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Foreløpig protokoll fra møte 3/2012 i Fakultetsstyret 

Mandag 11. juni kl 1200 - 1500, Juridisk Eksamensrom (DA)  

Til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Jan 

Einar Barbo, Rolf Einar Fife (vara), Siri Teigum (vara), Irina Fodchenko, Kristin Steen Slåttå, 

Tobias Judin, Hedda Heier. 

Forfall: Kirsten Sandberg, Ellen Mo, Hanna Faksvåg 

 Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Trond Skjeie (til sak 3 og 

6a), Mona Charlotte Sindre-Larsen, Eirik Haakstad og Vicky Ackx (referent) 

Observatører: Endre Stavang 

 

Vedtakssaker 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. april 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 23. april ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 2 Hovedprioriteringer for årsplan 2013-2015  

Vedtak: 

     1. Styre sluttet seg til hovedprioriteringer 2013-2015 

     2. Styre ber dekanen formulere ut de særlige punkter som skal ligge til grunn for 

arbeidet med årsplanen 2013 – 2015 på bakgrunn av diskusjonen i styremøtet.  

 

Sak 3 Plan- og budsjettprosess for 2013: presentasjon av Trond Skjeie  

Vedtak: Styret har godkjent framlagt plan- og budsjettprosess for 2013 (enstemmig 

vedtatt)  

 

Diskusjonssak  

Sak 4 Prosjekt undervisningsressurser 

Dekanen redegjorde for prosjektet om undervisningsressurser. Styret kom med enkelte 

innspill som fakultetet tar med videre i arbeidet med prosjektet. 
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Orienteringssaker 

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker:  

a) Fakultetets svar på høring om handlingsplan for innovasjon. 

b) IHR  

c) Møtedatoer til høsten: 15. oktober og 10. desember  

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker 

a) Gjennomgang av regnskap for 1. tertial med ledelseskommentar og nøkkeltall. Trond 

Skjeie orienterte om regnskap for 1. tertial. 

b) Status areal: Benedicte Rustad orienterte om byggeprosjektet på Tullinløkka og 

fremdrift av samlokaliseringsprosjektet.  

c) Ledelse kommende år: Hans Petter Graver orienterte om at han går ut i permisjon fra 

1. september 2012, og at Kåre Lilleholt overtar som dekanen i denne perioden.  

 

Sak 7 Et institutt presenterer seg: IOR 

Aslak Syse, instituttleder ved IOR, presenterte instituttet for styret.  

 

Sak 8 Tilsettingssaker  

Innstillings- og tilsettingsutvalget 2012 

 

Onsdag 15. februar 2012: 

 

Sak 1 Tilsetting av stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi  

(j.nr. 2011/8080) 

Vedtak: Innstillingen godkjennes. Tilbud om stilling som stipendiat blir gitt kandidat 2 Kate 

Martin og kandidat 3. Anette Bringedal Houge. Om noen av disse takker nei går tilbudet til 

Rune Ellefsen.   

(enstemmig vedtatt) 

 

Sak 3 Tilsetting av førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett  

(j.nr. 2011/12847) 

Vedtak: Henrik Bjørnebye tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det 

juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. 
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(enstemmig vedtatt) 

 

Sak 4 Tilsetting av stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

(j.nr. 2011/12984) 

Vedtak: Trond Welstad tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det 

juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25% 

undervisningsplikt.  

(enstemmig vedtatt) 

  

Sak 5 Forlengelse av stillings som professor II ved Institutt for offentlig rett 

(j.nr. 2011/2250) 

Vedtak: Kirsten Ketscher tilsettes i fast stilling som professor II ved Det juridiske fakultet, 

Institutt for offentlig rett. 

(enstemmig vedtatt) 

 

Sak 7 Innstilling om midlertidig 10% tilsetting av forsker ved Senter for menneskerettigheter 

(j.nr. 2010/282) 

Vedtak: Morten Bergsmo tilbys engasjement i midlertidig forskerstilling (SKO 1108) ved 

Senter for menneskerettigheter i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 for å gi faglig veiledning 

innen feltet internasjonal strafferett og humanitærrett. 

(enstemmig vedtatt) 

 

Torsdag 8. mars 2012: 

 

Sak 1 Tilsetting av 1-2 førsteamanuensis ved Institutt for privatrett (j.nr. 2011/5689) 

Vedtak: Innstillingen godkjennes. Herman Bruserud og Bernhard Johann Mulder tilsettes i 

faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for 

privatrett. Dersom noen takker nei til tilbud om stilling går tilbudet videre til de andre 

innstilte i den rekkefølgen de er innstilt. 

(enstemmig vedtatt) 

 

Onsdag 21. mars 2012: 

 

Sak 3 Forlengelse av stilling som professor II, NIFS (j.nr. 2008/ (j.nr. 2008/3380) 

Vedtak: Innstillingen godkjennes. Vibe Ulfbeck tilsettes i et nytt femårig åremål som 

professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett.   

(enstemmig vedtatt) 

 

Tirsdag 03.04.2012 

 

Tilsetting av postdoktor ved Institutt for offentlig rett (2011/12588) 
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 Vedtak: Amrei Müller innstilles til stilling som eksternfinansiert postdoktor, SKO 1352, ved 

Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, for en periode på tre år. 

(enstemmig vedtatt) 

 

Tirsdag 17.04.2012: 

  

Sak 1 Tilsetting av stipendiat tilknyttet prosjektet ARFA (2011/13544) 

Vedtak: Kurt Weltzien tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det 

juridiske fakultet, institutt for privatrett, for en periode på tre år uten undervisningsplikt. 

(enstemmig vedtatt) 

 

Sak 9 Dekanvedtak  

Dekanen fattet på onsdag 30.05.2012, følgende vedtak om digital eksamen:  

 

Eksamen i JUS4211 gjennomføres digitalt høsten 2012, hvor eksamen blir  

avlagt på PC og innlevering er digital. Prosjektgruppen evaluerer den  

digitale eksamensgjennomføringen, og fremlegger deretter en  

innfasingsplan for de øvrige emnene ved Det juridiske fakultet. 

 

Nettside prosjektet:  

https://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/digital-eksamen/ 

 

Sak 10 Eventuelt 

Direktørstillingen ved Senter for Menneskerettigheter (SMR) blir ledig når Nils Butenschøn 

går av. I følge retningslinjer er det fakultetsstyret som skal lyse ut stillingen. I og med at 

førstkommende fakultetsstyremøte finner sted 15. oktober, ga styret dekanene fullmakt til å 

delegere utlysningen av direktørstillingen til ITU, som har et møte i juli.  

Delegering ble enstemmig vedtatt av styret.  

På neste fakultetsstyremøte blir denne saken tatt opp som en skriftlig orienteringssak.   

Det juridiske fakultet 12. juni 2012 

 

 
Hans Petter Graver,   Benedicte Rustad, 
Dekan     Fakultetsdirektør 

https://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/digital-eksamen/

