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Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag 
Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Pb. 7800, 5020 Bergen. 
Leder: Dekan Karl Harald Søvig, e-post: Karl.Sovig@uib.no 
Sekretær: Øystein L. Iversen, tlf: 94503953, e-post: oystein.iversen@uib.no 
 
 

PROTOKOLL FOR DET 28. NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR JURIDISKE FAG   

TIRSDAG 17. OKTOBER 2017, KL 1200 – 1500   

VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO 

Juridisk eksamenssal, 1 etg i Urbygningen (ligger  

mellom universitetsplassen og universitetsgata) 

 

 
Til Stede: 
Medlemmer: 
Trude Haugli, dekan, UiT Norges arktiske universitet 
Kjersti Dahle, stedfortredende fakultetsdirektør, UiT Norges arktiske universitet 
Anne Marie Frøseth, prodekan, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen 
Øystein Iversen, fakultetsdirektør, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Dag Michalsen, dekan, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Benedicte Rustad, fakultetsdirektør, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Ruben Haugland, studentrepresentant, UiO/NSO 
Arne Bendik Rekve, studentrepresentant, UiB/NSO 
 
Andre deltakere: 
Hege Bolstad Pettersen, assisterende generalsekretær, Universitetets- og høgskolerådet 
Anders Trodal, underdirektør, Kunnskapsdepartementet 
Jon Øygarden Flæten, rådgiver, Norges Forskningsråd 
Halvard Haukeland Fredriksen, visedekan for undervisning, Universitetet i Bergen 
Birgit Falch, seksjonssjef Forsknings- og stabsseksjonen, Universitetet i Bergen 
Ingvild Ulrikke Jakobsen, prodekan for forskning, UiT Norges arktiske universitet 
Gunnar Ketil Eriksen, prodekan for utdanning, UiT Norges arktiske universitet 
Alf Petter Høgberg, prodekan for forsking, Universitetet i Oslo 
Erling Johan Hjelmeng, prodekan for undervisning, Universitetet i Oslo 
Oddrun Rangsæter, assisterende fakultetsdirektør, Universitetet i Oslo 
Ola Johan Settem, førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger 
Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet 
Jone Engh, Høgskolen i Sør-Østnorge 
Monica Viken, Handelshøyskolen BI 
 
 

1/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling ble godkjent. Til dagsorden foreslo leder at sak 10/17 utgikk. Forslaget 

ble vedtatt. 

Det ble bemerket at sekretariatet bes invitere representanter fra JSU ved de tre 

juridiske fakultetene som observatører til kommende møter. 

 

mailto:benedicte.rustad@jus.uio.no
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2/17  Protokoll fra Det 27. nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag 

Protokollen ble godkjent.  
 

3/17 Initiativ fra de tre fakultetene i samarbeid med Forskningsrådet - finansiering av 
juridisk forskning - Rettstrans – orientering  
Forskningsrådet og Alf Petter Høgberg, prodekan for forskning ved Det juridiske 
fakultet, UiO, orienterte. 
 

4/17 «Veiledning for bedømming av søkere til professorater og 
professoropprykk i rettsvitenskap». Evaluering. 
Muntlig innledning fra Alf Petter Høgberg, prodekan for forskning ved Det juridiske 
fakultet, UiO. 
Vedtak: 
Dekanene følger opp arbeidet med å se på mulige forbedringer i veiledningen. 
 

5/17  Oppnevning av representanter til De juridiske fakulteters publiseringsutvalg 
Utvalget for perioden 01.01 2018 til 31.12 2019. 
Vedtak: 
Som medlemmer i De juridiske fakulteters publiseringsutvalg oppnevnes følgende: 
Professor Anne Marie Frøseth (UiB), postdoktor Signe Veierød Bush (UiT) og Erik 
Røsæg (UiO). Utvalget oppnevnes for perioden 01.01 2018-31.12 2019. 

 
6/17  Nominering til publiseringsnivå 2 
 Saksforelegg ettersendes. 

 

7/17  Oppfølging av utredningen «Formelle krav til rettsvitenskapelige tekster – Ny norsk 
henvisningsstandard» 
Et utvalg nedsatt på vegne av Det nasjonale fakultetsmøte har ferdigstilt utredningen 

«Formelle krav til rettsvitenskapelige tekster – Ny norsk henvisningsstandard», og det 

var et behov for at retningslinjene for den videre oppfølging måtte klarlegges.  

 

Medlemmer av fakultetsmøtet anså det som formålstjenlig å ha en standard av 

denne typen, men anvendelsesområdet det må utredes nærmere. Det ble imidlertid 

påpekt at retningslinjene allerede nå kan anvendes på masteroppgaver. 

 

Vedtak: 

Utredningen ble tatt til orientering og forskningsdekanene ved Det juridiske fakultet, 

UiO, Det juridiske fakultet, UiB, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

ble bedt om å følge opp arbeidet med standarden, med sikte på å legge den frem til 

godkjenning på det 29 Nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag i 2018. 
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8/17 Institusjonenes oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. 
 Gjensidig orientering fra de tilstedeværende institusjoner. 

Se https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-

utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2008162/ 

 

De tilstedeværende institusjonene, Det juridiske fakultet, UiO, Det juridiske fakultet, 

UiB, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Handelshøyskolen BI, 

Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sør-Østnorge og Handelshøgskolen ved 

Universitetet i Stavanger, orienterte. 

Arne Bendik Rekve, studentrepresentant, UiB/NSO, bemerket at det er viktig at 

institusjonen fortsatt har et fokus på utviklingen av kvalitet i utdanningen. 

 

Vedtak: 

Orienteringene og NSOs bemerkning ble tatt til etterretning. 

 

 
9/17 Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet. 

9/17 Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet. 

Universitets- og høgskolerådet v/ass. generalsekretær Hege Bolstad Pettersen 

orienterte om prosessen og oppfølgingen av høringssak av 28.06.2017. Hun refererte 

til høringsuttalelsene som er avgitt fra Det juridiske fakultet, UiO, Det juridiske 

fakultet, UiB, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, som ønsker å 

videreføre dagens organisering av Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag. 

 

Bolstad Pettersen orienterte om at det i saksframlegget til universitets- og 

høgskolerådets styre foreslås å etablere UHR-JUSS. Det innebærer at fakultetsmøtet 

blir en strategisk enhet i ny organisasjon, at universitets- og høgskolerådet vil ivareta 

sekretariatsoppgavene videre og at sammensetningen må vurderes i tråd med nye 

felles retningslinjer. 

 

Universitets- og høgskolerådets styre behandler forslaget i møte 23. oktober og 

forbereder saken til representantskapsmøtet.  

 

Ny organisering og vedtekter vedtas 15. november av Universitets- og høgskolerådets 

representantskap. Styret vedtar retningslinjene for de nye strategiske enhetene på 

sitt møte 14. desember.  

 

Ny organisasjon skal implementeres fra 1. januar 2018. 

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning.  

  
  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2008162/
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11/17 Orienteringer fra KD, NFR og UHR 
 

Vedtak: 

Orienteringene ble tatt til etterretning. 

 

12/17  Beramming av Nasjonalt fakultetsmøte 2018 
Nasjonalt fakultetsmøte 2018 finner sted 16. oktober ved Universitetet i Tromsø 

Norges arktiske universitet. 

 

13/16 Eventuelt 
 Intet. 
 
 


