students. Students can bring their own CD/MP3 music. At one 
time there are typically 60 students at the Marburg chalet.  The rooms sleep typically three or four 
with clean outside facilities. Sheets and towels are provided. The food includes a rich buffet breakfast 
(including the option of making your own lunch) and a typical Austrian dinner. The travel to Riezlern 
is organized individually, typically in groups. Access, by air via Munich, train and bus via Oberstdorf, 
or car. All participants have to care for their own medical and travel insurance. Pictures of some 
earlier seminars are found at www.schanze.com under “Riezlern Seminar”.  
 
 
Administrasjonen om forholdet til Lisboakonvensjonen6: 
I Lisboakonvensjonens seksjon V omtales ”recognition of periods of study”. I artikkel V.1 heter det: 

Each Party shall recognize periods of study completed within the framework of a higher 
education programme in another Party. This recognition shall comprise such periods of study 

                                                           
6 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/LRC/Lisbon_Recognition_Convention.pdf  

http://www.schanze.com/
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/LRC/Lisbon_Recognition_Convention.pdf


towards the completion of a higher education programme in the Party in which recognition is 
sought, unless substantial differences can be shown between the periods of study completed 
in another Party and the part of the higher education programme which they would replace in 
the Party in which recognition is sought. 

Verken Tyskland eller Sveits, som er vertsnasjonene her, har ratifisert Lisboakonvensjonen, men 
Norge har gjort det. 
 
Begge vertsuniversitetene er akkreditert av NOKUT, det innebærer at deres studietilbud holder de 
kvalitetsmål som kreves for utveksling av studenter, studier og studiepoeng mellom institusjonene. Det 
har imidlertid ikke lykkes å bringe på det rene hvordan disse institusjonene godskriver seminaret her i 
sine programmer, utover professor Schanze sin opplysning om at det krediteres med 20 ECTS. Den 
manglende ratifiseringen innebærer at vi neppe kan si at disse ECTS’ene er identiske med våre. 
 
For å gjøre nødvendig kvalitetssikring av seminaret som del i vårt masterstudium, foreslås at det i 
tillegg til diplom fra seminaret, kreves at rapporten som ble utarbeidet der, forelegges fakultetet her til 
”sensur” (godkjenning). 
Med en slik ordning kan vi opprette et eget spesialemne med våre egne læringskrav – knyttet til 
kvaliteten på rapporten – og vi kan sikre oss at 20 ECTS er sammenlignbare med andre 20 ECTS i 
studiet. 

Tilbake til sakslisten  



 

Sak 44-08/09 
 
Fra: Hans Fredrik Marthinussen 
Sendt: 27. november 2008 19:52 
Til: Johanne Spjelkavik 
Emne: SU-sak: Endring av pensum 
[…] 
  
Det er kommet ny utgave av Skoghøy, Panterett som er pensum i allmenn formurett. Derfor 
skal pensumlisten oppdateres fra Skoghøy, Panterett (2004) til Skoghøy, Panterett 2. utgave 
(2008). Jeg snakket med Linda som hadde snakket med deg, og hun sa at selv om punktene 
som er oppgitt er identiske måtte dette opp i SU, ettersom det er en liten økning i antall sider. 
Økningen er på i underkant av 10 sider totalt, og vi skal fortsatt være godt innenfor 30 sider pr 
studiepoeng. Om du trenger mer info, gi meg en lyd. 
  
Hans Fredrik […] 
 
 

Tilbake til sakslisten 

  



Sak 45-08/09 
Synne Sæther Mæhle 
Knut Martin Tande 
 
 
 
 
Juridisk fakultet        Bergen, 28/11 -08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valgemnet 273-2-B Rettsteori – endring av pensum m.m  
 
 
Til neste SU-møte: Vi ønsker å endre litteraturen til valgemnet rettsteori. Siktemålet er å få en 
klarere kobling mellom utfordringer i juridisk metode og rettsteori. Vedlagt følger en oversikt 
over introduksjons-, hoved- og tilleggslitteratur. 
 
 
 
 
 
Mvh 
Synne Sæther Mæhle     Knut Martin Tande 



Synne Sæther Mæhle 
Kjetil Skjerve 
 
 
 
Juridisk fakultet        Bergen, 1/12 -08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valgemnene 273-2-A og 273-2-C – endring av pensum 
 
 
Til neste SU-møte: Vi ønsker å endre litteraturen til valgemnene Legal philosophy og Law and justice 
 
 
 
 
 
Mvh 
Synne Sæther Mæhle     Kjetil Skjerve 



JUS273-2-A Curriculum spring 2009 Legal Philosophy Theories of law 
 
Natural law theory 
-Harries, J. W. (1980), Legal Philosophies (London: Butterworths), chap. 2 "Natural Law" pp. 6-21 
(16) 
 
Early legal positivism 
-Harries, J. W. (1980), Legal Philosophies (London: Butterworths), chap. 3 "The command theory of 
law" pp. 24-35 (12) 
 
-Austin, J. (1995) The Province of Jurisprudence Determined (Cambridge: Cambridge University 
Press) extract: pp. 157-163 (7) 
 
American legal realism 
-Leiter, B. “Legal realism” in Patterson, D. (ed.) (1996), A Companion to Philosophy of Law and 
Legal Theory  (Cambridge Mas.: Blackwell Publishers)  pp. 261 – 280 (20) 
 
* Scandinavian legal realism 
- Ross, A. (1959) On Law and Justice (Los Angeles: University of California Press) Chap. XI and 
chap. VI, §38 (16) 
 
Critical legal studies 
-Binder, G. (1996) “Critical legal studies” in Patterson (1996) pp. 280-291 (12) 
 
Hart and his critics 
-Hart, H. L. A. (1961) The concept of law (London: Clarendon Press) chap. 5 pp. 77-96 (20) 
 
-Fuller, L. (1957) “Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart” in Harvard Law 
Review vol. 71 (Cambridge, Mass.: The Harvard Law Review Association) pp. 630-672 (43) 
 
-Dworkin, R. (1978) Taking Rights Seriously (London: Duckworth) chap. 2 "The Model of Rules I" 
pp. 14-45 (32) 
 
-Freeman, M. D. A. (2001), Lloyd’s Introduction to Jurisprudence (London: Sweet and Maxwell) pp. 
1391-1399 (9) 
 
*-Hart, H. L. A. (1994) The concept of law (Oxford: Oxford University Press) "Postscript" pp. 239-
276 (38) 
 
*-Shapiro, Scott J. "The 'Hart-Dworkin' Debate: A Short Guide for the Perplexed" in Ripstein, A. (ed.) 
(2007) Ronald Dworkin (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 22-50 (29) 
  
 
 
 
 
 
 
Constitutional interpretation 
-Greenawalt, K. “Constitutional and Statutory interpretation” chap. 3, in Coleman, J. and Shapiro, S. 
ed. (2002) Jurisprudence and Philosophy of Law (Oxford: Oxford University Press) pp. 289-310 (22) 
 
*-Scalia, A. "Originalism: the Lesser Evil" in The University of Cincinnati Law Review vol. 57 (1998-
1989) pp. 849-866 (18)  
 
 
In total: 294 pages 



JUS273-2-B Rettsteori 
 
Kursinnhold: 
Kurset gir et rettsteoretisk perspektiv på juridisk metode og rettslig argumentasjon. Utgangspunktet er 
omdiskuterte sider ved norsk juridisk metode og prinsipielle problemstillinger fra Exfac, Juridisk 
metode (Jus 114) og Rettskilde- og metodelære (Jus 133). Siktemålet med kurset er å videreutvikle 
ferdighetene i juridisk metode og gi et bredt, overordnet perspektiv på de utfordringene rettslig 
argumentasjon reiser. Kurset kan kombineres med valgemnene Legal philosophy og Law and politics 
hvis man ønsker å ytterligere fordypning i internasjonal rettsfilosofi og rettsteori/politisk teori. 
 
Læringsutbytte: 
Etter at kurset er avsluttet skal studenten kunne 
o redegjøre for utvalgte, sentrale problemstillinger i grunnleggende diskusjoner i rettsteorien 
o drøfte prinsipielle problemstillinger knyttet til dynamikken i rettsanvendelsesprosessen 
o redegjøre for sentrale synspunkt i diskusjonen om rettsprinsippers rolle i rettsanvendelsen 
o drøfte vekselvirkningen mellom retten og samfunnet 
 
 
Innføringslitteratur: 
Raymond Wacks: Philosophy of law. A very short introduction, Oxford 2006 
Nils Nygaard: Rettsgrunnlag og standpunkt, 2.utg, Bergen 2004 
 
Hovedlitteratur: 
Alexy, Robert: My philosophy of law: The Institutionalisation of Reason i Wintgens, Luc (red.) The 
Law in Philosophical Perspectives (My Philosophy of Law), Dordrecht-Boston-London 1999 s. 24-49 
(25 s.) 
Alexy, Robert: Coherence & argumentation: or the genuine twin criterialess super-criterion i Aarno, 
Alexy m.fl. (red.): On Coherence Theory of law, Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund 
nr.131 s. 41-49 (8 s.) 
Alexy, Robert: On the structure of legal principles, Ratio Juris nr.3 2000 s. 294-304 (10 s.) 
Bernt, Jan Fridthjof: Det dynamiske elementet i retten i Krüger/Holgersen/Lilleholt (red.) Festskrift til 
Nils Nygaard, Bergen 2002 s. 260-272 (12 s.) 
Bernt, Jan Fridthjof: Det juridiske fortolkningsfellesskap i Festskrift til Henning Jakhelln (under 
utgivelse) (ca 15 s.) 
Bernt, Jan Fridhtjof/Mæhle, Synne Sæther: Rett, samfunn og demokrati, Oslo 2007 kapittel 8 og 22 
(29 s.) 
Bix, Brian: Jurisprudence: theory and context, 4. utg, London 2006 kapittel 3,7,14 samt punktet om 
Scandinavian legal realism s. 257-259 (42 s.) 
Dorsen, Norman: A conversation between U.S. Supreme Court justices fra International Journal of 
Constitutional Law nr.3 2005 s. 519-541 (22 s.) 
Dworkin, Ronald: Law’s ambition for itself, Virginia Law Review, nr.2 1985 s. 173-187 (15 s.) 
Dworkin, Ronald: Law’s Empire, Oxford 1998 s. 23-29 og 223-275 (59 s.) 
Dworkin, Ronald: The right answer Farrango fra Justice in Robes, London 2006 (3 s.) 
Eskridge/Frickey/Garrett: Legislation and statutory interpretation, New York 2006 kapittel 6: 
Theories of statutory interpretation (38 s.) 
Eskridge, William N.: Gadamer/statutory interpretation fra Columbia Law Review nr. 90 s.609-681 ( 
72 s.) 
Graver; Hans Petter: Juridisk overtalelseskunst, Bergen 2008 punktene “Juridisk argumentasjon og 
retorikk”, “Retorikk og realistisk rettsteori” og “Retorikken undergraver rettens forutberegnelighet” 
(ca 12 s.) 
Mæhle, Synne Sæther: Grenser for rettsanvendelsesskjønn, Oslo 2005, punkt 2.1, 3.2.2.2, (23 s.) 
 
Til sammen 385 sider. 
 
Tilleggslitteratur: 
Bernt, Jan Fridthjof: Hvorfor skal vi bry oss med prejudikater i Lødrup et.al. (red.): Rettsteori og 
rettsliv - festskrift til Carsten Smith, Oslo 2002 s. 81 flg 
Bernt, Jan Fridhtjof, Normativisme og pragmatisme i rettsvitenskapen, Jussens Venner 2004 s. 61-73 
Lilleholt, Kåre: Bruk av reelle omsyn i formueretten, Jussens Venner 2000 s. 49-60 
Waldron, Jeremy: Vagueness in Law and Language i California Law Review, Vol. 82, nr.3, s. 509-540 



Aasland, Gunnar: Noen synspunkter på Høyesteretts bruk av rettslitteraturen, Tidsskrift for 
rettsvitenskap nr. 5 2007 s. 667-678 
 
 



JUS273-2-C Law and Politics Curriculum spring 2009  
 
Utilitarianism  
-Plant, R. (1991) Modern Political Thought (Oxford: Blackwell) chap. 4 pp. 138-183 (46) 
 
*-Ross, A. (1959) On Law and Justice (Los Angeles: University of California Press) chap. XIII (10) 
 
A Theory of Justice: John Rawls 
-Rawls, J. (1971), A Theory of Justice (Harvard University Press), chap. 1 pp. 3-53 (51) 
 
Distributive Justice and Liberal Conservatism: Robert Nozick 
-Nozick, R. (1973), Anarchy, State and Utopia, (Cambridge: Harvard University Press), pp. 149-182. 
(34) 
 
Ronald Dworkin 
*-Ripstein, A. "Liberty and Equality" in Ripstein, A. (ed.) (2007) Ronald Dworkin (Cambridge: 
Cambridge University Press) pp. 82-108 (27) 
 
The communitarian critique of liberalism I 
-Kymlicka, W. (2004, 2nd. edition), Contemporary Political Philosophy (Oxford: Oxford University 
Press), chap. 6. pp. 199-237 (39) 
 
The communitarian critique of liberalism II: Michael Walzer  
-Mulhall, S. and Swift, A. (1996), Liberals and Communitarians, (Cambridge, Mass.: Blackwell), 
chap. 4 pp. 127-156 (30) 
 
Feminism and the law  
-Mackinnon, C. (1987), Feminism Unmodified (Cambridge: Harvard University Press), chap.2. pp. 32-
45 (14) 
 
 
 
In total: 251 pages 
 

Tilbake til sakslisten  
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