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UNIVERSITETET 1 BERGEN

Protokoll
Styret for Det juridiske fakultet

Styremøte tirsdag 4 . mai 2010 kl . 12:15 - 14.20

Til stede: Strandbakken (fraværende under sak 26/10), Tande, Konow, Askeland (for
Truyen), Schutz, Fornes (fraværende under sak 26/10), Skag (for Fornes i sak
26/10), Øyen (fraværende under sak 25/10 og 26/10), Skodvin (for Øyen under
sak 25/10 og 26/10,) Hatling, Hermansen, Jensen og Meinich

Forfall: Truyen

Andre
tilstedeværende

Buanes, Anfinsen, Simonsen , Olsvik, Nilsen,

Saksliste
S. sak 19110 Godkjenning av innkalling oa saksliste

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 27/10 ble behandlet før sak 25/10 og 26/10.

S. sak 20110 Protokoll fra styremøte 23.03.2010

Godkjent protokoll fra styremøte 23.03.2010 fulgte vedlagt

S. sak 21110 Orienterings- og referatsaker

a) Protokoll fra Studieutvalget
Ingen protokoll

b)

c)

d)

Protokoll fra Forsknin sg utvalget
Ingen protokoll

Protokoll fra Tilsettingsutvalget
Ingen protokoll

Utlysningstekster
Stipendiat i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, knyttet til
Holberprosjektet ved Universitetet i Bergen.(10/3274). Utlysningstekst
fulgte vedlagt.

Stipendiat i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet - 2 stillinger(10/3760).
Utlysningstekst fulgte vedlagt.



e) Målsetning for strategiutvalgets arbeid
Notat fulgte vedlagt.

0 Oppnevning av komiteer
Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomite for vurdering av søknad fra
Peter Ørebech (Universitetet i Tromsø) i forbindelse med
kompetanseopprykk til professor i rettsvitenskap - søknadsrunden 2009
(10/1771). Komiteen består av professor Rune Sæbø (leder, UiB), professor
Lars Bjøme (Åbo Universitet) og professor Hans Petter Graver (UiO).

g) Personalia
- Anneken Sperr er innvilget permisjon fra sin stilling som postdoktor i

perioden 01.05.10 til og med 20.05.10. Hun er i samme periode tilsatt
som forsker på prosjektmidler fra stiftelsen IDA.

- Soren Koch har fått forlenget sin midlertidige tilsetting om forsker til og
med 14.08.10. Stillingen er knyttet til prosjektet "The temporal
dimension of tort law".

- Per Gunnar Hillesøy er tilsatt i et midlertidig engasjement som
seniorrådgiver for perioden 01.05.10 til og med 31.12.11.

- Johanne Spjelkavik har fått ett års permisjon fra sin stilling som
seniorkonsulent fra og med 19.05.10, og med mulighet for kunne søke
om utvidelse ut 2011. Spjelkavik skal i denne perioden fungere i en
tidsavgrenset engasjementstilling ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo.

- Stig Aasland har sagt opp sin stilling som førstekonsulent, og har sin
siste arbeidsdag ved fakultetet 14.05.10.

h) Saker sentrale klagenemd (unntatt offentlighet)
Klagesak 09/10 og 18/10 fulgte vedlagt.
Klagesak 17/10 fulgte vedlagt.
Klagesak 24/10 fulgte vedlagt.

i) Primærsøkere samordnet opptak 2010 - 11
Notat fulgte vedlagt.

S. sak 22110 Internrevisjon av økonomistyrinaen. Orienteringssak

Unntatt offentlighet, iht offl.§ 15, 1. ledd

Vedtak: "Styret tar orienteringen til etterretning. "



S. sak 23110 Økonomioversikt pr 10 .03.2010

Vedtak: "Styret tar økonomistatus pr. mars 2010 til etterretning. "

S. sak 24110 Endring av ph.d.-reglementet

Vedtak: "Utfyllende regler til § 4.2 - Opplæringsdelen ved forskerskole i

rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet endres i samsvar med anbefaling

fra Forskningsutvalget i møte 22. mars 2010."

S. sak 25110 Utlysing av stillinger som førsteamanuensis i 2010

Vedtak: 1. Det lyses ut tre førsteamanuensisstillinger i 2010

2. Stillingene lyses ut med grunnlag i standard
utlysingstekst/stillingsomtale, vedtatt av fakultetsstyret 23.03.10, og med
de endringer som framgår av vedlegg 1 til saksforelegget og forslag som
framkom i møtet.

S. sak 26110 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis

Vedtak: "Bjørn Hennings Østenstad og Ingunn Elise Myklebust tilsettes som

førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Et vilkår
er at Østenstad og Myklebust innen ett år etter tilsettingen kan dokumentere å
tilfi-edsstille kravet til pedagogisk basisutdanning. "

8. sak 27110 Tilsetting i stilling som professor II (forlengelse)

Vedtak: Professor Erich Schanzes åremålsperiode som professor H forlenges for
perioden 01. til 31.12.12.

S. sak 28110 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Bergen, 04.05.2010

Asbjø Strandbakken
dekan

t Va-
Eivind Buanes
fakultetsdirektør
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