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Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v. 

  
a) Brev av 8.11.2017 

Følgende medlemmer er oppnevnt til styret for Nansen Senter for miljø og fjernmåling 
for perioden 2018-2019: 
 
Oppnevnt av: Medlem Personlig varamedlem 
Unifob Anne Marit Blokhus Ingunn Hindenes Thorseth 
GC Rieber Bjart Nygaard Tor Instanes 
Universitetet i Bergen Helge Dahle Nils Gunnar Kvamstø 
UiB, GC Rieber og Unifob Knut Fægri Jarl Giske 

" Liv Holmefjord Per Sandberg 
" Ole Arne Misund Åse Åtland 

(2010/5112) 
 

  

 

b) Brev av 15.11.2017 
Dekan Frode Thorsen, Fakultet for kunst, musikk og design, er oppnevnt som nytt 
varamedlem til representantskapet for KODE. (2017/9729) 
 

c) Brev av 27.11.2017 
Instituttleder Aashild Grana, Institutt for kunst, oppnevnes som medlem og professor 
Sigrid Lien, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, til styret for stiftelsen 
Stenersens samling. De er oppnevnt for perioden våren 2018-våren 2022. (2009/3436) 
 

d) Brev av 5.12.2017 
Følgende medlemmer er oppnevnt til styret for stiftelsen Bryggens museum for 
perioden 2018-2020: 
Medlem Varamedlem 
Instituttleder Jan Heiret, 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, 
Det humanistiske fakultet 

Førsteamanuensis Alf Tore Hommedal, 
Universitetsmuseet i Bergen 

Professor Gitte Hansen, 
Universitetsmuseet i Bergen 

(2008/1516) 
 

  
e) Brev av 15.11.2017 

Dato: 22.01.2018 
Arkivsaksnr: 2018/1191 

Universitetsstyret 
18/18 
15.02.2018 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Sveinung Rotevatn er oppnevnt som nytt eksternt medlem til programkomiteen for 
Christiekonferansen. 
 

f) Brev av 16.11.2017 
Pogramkomiteen for Christiekonferansen har fått utvidet sitt mandat. Komiteen er nå 
også å være jury for Christieprisen. (2013/11709) 
 

g)  Brev av 14.12.2017 og 10.1.2018 
Professor Sissel Tone Ågot Lægreid, Institutt for fremmedspråk, er oppnevnt som 
medlem og professor Anneken Kari Sperr, Det juridiske fakultet, som varamedlem til 
Kuratorium for Det tysk-norske studiesenter i Kiel. Oppnevning er for perioden 2018-
2020.(2015/3334) 
 

h) E-post av 15.1.2018 
Følgende er oppnevnt til universitets- og høyskolerådets fagstrategisk enhet innen 
helse og sosial: 
 
Medlem Varamedlem 
Dekan Bente Wold 
Det psykologiske fakultet 

Visedekan for utdanning 
Helge Molde, Det psykologiske fakultet 

Dekan Per Bakke 
Det medisinske fakultet 

Prodekan for utdanning 
Steinar Hunskar, Det medisinske fakultet 

(2017/15870) 
 

i) Brev av 16.1.2018 
Viserektor Oddrun Samdal er oppnevnt som medlem og professor Harald Walderhaug, 
Institutt for geovitenskap, som varamedlem til Universitets- og høyskolerådets felles 
strategiske enhet for utdanning (UHR-utdanning). (2017/15870) 
 

j) Brev av 16.1.2018 
Viserektor for utdanning Oddrun Samdal er oppnevnt som medlem og professor 
Harald Walderhaug, Institutt for geovitenskap, som varamedlem til Universitets- og 
høyskolerådets strategiske enhet for utdanning, UHR-utdanning. (2017/15870) 
 

k) Brev av 24.1.2018 
Avdelingsdirektør Maria-Carme Torras Calvo, Universitetsbiblioteket,  er oppnevnt som 
medlem til Universitets- og høyskolerådets fellesstrategisk enhet for bliotek, UHR-
bibliotek. (2017/15870) 
 

l) Brev av 24.1.2018 
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm oppnevnes som medlem og ass. 
universitetsdirektør Tore Tungodden som varamedlem til Universitets- og 
høyskolerådets strategiske enhet for administrasjon, UHR-Administrasjon. 
(2017/15870) 
 

m) Brev av 29.1.2018 
Professor Asbjørn Strandbakken, Det juridiske fakultet, er oppnevnt som medlem til 
styret for Bergen Konfutse institutt (BIK) for resten av inneværende periode frem til 
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31.12.2018. (2012/5434) 
 

n) Diverse referater m.v. 
Vedlagt følger: 
1. Protokoll fra møte i forskningsutvalget 1.11.2017 
2. Protokoll fra møte i utdanningsutvalget 16.11.2017 
3. Referat fra møte i læringsmiljøutvalget 3.11.2017 
4. Referat fra møte i likestillingskomiteen 23.11.2017 
5. Protokoll fra møte i Studentparlamentet 30.10. og 27.11.2017 
 

o) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
1. Møter i fakultetsstyre: 
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 5.12.2017 
http://www.uib.no/hf/104529/sakslister-og-protokollar-2017 
Styremøte ved Det juridiske fakultet 12.12.2017 
http://www.uib.no/jur/103951/m%C3%B8teinnkallinger-og-protokoller-2017 
Styremøter ved Det matematisk-naturvitenskapelige 5.10. og 8.11.2017 
http://www.uib.no/matnat/53782/fakultetsstyret 
Styremøte ved Det medisinske fakultet 29.11.og 13.12.2017 
http://www.uib.no/med/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret 
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 18.10.2017 
http://www.uib.no/psyfa/102205/m%C3%B8teinnkalling-og-protokoll-2017 
Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
http://www.uib.no/svf/39039/sakslister-og-protokoller# 
Styremøte ved Fakultet for kunst, musikk og design 
http://www.uib.no/kmd/104202/fakultetsstyret 
Styremøte ved Universitetsmuseet 
http://www.uib.no/universitetsmuseet/106200/styrem%C3%B8ter-2017 
2. Styremøte i Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet 
https://www.sammen.no/no/bergen/om-sammen/styresaker 
 

 
Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret tar saken til orientering. 
 
 

   
 

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
22.01.2018/Mona Viksøy 
 
Vedlegg:  
1. Protokoll forskningsutvalget 1.11.2017 
2. Protokoll utdanningsutvalget 16.11.2017 
3. Referat læringsmiljøutvalget 3.11.207 
4. Referat likestillingskomiteen 23.11.2017 
5. Referat Studentparlamentet 30.10. og 27.11.2017 

http://www.uib.no/hf/104529/sakslister-og-protokollar-2017
http://www.uib.no/jur/103951/m%C3%B8teinnkallinger-og-protokoller-2017
http://www.uib.no/matnat/53782/fakultetsstyret
http://www.uib.no/med/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret
http://www.uib.no/psyfa/102205/m%C3%B8teinnkalling-og-protokoll-2017
http://www.uib.no/svf/39039/sakslister-og-protokoller
http://www.uib.no/kmd/104202/fakultetsstyret
http://www.uib.no/universitetsmuseet/106200/styrem%C3%B8ter-2017
https://www.sammen.no/no/bergen/om-sammen/styresaker


Universitetets forskningsutvalg 

Møte 1. november 2017 

12:30 - 15:30 

Kollegierommet, 

Muséplassen 1 

Protokoll 

 

Medlemmer til stede: Margareth Hagen, Anne Beate Maurseth, Anne Marie Frøseth, Anne Marit 

Blokhus, Marit Bakke, Gro Mjeldheim Sandal, Ragnhild Louise Muriaas, Anne-Helen Mydland, Kari 

Loe Hjelle, Frode Helmich Pedersen, Terje-André Kvinlaug, Camila Cimadamore-Werthein og Ingrid 

B. Engeland  

Observatører: Rasmus Slaattelid og Susanne Mikki  

Øvrige: John B. Lothe, Runar Jenssen, Roland Jonsson, Elisabeth Akselvoll, Kirsten Moen og Heidi A. 

Espedal.  

 

Fra Forskningsadministrativ avdeling (FA): Christen Soleim, Yngve Brynjulfsen og Espen Dahle  

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 7. september  

 

III. SAKER 

FU 19/17 Ph.d.-program og kvalitetssikring – høringsrunde  

De siste års endringer i nasjonale forskrifter gjør det nødvendig å se på 

organisering av forskerutdanningen ved UiB på nytt. En arbeidsgruppe har 

kommet frem til anbefalinger i en rapport om temaet. Hovedanbefalingene i 

rapporten er at UiB innfører fakultetsvise ph.d.-program og et 

kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanningen. Sakspapirene er å finne på denne 

siden. 

Prorektor Margareth Hagen og seniorrådgiver Espen Dahle (FA) innledet om 

prosessen i denne saken. Saken har vært ute til høring tidligere i semesteret, og 

medlemmene fikk anledning til å utdype sitt fakultets/enhets syn i møtet. 

Uttalelsene under møtet var i tråd med innspillene i høringene. HF og KMD 

uttrykte sin motstand mot å opprette fakultetsvise ph.d.-program. De øvrige 

fakultetene støtter en løsning med fakultetsvise ph.d.-program. Alle var enige om 

at en ny struktur må være like fleksibel med tanke på tverrfakultært samarbeid 

som det dagens struktur er.  

 

Utvalget gjorde følgende vedtak:  

Forskningsutvalget ber universitetsledelsen ta høringsinnspillene og innspillene 

fra møtet med videre i forberedelsen til en sak i Universitetsstyret. 

    

 

 

 

 

http://www.uib.no/fa/111337/m%C3%B8te-1-november-2017
http://www.uib.no/fa/111337/m%C3%B8te-1-november-2017
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IV. Orienteringer 

a. SPIRE – såkornsmidler 

Et notat ble lagt frem som viser bakgrunnen for SPIRE og hvilke erfaringer man har hatt med 

ordningen. Universitetsledelsen ønsker å gjøre endringer i bruken av SPIRE. SPIRE-utlysningen 

for 2018 vil være åpnere og ikke legge føringer på bruk av bestemte UiB-nettverk eller BRIKS-

partnere, men vektlegge forskningens og forskernes behov for internasjonale nettverk. Neste 

års SPIRE-midler vil i større grad innrettes for å styrke BOA-aktiviteten.  

b. Ny lov om statsansatte og universitetsstyrevedtakene knyttet til midlertidighet  

Rådgiver Kathrine Brosvik Thorsen ga en presentasjon av endringer på dette feltet. 

c. Charter & Code – status 

Seniorrådgiver Svein Åge Eilertsen ga en presentasjon av hva Charter & Code (C&C) er: 

prinsipper og krav ved rekruttering og ansettelse av forskere. C&C er skapt i en europeisk 

kontekst. Videre informerte Eilertsen om hvordan C&C iverksettes ved UiB.  

Eilertsen informerte om at presentasjonene til Thorsen og Eilertsen vil bli formidlet til 

medlemmene etter møtet. 

d. Siteringer, publiseringsmønster og –kulturer ved UiB 

Avdelingsdirektør Ingar Myking fra Universitetsdirektørens kontor informerte om arbeidet til en 

prosjektgruppe som ser på publisering og sitering. Målet med dette arbeidet er å styrke 

publisering, forstå fagtradisjonene bedre og utarbeide analysemateriale til strategi og 

kvalitetsutvikling. 

e. Nasjonal infrastruktur for bibliometri 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det etablert et prosjekt for nasjonal infrastruktur 

for bibliometri. Prosjektet eies av CERES og UiB deltar i prosjektets bibliometriutvalg. Et notat 

om saken ble fremlagt til møtet. 

f. Seminar om mobilitet i forskerutdanningen 24. oktober 

Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

g. Karriereprogrammet Momentum – status 

Prorektor Margareth Hagen og seniorrådgiver Espen Dahle informerte om at 16 unge forskere 

er plukket ut til å delta i karriereprogrammet Momentum. Totalt var det 62 søknader. Første 

samling blir 7. november. Noen av fakultetene kommenterte at de kunne vært bedre informert 

underveis i prosessen. FA ble bedt om å informere fakultetene skriftlig om innholdet i selve 

programmet, samt formidle et notat om bakgrunn og noe informasjon om hvem som søkte. 

h. Indikatorrapporten  

Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

 

Eventuelt  

Ingen saker. 

 

 

 

03.11.2017 / Christen Soleim / Yngve Brynjulfsen 

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_spire.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_nasjonal_infrastruktur_bibliometri.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_seminar_om_mobilitet_i_forskerutdanningen_-_program_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_indikatorrapporten.pdf
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UNIVERSITETET I BERGEN, 
UNIVERSITETETS 
UTDANNINGSUTVALG 

 
 
Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget – Møte 6 2017 
 
Tidspunkt: 16. november 2017, Kl. 09.00–12.00          
Møtested: Muséplass 1, kollegierommet  
 
Tilstede:  
Viserektor for utdanning: Oddrun Samdal  
 
Pro- og visedekaner: Claus Huitfeldt (HF), Harald Walderhaug (MN), Dag Elgesem (SV), 
Helge Molde (PSY), Linda Herfindal Lien (KMD), Halvard Haukeland Fredriksen (JUS), 
Steinar Hunskår (MED) 
 
Studentrepresentanter: Terje-André Kvinlaug, Amanda Schei, Nikolai Klæboe 
 
Faste observatører: Anne Sissel Vedvik Tonning (UB) 
 
Forfall: Ivar Nordmo (Uped). 
 
 
Fra administrasjonen: Christen Soleim, Iren Igesund 
 
Forslag til dagsorden: 
I  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 
II  Protokoll fra tidligere møte 

Protokollene fra møtene 6. september og 29. september ble godkjent.  
 
III  Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

• UU-seminar 14. desember. Temaet for seminaret er Mitt UiB i undervisning og 
vurdering.  Erfaringer og eksempler. 

• ”Internationalisation of the Curriculum” var tema på et Coimbra-seminar, der det ble 
presentert flere interessante prosjekter som kan være relevante for UiB. 

• Prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning» arrangerer 
en nasjonal konferanse 11.-12. desember i Bergen. 
 

Sak 61/17  Endringer i grads- og studieforskriften- Studentarbeidstimer per år  
I forrige møte behandlet Utdanningsutvalget et forslag om å forskriftsfeste at et fullt arbeidsår 
for studenter er 1600 timer, slik det er nedfelt i sørviserklæringen for undervisning, vurdering 
og eksamen. I møtet kom det innspill om at et tak på 1600 arbeidstimer medfører problemer 
for enkelte av fakultetene. Saken ble derfor sendt tilbake til Studieadministrativ avdeling for 
videre behandling. På bakgrunn av dette ble det i nytt vedtak foreslått at arbeidstimene skulle 
ligge på mellom 1600 og 1800. 
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Det kom følgende innspill: 

• En begrunnelse for hvorfor det er en fordel å fatte vedtak i saken savnes. 
• Å definere en øvre grense på studentarbeidstimer kan utgjøre et problem.  
• Variasjonen på hvor mange arbeidstimer studentene bruker kan være stor.  
• Studietilsynsforskriften opererer med en ramme på 1500 til 1800 arbeidstimer. Det er 

ønskelig at UiB viderefører en tilsvarende ramme. 
• Vedtaksteksten bør endres fra minst til normalt på grunn av variasjoner i antall 

arbeidstimer studentene bruker.   
 
På bakgrunn av innspillene i saken ble følgende vedtak fattet:  
 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget rår til at universitetsstyret gjør slike endringer i «Forskrift om opptak, 
studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen»: 

1. § 3.1 (4), andre setning, skal lyde: «60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudier. 
Dette utgjør normalt 1500 – 1800 arbeidstimer.»                      

  
Sak 62/17 Oppfølging og endring av reglene om sensorveiledning 
De gjeldende retningslinjene for sensorveiledninger ble iverksatt fra studieåret 2016-17. I 
møtet 24. mai fikk Utdanningsutvalget en orientering om praksisen ved fakultetene etter at 
retningslinjene hadde vært i bruk i et knapt år. Tilbakemeldingen da var at fakultetene lojalt 
følger opp retningslinjene, og at de fungerer bra så langt som de rekker.  
 
Bakgrunnen for saken er at Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et utkast til 
endringer i universitets- og høyskoleloven. Ett av forslagene i høringen, er å lovfeste en plikt 
til å bruke sensorveiledning ved all vurdering.  
 
Det kom følgende innspill i saken:  

• Hvorfor skal vi forskuttere for en lovendring som er på høring? 
• Dette vil kreve betydelige økonomiske utgifter og være tidkrevende.  
• Trenger vi å vedta dette før lovforslaget foreligger? 
• UiB har startet lovarbeidet før en lovendring er ferdig. Det har vært ulik praksis for 

emner. 
• Sensorveiledninger bør ha gode beskrivelser av hvordan de kan utføres. 
• Sensorveiledninger inneholder mye, og det er vanskelig å finne ut hva som er viktigst. 

Det er ønskelig at dette synliggjøres skriftlig. 
 
Utvalget var skeptisk til å fatte vedtak i saken og forskuttere en lovendring som er på høring. 
Saken ble derfor utsatt til en eventuell lovendring foreligger. 
 
Sak 63/17 Unntak fra UiB-forskriften for utprøving av nye undervisnings- og 
vurderingsformer 
Det skjer mye utviklingsarbeid og nyskaping når det gjelder metoder og praksis for 
undervisning, læring og vurdering. Universitets- og høyskoleloven og grads- og 
studieforskriften vår er tilpasset et nokså tradisjonelt syn, særlig når det gjelder vurdering. 
 
Bakgrunnen for saken er at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Institutt for 
biologi, ønsker å forsøke undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som er annerledes 
enn det grads- og studieforskriften er innrettet på. De ønsker å prøve ut en variant som ligger 
mellom mappe og slutteksamen. 
 
Loven setter grenser for institusjonenes handlefrihet. Dette gjelder først og fremst 
bestemmelsene om eksamen og vurdering.  For å få gjennomført forsøksordningen, er det 
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derfor behov for en dispensasjonsregel. Forslaget gir alle fakulteter mulighet til å utvikle 
prosjekter som prøver ut nye vurderingsformer. 
 
Saken ble sendt ut til fakultetene i forkant av møtet, og de hadde dermed muligheter for å 
komme med innspill før den ble lagt fram for utvalget.  
 
Det kom følgende innspill: 

• Det er et positivt initiativ. 
• Det er viktig at vi påpeker at tiltakene under prøveordningen skal evalueres, noe som 

bør innlemmes i vedtaket.  
 
I tråd med innspill i møtet ble følgende vedtak fattet: 
 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget rår styret til å vedta en ny §1.2 i grads- og studieforskriften, slik:  
  
«I forbindelse med utprøving av nye eller alternative lærings-, undervisnings- og 
vurderingsformer kan fakultetene etter søknad gis anledning til å fravike bestemmelsene i 
kapittel 5-7 i forskriften her i en nærmere angitt prøveperiode. Det forutsettes at tiltakene i 
prøveordningen evalueres. Regelen her gjelder fram til avslutningen av studieåret 
2019/2020.» 
                                
Sak 64/17 Studieportefølje  
Universitetsstyret vedtar årlig endringer i universitetets studietilbud og omfang av utlyste 
studieplasser, med utgangspunkt i tilrådinger fra Utdanningsutvalget. Studietilbudene skal 
følge standarder og kriterier for akkreditering av studier gitt i NOKUTs tilsynsforskrift. Forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, ble revidert i henholdsvis 2016 og 
2017. I de reviderte forskriftene er utdanningsinstitusjonenes plikt til å sørge for at oppretting 
av nye studietilbud følger kravene for akkreditering av studietilbud i kvalitetsforskriftens 
tydeliggjort. 
 
I 2015 ble det laget nye rutiner for oppretting av nye studietilbud. Det ble utarbeidet et nytt 
søknadskjema som tok utgangspunkt i NOKUTs søknadsskjema, og veiledning til skjemaet, 
for høgskoler som søker om akkreditering av sine studietilbud. I tillegg fikk fakultetene tilbud 
om veiledning i søknadsperioden. I 2016 ble veiledningstilbudet til fakultetene videreført og 
videreutviklet, og det ble satt ned en komité sammensatt av fagansatte representanter fra 
flere fakulteter for å bistå fakultetene i søknadsarbeidet.  
 
Ordningen med en komité i forbindelse med oppretting av nye studieprogrammer er 
videreført i 2017. Denne har hatt status som veilednings- og vurderingskomité. Komiteen har 
vært sammensatt av utdanningsdekanene på HF og KMD, og representanter fra Uped, 
Studieadministrativ avdeling samt studentrepresentanter. 
 
Et vurderingsdokument ble delt ut i møtet. Dette gjaldt oppretting av studieprogram 2017 og 
programopprettingskomiteéns utdyping av vurderingene fra 11. Oktober d.å.  
 
Det kom følgende innspill: 

• HF: Det er ikke mulig å gjennomføre disse kravene innen tidsfristen på grunn av 
manglende ressurser. 

• HF: Det er ønskelig å fremme et alternativt forslag til vedtak om at Det humanistiske 
fakultet får opprette de syv studieprogrammene uten at kravene om endringer er 
gjennomført.  
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• Vi har fått en ny tilsynsforskrift og rammeverket for studieprogram er betydelig 
skjerpet.  

• Det er uakseptabelt å fatte et vedtak om opprettelse dersom forutsetningene i 
forskriften ikke er tilstede. 

• Det er likevel viktig at vi får til en utviklingsprosess som motiverer HF-fakultetet. Det 
er et omfattende og viktig utviklingsarbeid som er gjort. 
 

Det ble gjennomført en votering, der alle unntatt en representant gikk inn for ikke å tilrå 
oppretting av de syv studieprogrammene som var fremmet av HF. Følgende vedtak ble 
fattet:  

Vedtak: 
1. UU tilrår ikke Universitetsstyret å opprette de syv studieprogrammene som var fremmet fra 
HF. En representant stemte mot vedtaket. 
2. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogram: 
a)            Masterprogram i arabisk 
b)            Bachelorprogram i miljø- og ressursfag. 
c)            Master’s Programme in Anthropology of Development  
3.  Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi endrer navn til Bachelorprogram i klima-, 
atmosfære- og havfysikk. Engelsk: Bachelor's Programme in Climate, Atmosphere and 
Ocean Physics 
  
Sak 65/17 Opptaksrammer 2018  
Ifølge kvalitetshåndboka skal fakultetene melde inn forslag til opptaksramme samt fordeling 
av opptaksrammen på studieprogram gjennom sine utdanningsmeldinger. Forslag til 
opptaksrammer er fastsatt på grunnlag av fakultetenes utdanningsmeldinger og 
studieplasstildelinger i statsbudsjettet. Et overordnet prinsipp i dimensjoneringen av opptaket 
er at de totale kostnadene ved studieplasser holdes konstant innenfor rammene av KDs 
grunnfinansiering. Dette innebærer at opptaksrammene må reguleres etter intern 
omfordeling av plasser mellom studieprogram med ulik lengde og kostnadskategori i 
finansieringssystemet. I saken ble forslag til opprettelse/nedleggelse av studieprogram for 
2018/2019, samt eventuelle omdisponeringer lagt fram.  

Det ble bevilget 43 nye studieplasser i statsbudsjettet for 2017, og den økonomiske rammen 
i basisfinansieringen er derfor endret.  
Det kom følgende innspill i saken:  

• MN påpekte at studieplassene som ble tildelt i 2017 allerede skal ligge inne i 
rammene for 2017/18. Rammene for innmeldte studier til Samordna opptak for MN 
endres fra 744 til 772.  

• For SV gjelder det samme som MN. Rammene for innmeldte studier til Samordna 
opptak 2017/18 endres fra 966 til 981.  

• HFs søknad om oppretting av fire tverrfaglige bachelorprogram og tre tverrfaglige 
masterprogram (samt medfølgende nedleggelse av ni bachelorprogram og fem 
masterprogram) ble ikke vedtatt. Opptaksrammene korrigeres i samsvar med 
gjeldende studieprogram. De totale rammene er uendret.  

 
Merknad fra SA: Det var feil i de totale rammene for masteropptakene som sto i forslag til 
vedtak - tallet korrigeres til 1178. Tallet i tabellen var også feilaktig summert til 1174 – dette 
korrigeres tilsvarende til 1178.  
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SA følger opp saken og korrigerer tallene i samarbeid med fakultetene, før saken legges 
fram for universitetsstyret. 
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å utlyse 4002 studieplasser i Samordna opptak, 
1178 plasser på toårig master og 506 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 
2018/2019.  

Opptaksrammene fordeler seg slik etter fakultet (korrigert tabell):  
 
 

Tabell 1: Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna opptak 2018/2019 
     

Fakultet Opptaksramme 
17/18 

Opptaksramme 
18/19 

Det humanistiske fakultet 976 1005 
Det juridiske fakultet 380 380 
Det medisinske fakultet 303 303 
Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 772 772 

Det psykologiske fakultet 535 535 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 981 981 
Fakultet for kunst, musikk og design 26 26 
Totalt 3973 4002 
   
Tabell 2: Opptaksrammer for toårige masterstudier 
2018/2019   

     

Fakultet Opptaksramme 
17/18 

 Opptaksramme 
18/19 

Det humanistiske fakultet 243 214 
Det juridiske fakultet 30 30 
Det medisinske fakultet 110 134 
Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 314 314 

Det psykologiske fakultet 147 147 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 270 270 
Fakultet for kunst, musikk og design 79 69 
Totalt 1193 1178 
   
Tabell 3: Opptaksrammer for særskilte lokale opptak 
2018/2019   

     

Program Opptaksramme 
17/18 

Opptaksramme 
18/19 

Bachelorprogram i design 35 35 
Bachelorprogram i kunst  45 45 
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Bachelorprogram i utøvende musikk eller 
komposisjon 25 25 

Norsk for flyktninger og innvandrere 80 80 
PPU (heltid og deltid)  290 290 
PPU for kunstnere og designere 17 17 
PPU i utøvende musikk 14 14 
Totalt 506 506 

 
Sak 66/17 Retningslinjer for sanksjoner ved forsinket sensur  
I  forrige møte behandlet Utdanningsutvalget forsinkelser i sensur. Bakgrunnen for saken var 
at det i flere omganger har kommet klager fra studenter om forsinkelser i sensur. 
Universitets- og høgskoleloven (UHL) har en hovedregel om tre ukers frist fra eksamen. Det 
er iverksatt tiltak for å redusere omfanget av forsinkelser, men det er fremdeles betydelige 
forsinkelser i sensurering ved flere av fakultetene.  
 
Utdanningsutvalget gjorde følgende vedtak i møtet 29. september: 
a. Fakultetene bes sette i verk umiddelbare tiltak for å hindre brudd på sensurfristene.  
b. Det skal rapporteres om status i dette arbeidet i god tid før hovedperioden for eksamen    
    starter høsten 2017.     
c. Utdanningsutvalget anbefaler at SA får i oppdrag å utrede et forslag til en konkret ordning         
for innføring av dagbøter for forsinket sensur som legges fram i neste møte. 
 
På bakgrunn av vedtaket ble forslag til retningslinjer lagt fram for Utdanningsutvalget. I 
forslaget ble det tilrådd at UiB innfører bøter ved forsinkelser på skoleeksamener og utsatt 
prøve. Det ble ikke lagt opp til bøtlegging på klagesensur.  
 
Saken hadde vært drøftet med dekanene, som ikke hadde innvendinger mot at bøter for 
forsinket sensur blir innført, selv om de foretrakk å ikke bruke sanksjoner. 
 
Det kom følgende innspill: 

• Det var et overraskende tiltak, som er inspirert av new public management- tenkning. 
• Hensynet til verdigrunnlaget for universitetet er ikke i varetatt ved innføring av bøter 

som virkemiddel. 
• Tiltaket vil ikke ramme de som er skyldige, men de som er ansvarlige for eksamen. 
• Ved NTNU og UiT blir bøtene gitt når fristen er overskredet med en uke, og ikke fra 

første dag som foreslått i vedtaket. Vi bør legge oss på samme linje.  
• Ledelsen har jobbet lenge for å få bukt med problemet, uten å lykkes. 
• Problemet med forsinket sensur må tas på alvor. Det har store konsekvenser for 

studentene. Studentene må prioriteres. 
• UiB har et problem og erfaringene fra andre utdanningsinstitusjoner viser at tiltaket 

fungerer. 
 
Det ble gjennomført en prøvevotering. Fire stemte for innføring av dagbøter, mens seks 
stemte mot. Det ble dermed flertall for å utsette vedtaket om innføring av dagbøter. På 
bakgrunn av voteringen og innspillene i møtet ble følgende vedtak fattet: 
 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget ber fakultetene å iverksette tiltak for å levere sensur innen fristen basert 
på analysene av dagens situasjon. Om situasjonen ikke bedres, innføres sanksjoner fra og 
med høsten 2018. 
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Vedtaket var enstemmig. 
 
Sak 67/17 Innføring av flere økter ved avvikling av skoleeksamen 
UiB er pålagt å effektivisere arealbruken av KD. Det arbeides med å heldigitalisere 
arbeidsprosessene knyttet til eksamensadministrasjon. Omleggingen til digital eksamen har 
ført til et behov for et eksamenslokale med høy kvalitet. UiB har derfor inngått en langsiktig 
leieavtale om eksamenslokaler i Solheimsgaten 18.  

Innføringen av det nye eksamensplanleggingsverktøyet (TP) har bidratt til å effektivisere 
eksamensplanleggingen og gitt en bedre oversikt over utnyttelsesgraden i eksamenslokalene 
våre. Systemet viser at eksamenslokalene i Solheimsgaten har altfor lav utnyttelsesgrad. Det 
er derfor ønskelig å innføre flere eksamensøkter per dag for kortere eksamener, og å kunne 
benytte tiden mellom kl. 09.00 og 20.00 samt lørdager til avvikling av skoleeksamen i lokalet i 
Solheimsgaten 18. 

Det kom følgende innspill: 
• Studentparlamentet: Det bør ikke være eksamen på lørdager. Ordinær eksamenstid 

bør være fra kl. 09.00-18.00 i Solheimsgaten 18 (ekskl. tillegg i tid).  
• Fakultetene bør høres. Det er uheldig å vedta en ordning før en har snakket med de 

ansatte.  
 
På bakgrunn av innspillene ble det konkludert med at Studieadministrativ avdeling i samråd 
med fakultetene gjør en videre utredning av konsekvensene av å innføre to økter på 
skoleeksamen i Solheimsgaten 18 mandag- fredag, og Utdanningsutvalget får saken tilbake 
til vedtak på e-post. 
 
Som en oppfølging av saken ble det utarbeidet en konsekvensutredning i samråd med 
fakultetene. Denne ble sendt til Utdanningsutvalget på e-post. Følgende innspill ble mottatt 
etter dette: 

• Det er ønskelig at det blir presisert at eksamener kun skal holdes mellom mandag og 
fredag. 

• Skal man tilgjengeligjøre klokkeslett for eksamen kun 14 dager før eksamensdatoen, 
må UiB være svært tydelige på at studenter må sette av hele dagen for eksamen. Det 
er viktig at denne beskjeden blir gitt så tydelig og tidlig som mulig i begynnelsen av 
semesteret. 

• I vedtaket bør det stå hvilken tidsavgrensing som gjelder (mandag til fredag  
09-19) og at en med økter mener ulike eksamener, slik at ikke samme  
eksamen kan deles på to ulike tidspunkt. 

• Det er et tankekors at tidsbegrensningen på kl 19 tydeligvis vil føre til en sortering der 
emner med lange (>3t) eksamener alltid får avvikle i ordinær arbeidstid, mens emner 
med kortere (<=3t) eksamen i stor grad vil havne på ettermiddag/kveld. 

 
På bakgrunn av alle innspillene i saken ble et nytt forslag til vedtak sendt ut til 
Utdanningsutvalget på e-post for godkjenning. Utvalget fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak: 
Studieadministrativ avdeling kan planlegge med flere økter for eksamensavvikling av 
skoleeksamen per dag i Solheimsgaten 18. En økt er en fullendt eksamen for ett emne. 
Skoleeksamen avholdes mandag til fredag i tidsrommet kl. 09.00 – 18.00 (19.00 med 
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tilleggstid). Det må i god tid varsles om at klokkeslettet for eksamen kan bli endret fram til 14 
dager før eksamen. Dette for at studentene skal kunne sette av hele dagen til en eksamen. 
Dette skal gjelde fra og med eksamensplanen for våren 2018 
  
Sak 68/17 Studiemobilitet og frafall på lavere grad i norsk høyere utdanning – 

rapport fra Ideas2Evidence  
 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 69/17 UiBs oppfølging av Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning og 

UiBs handlingsplan Kvalitet i utdanning. Prioritering av fellestiltak 
 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 70/17 Møteplan for Utdanningsutvalget for 2018  
Møtedatoer for Utdanningsutvalget vedtas for ett år om gangen. Møtetiden er som 
hovedregel kl. 09.00-12.00.  
 
Vedtak: 
Onsdag 24. januar 
Onsdag 21. mars   
Onsdag 9. mai (utdanningsmelding behandles i mai-møtet) 
Studiekvalitetskonferanse 19 september  
Juniseminaret: 7. og 8. juni 
Onsdag 5. september 
Torsdag 4. oktober  
Torsdag 8. november   
 
Saken ble vedtatt på e-post sirkulasjon. 
 
Sak 71/17 Høring om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven  
 
Det ble vist til høringen som er sendt til fakultetene med frist 4. desember. Saken ble tatt til 
orientering. 
  
Sak 72/17 Studentparlamentet; arbeidsprogrammet til arbeidsutvalget 
 
Saken ble utsatt til neste møte.    
 
Sak 73/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 74/17 Obligatorisk internasjonalisering- oppfølging 

Prøveordning med aktiv avmelding av utveksling - invitasjon til pilot  
Universitetsstyret har vedtatt å innføre en prøveordning der studentene aktivt må melde seg 
av utveksling, og hvor alle studenter i et program skal bli møtt med at utveksling er en 
integrert og obligatorisk del av studiet. Studentparlamentet tok initiativ til oppfølging av den 
foreslåtte prøveordningen. Saken ble behandlet Utdanningsutvalg den 29. september. 
Utvalget konkluderte med at første steg i oppfølgingen er at alle fagmiljøer inviteres til å delta 
i en pilot.  
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Studieadministrativ (SA) avdeling inviterte fakultetene til å melde inn studieprogram som kan 
være aktuelle for en pilot. Følgende fagmiljø ønsker å delta i piloten: 

• Institutt for sammenliknende politikk: Bachelorprogram i europastudium 
• Institutt for fremmedspråk: Bachelorprogram i tysk 
• Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap: Bachelorprogram i 

religionsvitenskap 
 
SA vil gå i dialog med de aktuelle fagmiljøene og har som mål å komme i gang med 
prosjektet før jul.  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 75/17 Karakterbruk i UH-sektoren 2016- rapport  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 76/17 Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
 

Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til  
Lov om universiteter og høgskoler § 4-3. 

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) – møte 5 2017  

Tid: 3. november, kl. 09.00-12.00. 

Sted: Fakultet for kunst, musikk og design, rom 303 

Til stede: Oddrun Samdal, Natalie Johnsen, Thomas V. Kalvik, Sverre Hartveit (vara), Sylvi 
Leirvaag, Nikolai Klæboe, Anne Belsvik, Tore Burheim, Runa Jakhelln, Even Berge, Hege 
Råkil, Erlend Grønvold, Tobias Bashevkin, Christen Soleim, Tonje Vaage, Karl Harald Søvik 

Fra fakultet: Visedekan Linda H. Lien, ass. Fakultetsdirektør Eli Høie og leder i 
Studentutvalget Fridtjof Wesseltoft (under sak 41) 

Fra sekretariatet: Per Gunnar Hillesøy 

Sakliste: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. 

II Godkjenning av referat fra møtet 29.09.2017  

Referatet ble godkjent, med merknad om noen rettinger i listen over de frammøtte. 
 
Sak 36/17 Prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere 
utdanning» - Presentasjon ved prosjektleder Harald Åge Sæthre 

Harald Åge Sæthre orienterte muntlig. Prosjektet ble startet 01.01.2017, og skal vare i tre år. 
Det er finansiert av en rekke institusjoner i fellesskap. Det er ikke et pedagogisk prosjekt, 
men konsentrert om rammene rundt utdanningen. Funnene i prosjektet er verdifulle, men det 
synes vanskelig å få tatt dem i bruk ved UiB. Generelt påpekte Sæthre at studentene blir for 
lite brukt i utdanningen, slik at de ikke kommer ordentlig inn i fellesskapet. Det har også vist 
seg krevende å få vitenskapelig ansatte i tale. Prosjektet har god dialog med Universell. 
Sæthre viste spesielt til konferansen «Studentene skal lykkes», som prosjektet arrangerer i 
Bergen 11. og 12. desember 2017.  
 
Innspill i debatten: Det er viktig å bruke også de internasjonale studentene som ressurs. 
 
Sak 37/17 Studentombudets virksomhet – Presentasjon ved Sylvi Leirvaag 
 
Sylvi Leirvaag orienterte muntlig. Hun viste til at flertallet av henvendelsene kommer på 
telefon eller e-post. Noe kommer også på sosiale medier. Det var en økning i tallet på 
henvendelser fra V-16 (53) til V-17 (70), sammenlignet med V-16. Dette skyldes antakelig at 
ordningen med studentombud nå er bedre kjent. Av saker som berører læringsmiljøet, ble 
særlig fysisk læringsmiljø (lys, luft, temperatur, støy; universell utforming; HMS-avvik) og 
psykososiale forhold trukket fram (mobbing, trakassering og ensomhet) trukket fram. 

https://nfye.w.uib.no/
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Studentombudet har sin egen hjemmeside, er til stede på sosiale medier, og informerer på 
andre måter.  
 
Sak 38/17 Evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg – Undersøkelse ved 
Oxford Research 
 
Denne evalueringen starter med spørreskjema og intervju med lederen, nestlederen og 
sekretariatet medio november. Saken vil også komme opp igjen i LMU i noe større bredde på 
neste møte. 
 
Sak 39/17 Gjennomgang av sentrale rettslige rammer for studenter  
 
Sekretæren orienterte kort i innledningen av saken. Det er også andre juridiske temaer som 
kan være aktuelle å gå gjennom i senere møter, så som egenbetaling, skikkethet og den nye 
likestillings- og diskrimineringsloven. 
 
Innspill i debatten: 
 

- Taushetserklæringer for studenter er i bruk en rekke steder. Det er usikkert om de blir 
brukt konsekvent, og om alle er à jour eller gode nok på andre måter. 

- Forsikring for studenter: Dette trengs det et bedre system på ved UiB, og det bør 
også løftes nasjonalt. 

- Det har ikke vært tilsyn fra Arbeidstilsynet spesifikt etter uhl. §4-3. Dermed mangler 
det gode tilbakemeldinger utenfra, noe som kan være et problem. 

- Tilsyn som er rettet mot ansatte, vil noen ganger også omfatte studenter. LMU vil få 
nærmere informasjon om dette fra HR-avdelingen. Det har også vært tilsyn fra 
Datatilsynet og Statens Strålevern. 

- Forskriftene om inneklima i arbeidsmiljøloven praktiseres også for 
studentarbeidsplasser. 

- I saker om individuell tilrettelegging har den desentrale behandlingen vært fordelaktiv 
med tanke på lokal tilpasning, men det kan være noe problematisk med tanke på 
likebehandling.  

- Ikke alt må eller skal reguleres. 
- Kan det være aktuelt med en lokal forskrift om læringsmiljø? 

 
 
Sak 40/17 Døgnåpne lesesaler i eksamenstiden 

EIA er huseier, men det ligger mye ansvar på fakultetene. Behovene er også ulike, og det 
må tas hensyn til sikkerhet, ventilasjon etc. Det har også vist seg ved tidligere slike ordninger 
at en del studenter brukte døgnåpne lesesaler på måter som ikke var forutsatt. Også 
kostnadene ble til dels uforholdsmessig høye. EIA og arbeidsutvalget i Studentparlamentet 
drøfter saken videre. 

Sak 41/17 Besøk ved Fakultet for kunst, musikk og design 

Her deltok representanter for fakultetet og studentutvalget, jf. ovenfor. 

Kunst- og designmiljøene er i nybygget, musikkmiljøene er fortsatt i de gamle lokalene sine. 
EIA opplyser at nybygg for Griegakademiet ikke vil være klart til bruk før i 2023/-24.  
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Kunst og design flyttet ut medio juni og inn 1. august. Flytteprosessen og de første 
månedene i nybygget har budt på utfordringer. Mye har vært nytt samtidig, og det har tatt tid 
å få ting på plass. Noe mangler fortsatt. Mange studenter har opplevd, og opplever fortsatt 
betydelige utfordringer. Det har vist seg at fakultetet og Statsbygg, som eier nybygget, har 
noe ulike kulturforståelser. Fakultetet har også lokaler til noen studenter og stipendiater i 
sentrum, samt at noen kunststudenter bruker lokalene på nabotomten. Det sistnevnte 
opphører til årsskiftet, da Bybanen overtar nabobygget. EIA har avtalt gjennomgang med 
Statsbygg og fakultetsledelsen. Flyttingen og «innkjøringen» har vært særlig krevende for 
sisteårskullet, og fakultetet jobber med en plan for disse studentene. På kort sikt er det et 
presserende behov for flere verksmestre, slik at ressursene i nybygget kan tas i bruk for fullt. 

Nybygget er likevel positivt på mange måter. Med særlig relevans for læringsmiljøet, peker 
fakultetet på at det holder et godt nivå på universell utforming. Det er også positivt at arealet 
er stort. At bygget er så gjennomsiktig som det er, kan gi ulemper for arbeid med større, 
introverte prosjekter. 

Fakultetet har opprettet felles HMS-utvalg for alle tre instituttene, og har også kommet inn i 
UiBs HMS-avvikssystem. Man har også jobbet med å få opp et fungerende studentdemokrati 
på alle nivåer. På Griegakademiet har kommunikasjon vist seg som et større problem enn på 
fakultetet ellers. Det kom spørsmål fra utvalget om permisjoner og studenter som vender 
tilbake etter permisjon kan gi vanskeligheter. Fakultetet vurderer ikke dette som 
problematisk. Permisjoner og tilbakevending er et velkjent felt, som fakultetet har lang 
erfaring med å håndtere fra før. 

Sak 42/17 Eventuelt 

Intet 

Sak 43/17 Orienteringssaker 

Ingen 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
HR-avdelingen 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

HR-avdelingen 
Telefon 55582100 
post@uib.no 

Postadresse  
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Nygårdsgt. 5 
Bergen 

Saksbehandler 
Anne Marit Skarsbø 
55582142 
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Universitetsdirektørens kontor 
 
  
  

Referat fra møte i Likestillingskomiteen 23.november 2017 
Sted: HR-avdelingen, Nygårdsgaten 5, 6.etg. 
Tid: Kl. 14:00 til 15:30 
 
Til stede: Hanne Marie Johansen, Brita Ytre-Arne, Hege Høivik Bye, Andreas Wefring, Bjarte 
Bjørkum, Eirik Andre Strømland, Heidi Lappgård, Tobias Otterstad, Anders Sæle Dahle 
(vara), Janne Bjorheim Bøe (vara), Jannicke Lervik-Kristensen (vara), Shaghayegh Yousefi 
(vara), Anne Marit Skarsbø, Sonja Dyrkorn (første del av møtet). 
Forfall: Sigmund Selberg, Helge Holgersen, Karina Harkestad, Håkon R. Mikalsen.  
 
Møteleder og referent: Likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø 
 
Sak 20/17: Velkommen og presentasjonsrunde 
Universitetsstyret har oppnevnt en ny likestillingskomitè for perioden 1.08.2017 til 
31.07.2021. Komiteen har fått denne sammensetningen:  
 

LIKESTILLINGSKOMITEEN VED UiB 2017 - 2021 
Medlemmer Varamedlemmer 
Førsteamanuensis Hanne Marie Johansen, 
Universitetsbiblioteket, Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning 

1. Administrasjonssjef Julie Stavnes, 
Klinisk institutt 2 

Instituttleder Sigmund Selberg, 
Matematisk institutt 

2. Rådgiver Anders Sæle Dahle, Det 
humanistiske fakultet 

Førsteamanuensis Brita Ytre-Arne, 
Institutt for informasjons- og medievitenskap 

3. Seniorkonsulent Janne Bjorheim Bøe, 
Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 

Førsteamanuensis Hege Høivik Bye, 
Det psykologiske fakultet 

4. Rådgiver Mette Dalhaug, Det 
humanistiske fakultet 

Seniorkonsulent Andreas Wefring, 
Universitetsmuseet i Bergen  

 

Seksjonssjef Bjarte Bjørkum, 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 

Referanse Dato 

2013/11482-ANSK 03.01.2018 
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Stipendiat Eirik Andre Strømland, 
Institutt for økonomi 

 

Seniorkonsulent Heidi Lappegård, Parat Jannicke Lervik-Kristensen, NTL 
Førsteamanuensis Helge Holgersen, 
Forskerforbundet 

 

Student Karina Harkestad Student Håkon R. Mikalsen 
Student Tobias J. Otterstad Student Shaghayegh Yousefi 

 
Studentene og representanten for midlertidig vitenskapelig tilsatte er oppnevnt for ett år om 
gangen. Sekretariat: HR-avdelingen ved likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø 
 
HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn ønsket den nye komiteen velkommen og orienterte om 
HR-avdelingen som har sekretariatsansvar for komiteen. 
 
Sak 21/17: Likestillingskomiteens mandat og arbeidsmåter 
Likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø og tidligere leder for likestillingskomiteen Hanne 
Marie Johansen orienterte om Likestillingskomiteens mandat og arbeidsmåter.  
 
Sak 22/17: Orientering om UiBs handlingsplaner  
UiBs handlingsplaner for likestilling, mangfold og inkludering: 

a. Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 
b. Handlingsplan for mangfold og inkludering 

Disse planen er vedtatt i vår/sommer og arbeidsplaner for hvordan de skal implementeres 
skal utarbeides er under utarbeidelse. Likestillingskomiteen vil ha en viktig rolle i oppfølging 
av planene. Et policydokument som underbygger planene er vedtatt og skal sendes ut til 
komiteens medlemmer. 
 
Sak 23/17: UiBs likestillingsstatistikk 
UiBs likestillingsstatistikk er et viktig redskap i likestillingsarbeidet. Gjennom den kan man 
følge utviklingen i status for likestilling ved universitetet. Statistikken og status vil bli lagt frem 
på neste møte i komiteen. 
 
Sak 24/17: Valg av leder og nestleder 
Komiteen velger selv sin leder og nestleder. De velges blant de faste medlemmene og leder 
bør helst være fra en av de fast vitenskapelig ansatte. Ledelsen velges for ett år om gangen, 
men kan gjenvelges. Følgende medlemmer av komiteen ble enstemmig valgt for det 
kommende året: 
 
Leder: Hege Høivik Bye, Det psykologiske fakultet. Hege er førsteamanuensis i 
sosialpsykologi og deltar blant annet i forskningsgruppen for kulturelt mangfold i samfunn og 
arbeidsliv.  
Nestleder: Eirik Andre Strømland, SV-fakultetet. Eirik er stipendiat ved Institutt for økonomi 
innenfor feltet eksperimentell økonomi. 
 
Evt.: Leder og nestleder har avtalt å møtes 11.desember kl. 10 med likestillingsrådgiver på 
HR-avdelingen for å lage en møte- og arbeidsplan fremover. 
 
 
 

http://www.uib.no/hr/74979/likestillingskomiteen-ved-uib
http://www.uib.no/strategi/109033/handlingsplan-likestilling-mellom-kj%C3%B8nnene-2017%E2%80%932020
http://www.uib.no/strategi/109010/handlingsplan-mangfold-og-inkludering
http://www.uib.no/hr/75383/likestillingsstatistikk-uib


 

PROTOKOLL 1 

 2 

SP 04/17-18 3 

Møte i Studentparlamentet, UiB 4 

 5 

Mandag 30. oktober 2017 6 

Klokken 17:00-23:00 7 

Tivoli, Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres Gate 8 

 9 

Ordstyrer: Øyvind Hatland 10 

Protokollfører: Runar Jenssen 11 

 12 

Dagsorden 13 

Sak 43/17-18 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt ................................. 2 14 

Sak 44/17-18 Godkjenning av protokoll fra SP 03/17-18 ............................................................................... 4 15 

Sak 45/16-17 Orientering: Handlingsplan for kvalitet i utdanningen .............................................................. 4 16 

Sak 46/16-17 Orientering: Etisk regelverk ved UiB .......................................................................................... 4 17 

Sak 47/16-17 Orienteringer ............................................................................................................................... 4 18 

Sak 48/17-18 Resolusjon: Ulåste dører til undervisningsrom under undervisning ......................................... 5 19 

Sak 49/17-18 Resolusjon: Døgnåpen lesesal ................................................................................................... 5 20 

Sak 50/17-18 Resolusjon: Utvidede åpningstider ved universitetsbibliotekene ............................................ 6 21 

Sak 51/17-18 Resolusjon: Digital kompetanse ved UiB ................................................................................... 8 22 

Sak 52/17-18 Resolusjon: Obligatorisk kurs i MittUiB for UiBs undervisere .................................................. 9 23 

Sak 53/17-18 Diskusjon: Kjønnskvotering blant representanter valgt av Studentparlamentet .................. 11 24 

Sak 54/17-18 Diskusjon: Mangfold, integrering og inkludering ..................................................................... 11 25 

Sak 55/17-18 Diskusjon: Restmidler fra SP-UiB sine driftsmidler ................................................................ 12 26 

Sak 56/17-18 Eventuelt: Ikke oppdaterte nettsider for SP-UiB .................................................................... 12 27 

Sak 57/17-18 Møtekritikk ............................................................................................................................... 12 28 

 29 

30 



 

Protokoll 
SP 04/17-18 

30. oktober 2017 

 

 2 av 12 

Sak 43/17-18 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt 31 

Vedtakssak 32 

 33 

Det var 31 stemmeberettigede delegater til stede ved opprop: 34 

 35 
Blå Liste (BL) [2 av 2]: 
 
 

Tobias Jenssen Otterstad 
Cecilie Arnesen 

Delegat 1 
Delegat 2 

 
Dro 20:53 

Liberal Liste (LL) [4 av 4]: 
 
 
 
 

Torvald S. Therkildsen 
Ingrid Bjørge Engeland 
Tobias Bashevkin 
Timo Kanehl 

Delegat 3 
Delegat 4 
Delegat 5 
Delegat 6 

 
 
 

Sosialdemokratisk liste (Sos.dem) [6 av 6]: 
 
 
 
 
 
 

Ida Martinsen 
Karina Harkestad 
Ivar Fredrik Mølmen 
Erlend Johan Myrhaug 
Nikolai Klæboe 
Cedrik Lyngroth 

Delegat 7 
Delegat 8  
Delegat 9 
Delegat 10 
Delegat 11 
Delegat 12 

Dro 20:54 
Dro 20:56 
Dro 20:02 
Dro 20:54 

Venstrealliansen (VA) [5 av 5]: 
 
 
 
 
 

Andrea Nilsson 
Jenny Nygaardsmoen 
Eira Vilde M. Garrido 
Varg Lukas Folkman 
Marie Kortner 

Delegat 13 
Delegat 14 
Delegat 15 
Delegat 16 
Delegat 17 

 
 Dro 20:53 
 
Dro 20:53 

Realistlista (RL) [4 av 4]: 
 
 
 
 

Andreas Trohjell 
Haakon Ludvig L. Ervik 
Tonje Katrine Vaage 
John Benjamin Lothe 

Delegat 18 
Delegat 19 
Delegat 20 
Delegat 21 

Dro 20:13 
 

International Students (IS) [1 av 1]: 
 

Md Shifat Ullah Delegat 22  

Det Andre Reelle Alternativ (DARA) [2 av 2]: 
 
 

Truls-Einar Strand Johnsen 
Magnus Sirnes Hjellum 

Delegat 23 
Delegat 24 

 
 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNF): 
 

Tora Skarvatun Delegat 25 Dro 20:54 

Det psykologiske fakultet (PF): 
 

Georg Nilsen Delegat 26  
 

Det humanistiske fakultet (HF): 
 

Andreas Hovland Delegat 27  

Det juridiske fakultet (JF): 
 

Jonas Nikolaisen Delegat 28  

Det medisinske fakultet (MED): 
 

Gard Aasmund S. Johanson Delegat 29  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF): 
 

Leon Aulie Conteh Delegat 30  

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD): Marita Stortjønnli Solvang Delegat 31 Dro 20:53 
 36 
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Følgende andre var til stede: 37 

 38 
 
Arbeidsutvalget (AU): 
 
 
 
 

 
Håkon Randgaard Mikalsen 
Terje-André Kvinlaug 
Natalie Johnsen 
Stian Skarheim Magelssen 

 
AU1 
AU2 
AU3 
AU4 

 

Universitetsstyrestudentene (UST): 
 
 

Katja Løvik 
Vegard Smievoll 

UST1 
UST2 

 

Kontrollkomiteen (KK): 
 
 
 

Joris Schwitters 
Håvard Lied 
Pål Halle Johnsen 
 

KK1 
KK2 
KK3 

 

Gjester (G): 
 
 
 
 

Ingrid Handeland 
 
Mia Milde 
 

Gjest 1 
 

Kom 17:15 
Dro 19:57 

 

Ordstyrer: 
 

Øyvind Hatland   

Protokollfører: 
 

Runar Jenssen   

 39 

FORSLAG til vedtak 40 

Studentparlamentet gjennomfører opprop. 41 

Studentparlamentet godkjenner innkalling og setter dagsorden. 42 

 43 

Arbeidsutvalgets innstilling 44 

Vedtas. 45 

 46 

Innspill til innkalling 47 

Ingen innspill til innkallingen. 48 

 49 

Endringsforslag til dagsorden 50 

Sak 45 og 46 utgår på grunn av manglende innledere. 51 

Sak 55 flyttes til etter sak 52. 52 

 53 

Saker til eventuelt 54 

Ikke oppdaterte nettsider, innmeldt av Nikolai Klæboe, Sosialdemokratisk Liste. 55 

 56 

UTFALL SAK 43 57 

SP var vedtaksdyktig med 31 stemmeberettigede til stede ved opprop. 58 

Dagsorden enstemmig vedtatt med eventuelle endringer som fremkommer over. 59 

60 
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Sak 44/17-18 Godkjenning av protokoll fra SP 03/17-18 61 

Vedtakssak 62 

 63 

FORSLAG til vedtak 64 

Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 03/17-18 med eventuelle endringer som fremkommer i 65 

møtet. 66 

 67 

Arbeidsutvalgets innstilling 68 

Vedtas. 69 

 70 

Endringsforslag 71 

Ingen innkomne forslag til endringer. 72 

 73 

UTFALL SAK 44 74 

Protokoll for SP 03/17-18 ble godkjent med eventuelle endringer som fremkommer over. 75 

 76 

Votering 77 

Enstemmig. 78 

 79 

 80 

Sak 45/16-17 Orientering: Handlingsplan for kvalitet i utdanningen 81 

Orienteringssak 82 

 83 

Orientering ved Oddrun Samdal. Orienteringen utgikk på grunn av at innleder ikke kunne komme. 84 

 85 

 86 

Sak 46/16-17 Orientering: Etisk regelverk ved UiB 87 

Orienteringssak 88 

 89 

Orientering ved Arne R. Ramslien. Orienteringen utgikk på grunn av at innleder ikke kunne komme. 90 

 91 

 92 

Sak 47/16-17 Orienteringer 93 

Orienteringssak 94 

 95 

Arbeidsutvalget orienterte hver for seg med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt med sakspapirene. 96 

 97 

Løvik og Smievoll orienterte fra Universitetsstyrestudentene med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt 98 

med sakspapirene. 99 

 100 

Jenssen orienterte om Organisasjonskonsulentens arbeidsoppgaver. 101 

 102 

Det ble åpnet for spørsmål etter hver orientering. 103 

 104 

 105 
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Sak 48/17-18 Resolusjon: Ulåste dører til undervisningsrom under undervisning 106 

Vedtakssak, innmeldt av Realistlista 107 

 108 

Innledning ved Realistlista. 109 

 110 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 111 

 112 

FORSLAG til resolusjon 113 

 

Ulåste dører til undervisningsrom under undervisning 
 
Praksisen med å låse dørene til undervisningsrom under undervisning må avskaffes. Dette fører til uheldige 
løsninger som stoler i døren, som igjen fører til støy fra arealer utenfor undervisningsrommet. 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 
 Undervisningsrom skal være tilgjengelig og ulåst for studenter under undervisning, ved unntak dersom 

brukeren eller romansvarlig ser det nødvendig eller hensiktsmessig å ha det låst. 
 

 114 

Arbeidsutvalgets innstilling 115 

Vedtas. 116 

 117 

UTFALL 118 

Vedtatt. 119 

 120 

Votering 121 

For: Resten 122 

Mot: 3 LL, 1VA  123 

Avholdende: PF 124 

 125 

 126 

Sak 49/17-18 Resolusjon: Døgnåpen lesesal 127 

Vedtakssak, innmeldt av Liberal Liste 128 

 129 

Innledning ved Liberal Liste. 130 

 131 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 132 

 133 

FORSLAG til resolusjon 134 

 

Døgnåpen lesesal 
 
I dag finnes det ingen døgnåpne lesesaler ved UiB, men tidligere har lesesalene på U. Pihls hus har vært 
døgnåpen i eksamensperioder. Dette burde bli et permanent tilbud for alle studentene og bør gjelde for hele 
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semesteret. Slik vil studenter få større valgfrihet til å jobbe med studiene på de tidspunktene de selv 
ønsker. Denne lesesalen skal på nattestid være tilgjengelig for alle studenter ved UiB. 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 
 UiB burde ha minst en døgnåpen lesesal hele studieåret. 
 Tilbudet skal gjøres tilgjengelig for alle studentene ved UiB. 
 

 135 

Arbeidsutvalgets innstilling 136 

Vedtas. 137 

 138 

UTFALL 139 

Vedtatt. 140 

 141 

Votering 142 

For: Enstemmig 143 

 144 

 145 

Sak 50/17-18 Resolusjon: Utvidede åpningstider ved universitetsbibliotekene 146 

Vedtakssak, innmeldt av Liberal Liste 147 

 148 

Innledning ved Liberal Liste. 149 

 150 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 151 

 152 

FORSLAG til resolusjon 153 

 

Utvidede åpningstider ved universitetsbibliotekene 
 
Universitetsbibliotekene har i dag med unntak av de på HF, SV og Mat-Nat ikke åpent i helgene. I tillegg er 
åpningstidene begrenset. Samtlige bibliotek ved UiB burde holde åpent hver lørdag, og det burde ses på 
muligheten til å utvide tilbudet til å også gjelde søndager. På lørdager burde et minimum være åtte timers 
åpningstid. For å begrense kostnadene kan dette kombineres med at bibliotekene ikke må være betjent 
gjennom hele åpningstiden. 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 
 Åpningstidene ved universitetsbibliotekene i hverdagene bør utvides, slik at bibliotekene har åpent fra 

senest klokken 08:00. 
 Universitetsbibliotekene bør ha lørdagsåpent og at muligheten for søndagsåpent burde vurderes. 
 Universitetsbibliotekene skal ha åpent i minst åtte timer på lørdager. 
 Det bør ses på en mulighet om å ha ubemannede bibliotek under de utvidede åpningstidene.  
 

 154 

Endringsforslag 155 

Martha Rolland Jacobsen, Sosialdemokratisk Liste 156 
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Linjenummer 604, forslag til resolusjon, første kulepunkt  157 

 158 

Styrke siste delsetning i første kulepunkt i resolusjonen, altså, stryke teksten «slik at bibliotekene har 159 

åpent fra senest klokken 08:00.». 160 

 161 

UTFALL ENDRINGSFORSLAG 162 

Vedtatt videre. 163 

 164 

Votering 165 

For: Resten 166 

Mot: 1 BL, 4LL, 1VA, 1MED, 1JF, 1PF, 1DARA 167 

Avholdende: Ingen 168 

 169 

 170 

Endringsforslag 171 

Truls-Einar Johnsen, Det Andre Reelle Alternativ 172 

604, forslag til resolusjon, kulepunkt to 173 

 174 

Endre «bør» til «skal». 175 

 176 

UTFALL ENDRINGSFORSLAG 177 

Vedtatt videre. 178 

 179 

Votering 180 

For: Resten 181 

Mot: MED, 1BL 182 

Avholdende: Ingen 183 

 184 

 185 

Endringsforslag 186 

Andrea Nilsson, Venstrealliansen 187 

Linjenummer 604 188 

 189 

Legge til nytt kulepunkt: 190 

«Adgang til bibliotekene utenom bemannet åpningstid bør skje med studentenes adgangskort.» 191 

 192 

UTFALL ENDRINGSFORSLAG 193 

Vedtatt videre. 194 

 195 

Votering 196 

For: Resten 197 

Mot: Ingen 198 

Avholdende: 1BL  199 

 200 

 201 

 202 
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Arbeidsutvalgets innstilling 203 

Vedtas. 204 

 205 

UTFALL 206 

Vedtatt, med endringsforslagene som fremkommer ovenfor. 207 

 208 

Votering 209 

For: Enstemmig 210 

 211 

 212 

Sak 51/17-18 Resolusjon: Digital kompetanse ved UiB 213 

Vedtakssak, innmeldt av Realistlista 214 

 215 

Innledning ved Realistlista. 216 

 217 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 218 

 219 

FORSLAG til resolusjon 220 

 

Digital kompetanse ved UiB 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 

 UiB må inkludere digitale ferdigheter i læringsutbyttene til bachelorutdanningene ved 
universitetet, der dette ikke betydelig vil påvirke kvaliteten i negativ grad. Dette vil øke 
studentenes kompetanse til å møte et samfunn i stadig endring, hvor digitale verktøy står 
sentralt innenfor nesten alle arbeidsplasser. Denne kompetansen må bygges ved å inkludere 
digitale verktøy gjennomgående i graden innenfor både undervisning og vurdering som er 
relevant for videre karriere og studier. 

 
 221 

Endringsforslag 222 

Martha Rolland Jacobsen, Sosialdemokratisk Liste 223 

Linjenummer 636, i resolusjonsteksten 224 

 225 

Styrke «bachelor» før bachelorutdanningene, slik at ordlyden blir «til utdanningene ved universitetet». 226 

 227 

UTFALL ENDRINGSFORSLAG 228 

Vedtatt videre. 229 

 230 

Votering 231 

For: Resten 232 

Mot: 2LL, 1VA, MED 233 

Avholdende: 1RL 234 

 235 

 236 

 237 
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Endringsforslag 238 

Truls-Einar Johnsen, Det Andre Reelle Alternativ 239 

Linjenummer 636 240 

 241 

Dele kulepunktet i to etter «nesten andre arbeidsplasser». Nytt kulepunkt blir da «Denne kompetansen må 242 

bygges ved å inkludere digitale verktøy gjennomgående i graden innenfor både undervisning og vurdering som 243 

er relevant for videre karriere og studier.». 244 

 245 

UTFALL ENDRINGSFORSLAG 246 

Vedtatt videre. 247 

 248 

Votering 249 

For: Resten 250 

Mot: 1BL, 2LL, 4RL, 1IS, MED, KMD 251 

Avholdende: 1Mat-Nat, 1LL, 1BL 252 

 253 

 254 

Arbeidsutvalgets innstilling 255 

Vedtas. 256 

 257 

UTFALL 258 

Vedtatt med endringene som fremkommer ovenfor. 259 

 260 

Votering 261 

For: Resten 262 

Mot: 4LL, 1MED 263 

Avholdende: Ingen  264 

 265 

 266 

Sak 52/17-18 Resolusjon: Obligatorisk kurs i MittUiB for UiBs undervisere 267 

Vedtakssak, innmeldt av DARA 268 

 269 

Innledning ved DARA. 270 

 271 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 272 

 273 

FORSLAG til resolusjon 274 

 

Obligatorisk kurs i Mitt UiB for UiBs undervisere 
 
MittUiB er UiBs digitale læringsplattform og utgjør navet i studentenes digitale læringsmiljø. For å sikre et 
likeverdig og stabilt digitalt læringsmiljø for alle UiB-studenter er det viktig å stille krav til undervisernes 
digitale kompetanse. Manglende digital kompetanse fører til at noen studenter opplever at informasjon, 
undervisningsnotater og andre læringsressurser ikke deles slik en forventer. Grunnleggende kurs innen 
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MittUiB må derfor være obligatorisk for alle undervisere ved universitetet. I tillegg bør universitet tilby 
viderekommende kurs slik at plattformens potensial i større grad blir utnyttet.  
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 
 Alle universitetets undervisere må gjennomgå et obligatorisk grunnleggende MittUiB-kurs. 
 UiB bør også tilby et viderekommende kurs for sine undervisere.  
 

 275 

Endringsforslag 276 

Ingrid Bjørge Engeland, Liberal Liste 277 

Endringsforslag 278 

Linjenummer 668 279 

 280 

Endre kulepunktet «Alle universitetets undervisere må gjennomgå ...» til «Alle universitetets undervisere og 281 

studieadministrativt personell må gjennomgå ...». 282 

 283 

UTFALL ENDRINGSFORSLAG 284 

Vedtatt videre. 285 

 286 

Votering 287 

For: Enstemmig 288 

 289 

 290 

Endringsforslag 291 

Andrea Nilsson, Venstrealliansen 292 

Linjenummer 668 293 

 294 

Kurset skal tilrettelegges det eksisterende kunnskapsnivået ved de ulike fakultetene.  295 

 296 

UTFALL ENDRINGSFORSLAG 297 

Falt. 298 

 299 

Votering 300 

For: 1BL, 4VA, HF, SV, 2DARA, 1IS 301 

Mot: Resten 302 

Avholdende: 1LL, 1PF  303 

 304 

 305 

Arbeidsutvalgets innstilling 306 

Vedtas. 307 

 308 

UTFALL 309 

Vedtatt, med endringsforslag som fremkommer ovenfor. 310 

 311 

Votering 312 

For: Resten 313 
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Mot: 1BL, 2LL  314 

Avholdende: Ingen  315 

 316 

 317 

Sak 53/17-18 Diskusjon: Kjønnskvotering blant representanter valgt av Studentparlamentet 318 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 319 

 320 

Terje-André Kvinlaug og Vegard Smievoll innledet saken. 321 

 322 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 323 

 324 

 Andreas Trohjell, forlot møtet 20:13. Studentparlamentet UiB er nå 29 stemmeberettigede. 325 

 326 

Diskusjonspunkter 327 

 Er det hensiktsmessig at kjønnskvotering blir benyttet i parlamentets styrer, råd, og utvalg? 328 

 Hvordan forholder parlamentet seg til Universitets- og høyskoleloven som setter tydelig krav til 329 

kjønnsfordeling i styrer, råd og utvalg underlagt UiB? 330 

 I hvilken grad skal det være en eventuell kvotering? Skal man tilstrebe 50/50, eller ha en annen 331 

fordelingsnøkkel? 332 

 Finnes det noe annet enn kjønn det kan være hensiktsmessig å se på når det gjelder mangfold i 333 

råd/styrer/utvalg? 334 

 335 

 Cecilie Arnesen forlot møtet 20:53. Studentparlamentet UiB er nå 28 stemmeberettigede. 336 

 Jenny Nygaardsmoen forlot møtet 20:53. Studentparlamentet UiB er nå 27 stemmeberettigede. 337 

 Varg Lukas Folkman forlot møtet 20:53. Studentparlamentet UiB er nå 26 stemmeberettigede. 338 

 Marita Stortjønnli Solvang forlot møtet 20:53. Studentparlamentet UiB er nå 25 stemmeberettigede. 339 

 Tora Skarvatun forlot møtet 20:54. Studentparlamentet UiB er nå 24 stemmeberettigede. 340 

 Ida Martinsen, forlot møtet klokken 20:54. Studentparlamentet UiB er nå 23 stemmeberettigede. 341 

 Erlend Johan Myrhaug forlot møtet 20:54. Studentparlamentet UiB er nå 22 stemmeberettigede. 342 

 Karina Harkestad forlot møtet 20:56. Studentparlamentet UiB er nå 21 stemmeberettigede. 343 

 344 

 345 

Sak 54/17-18 Diskusjon: Mangfold, integrering og inkludering 346 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 347 

 348 

Håkon Randgaard Mikalsen innledet saken. 349 

 350 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 351 

 352 

Diskusjonspunkter 353 

 Hvordan er det tilrettelagt for mangfold i SP-UiB og andre studentorganisasjoner i dag? Og hva kunne vært 354 

annerledes? 355 

 Hvordan kan vi bruke vår posisjon i bl.a. VT, Kommunen, NSO, med flere til å fremme fokus på mangfold og 356 

inkludering? 357 

 Hva slags informasjon trenger vi for å fatte gode beslutninger? 358 

 Hva slags tiltak kan vi se for oss, i SP-UiB og andre steder?  359 
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 Hva slags terskler finnes for deltakelse i vår organisasjon? 360 

 361 

 362 

Sak 55/17-18 Diskusjon: Restmidler fra SP-UiB sine driftsmidler  363 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 364 

 365 

Saken ble flyttet til etter sak 52. 366 

 367 

Stian Skarheim Magelssen innledet saken. 368 

 369 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 370 

 371 

Ivar Fredrik Mølmen, forlot møtet 20:02. Studentparlamentet UiB er nå 30 stemmeberettigede. 372 

 373 

Diskusjonspunkter 374 

 Skal vi bruke midlene på noe som varer? Investere i noe? 375 

 Skal vi bruke de på events/fest/festival/feiringer? 376 

 Skal vi lage et «KONSEPT»?  377 

 Hva er det ønskelig å bruke disse midlene på? 378 

 379 

 380 

Sak 56/17-18 Eventuelt: Ikke oppdaterte nettsider for SP-UiB 381 

Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 382 

 383 

Innledning ved Nikolai Klæboe. 384 

 385 

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 386 

 387 

SPUiB.no er ikke oppdatert og mangler blant annet oppdatert kontaktinformasjon til- og annen informasjon om 388 

listene. Dette må gjøres noe med så snart det lar seg gjøre. 389 

 390 

 391 

Sak 57/17-18 Møtekritikk 392 

Diskusjonssak 393 

 394 

Møtekritikk ble gjennomført. 395 

 396 

 397 

Møte hevet klokken 22:00. 398 
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 2 
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 5 

Mandag 27. november 2017 6 
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 9 
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Sak 58/17-18 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt 29 

Vedtakssak 30 

 31 

Det var 31 stemmeberettigede delegater til stede ved opprop: 32 

 33 
Blå Liste (BL) [2 av 2]: 
 
 

Tobias Jenssen Otterstad 
Carl Jannik E. Lindbæk 

Delegat 1 
Delegat 2 

 
 

Liberal Liste (LL) [4 av 4]: 
 
 
 
 

Victoria Schei 
Ingrid Bjørge Engeland 
Tobias Bashevkin 
Timo Kanehl 

Delegat 3 
Delegat 4 
Delegat 5 
Delegat 6 

 
 
 

Sosialdemokratisk liste (Sos.dem) [4 av 6]: 
 
 
 
 
 
 

Martha Rolland Jacobsen 
Johanne Vaagland 
Ivar Fredrik Mølmen 
Erlend Johan Myrhaug 
Nikolai Klæboe 
Hanne Augestad 

Delegat 7 
Delegat 8  
Delegat 9 
Delegat 10 
Delegat 11 
Delegat 12 

 
 
 
Kom 17:10 

Venstrealliansen (VA) [5 av 5]: 
 
 
 
 
 

Tarjei Røsvold 
Sigbjørn Løland Torpe 
Erlend Søbye Grønvold 
Varg Lukas Folkman 
Marie Kortner 

Delegat 13 
Delegat 14 
Delegat 15 
Delegat 16 
Delegat 17 

  

Realistlista (RL) [4 av 4]: 
 
 
 
 

Andreas Trohjell 
Haakon Ludvig L. Ervik 
Tonje Katrine Vaage 
John Benjamin Lothe 

Delegat 18 
Delegat 19 
Delegat 20 
Delegat 21 

 
 

International Students (IS) [1 av 1]: 
 

Arooj Munir Delegat 22  

Det Andre Reelle Alternativ (DARA) [1 av 2]: 
 
 

Truls-Einar Strand Johnsen 
Magnus Sirnes Hjellum 

Delegat 23 
Delegat 24 

 
 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNF): 
 

Tora Skarvatun Delegat 25  

Det psykologiske fakultet (PF): 
 

Georg Nilsen Delegat 26 Dro 19:45. 
 

Det humanistiske fakultet (HF): 
 

Amund Bjørnevik Delegat 27  

Det juridiske fakultet (JF): 
 

Nadia Ullah Delegat 28  

Det medisinske fakultet (MED): 
 

Gard Aasmund S. Johanson Delegat 29  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF): 
 

Vilde Attramadal Delegat 30  

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD): Marita Stortjønnli Solvang Delegat 31  
 34 
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Følgende andre var til stede: 35 

 36 
 
Arbeidsutvalget (AU): 
 
 
 
 

 
Håkon Randgaard Mikalsen 
Terje-André Kvinlaug 
Natalie Johnsen 
Stian Skarheim Magelssen 

 
AU1 
AU2 
AU3 
AU4 

 

Universitetsstyrestudentene (UST): 
 
 

Katja Løvik 
Vegard Smievoll 

UST1 
UST2 

 

Kontrollkomiteen (KK): 
 
 
 

Håvard Lied 
Joris Schwitters 
Pål Halle Johnsen 
 

KK1 
KK2 
KK3 

 

Gjester (G): 
 
 
 
 

Mia Milde 
Shifat Ullah 
Oddrun Samdal 
Arne Ramslien 
Ingrid Handeld 
Kasper Valestrand 
Aleksander Gjøsæter 

Gjest 1 
Gjest 2 
Gjest 3 
Gjest 4 
Gjest 5 
Gjest 6 
Gjest 7 
 

 

Ordstyrer: 
 

Tord Lauvland Bjørnevik   

Protokollfører: 
 

Runar Jenssen   

 37 

FORSLAG til vedtak 38 

Studentparlamentet gjennomfører opprop. 39 

Studentparlamentet godkjenner innkalling og setter dagsorden. 40 

 41 

Arbeidsutvalgets innstilling 42 

Vedtas. 43 

 44 

Innspill til innkalling 45 

Nikolai Klæboe, mener statistikken for fakultetsrepresentasjon burde blitt lagt som vedlegg til sakspapirene, 46 

og ikke i selve saksdokumentet. 47 

 48 

Endringsforslag til dagsorden 49 

Ingen endringsforslag til dagsorden. 50 

 51 

Saker til eventuelt 52 

Ingen saker til eventuelt. 53 

 54 

UTFALL 55 

SP var vedtaksdyktig med 30 stemmeberettigede til stede ved opprop. 56 

Dagsorden enstemmig vedtatt med eventuelle endringer som fremkommer over. 57 

58 
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Sak 59/17-18 Godkjenning av protokoll fra SP 04/17-18 59 

Vedtakssak 60 

 61 

FORSLAG til vedtak 62 

Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 04/17-18 med eventuelle endringer som fremkommer i 63 

møtet. 64 

 65 

Arbeidsutvalgets innstilling 66 

Vedtas. 67 

 68 

Endringsforslag 69 

Ingen innkomne forslag til endringer. 70 

 71 

UTFALL 72 

Protokoll for SP 04/17-18 ble godkjent med eventuelle endringer som fremkommer over. 73 

 74 

Votering 75 

Enstemmig. 76 

 77 

 78 

Sak 60/17-18 Orientering: Handlingsplan for kvalitet i utdanningen 79 

Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 80 

 81 

Orientering ved Oddrun Samdal. 82 

 83 

Det ble åpnet for spørsmål. 84 

 85 

Delegat 10, Erlend Johan Myrhaug ankom møtet klokken 17:10. 86 

Studentparlamentet har nå 31 stemmeberettigede tilstede. 87 

 88 

 89 

Sak 61/16-17 Orientering: Etisk regelverk ved UiB 90 

Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 91 

 92 

Orientering ved Arne R. Ramslien. 93 

 94 

Saken blir utsatt til etter Arbeidsutvalgets orientering, klokken 17:55. 95 

 96 

Det ble åpnet for spørsmål. 97 

 98 

 99 

Sak 62/16-17 Orienteringer 100 

Orienteringssak 101 

 102 

Arbeidsutvalget orienterte hver for seg med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt med sakspapirene. 103 
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Katja Løvik og Vegard Smievoll orienterte fra Universitetsstyrestudentene med bakgrunn av skriftlig 104 

orientering utsendt med sakspapirene. 105 

 106 

Grønvold orienterte om søknadsfrist SP-UiB-Fondet 15. februar 2018. Mulig for studentorganisasjoner å søke 107 

om midler til prosjekter og arrangementer, som fremmer politisk engasjement blant studenter ved UiB. 108 

 109 

Det ble åpnet for spørsmål etter hver orientering. 110 

 111 

 112 

Sak 63/17-18 Orientering: Fakultetsrepresentasjon i Studentparlamentet UiB 113 

Vedtakssak, innmeldt av Realistlista 114 

 115 

Orientering ved Terje-André Kvinlaug. 116 

 117 

Det ble åpnet for spørsmål. 118 

 119 

 120 

Sak 64/17-18 Resolusjon: Ja til åpen data 121 

Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 122 

 123 

Terje-André Kvinlaug innledet saken. 124 

 125 

Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 126 

 127 

Endringsforslag 128 

Nikolai Klæboe 129 

 130 

Legge til et tredje kulepunkt: 131 

 Det må tas hensyn til personvern før data gjøres tilgjengelig. 132 

 133 

Utfall endringsforslag 134 

Vedtatt videre. 135 

 136 

Votering 137 

For: Enstemmig. 138 

 139 

FORSLAG til resolusjon 140 

 

Ja til «Åpen data» 
 
Åpen data er et svært viktig arbeid satt i gang av EUs forskningskommisjon. Studentparlamentet støtter 
åpen data, som betyr at forskere har tilgang til hverandres data. Istedenfor å produsere nye data kan 
forskere benytte seg av eksisterende tallgrunnlag produsert av andre forskere. Det er også viktig at 
studenter har tilgang til slike data gjennom sin utdanningsinstitusjon. 
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Studentparlamentet ved UiB mener at: 
 Data finansiert gjennom statlige organer skal være åpent og tilgjengelig i en database til bruk av 

forskere og allmennheten. 
 UiB skal aktivt arbeide for å innføre åpen data lokalt på universitetet og nasjonalt. 
 

 141 

Arbeidsutvalgets innstilling 142 

Vedtas. 143 

 144 

UTFALL 145 

Vedtatt med endringsforslag som fremkommer ovenfor. 146 

 147 

Votering 148 

For: Enstemmig. 149 

 150 

 151 

Sak 65/17-18 Budsjett 2018 152 

Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget. 153 

 154 

Innledning ved Håkon Rangaard Mikalsen. 155 

 156 

Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 157 

 158 

Endringsforslag 159 

Andreas Trohjell 160 

 161 

Kutte posten "Møteutgifter" med 10 000,-. 162 

Øke posten "Informasjon" med 10 000,-. 163 

 164 

Utfall endringsforslag 165 

Vedtatt videre. 166 

 167 

Votering 168 

For: Resten 169 

Mot: 2BL, 2LL 170 

Avholdende: 2SosDem, KMD, SVF 171 

 172 

FORSLAG til vedtak 173 

Studentparlamentet UiB vedtar budsjett 2018, med de endringer som eventuelt fremgår i vedtatte 174 

endringsforslag under møtet.  175 

 176 

Arbeidsutvalgets innstilling 177 

Vedtas. 178 

 179 

UTFALL 180 

Vedtatt med endringsforslag som fremkommer ovenfor. 181 
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Votering 182 

For: Enstemmig. 183 

 184 

 185 

Sak 66/17-18 Høringssvar: Forskningsetikkforskriften 186 

Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 187 

 188 

Innledning ved Terje-André Kvinlaug. 189 

 190 

Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 191 

 192 

FORSLAG til høringssvar 193 

 

Forskningsetikkforskriften 

Høringssvar fra Studentparlamentet UiB 
 
Først og fremst vil Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) takke for muligheten til å 
komme med innspill til forskningsetikkforskriften. Vi mener at akademia har et overordnet samfunnsansvar 
og et ansvar for etisk refleksjon rundt sitt virke og sin rolle i samfunnet. Forskningsetikk er dynamisk, noe 
som medfører at vi hele tiden må utvikle den etiske refleksjonen i akademia. 
 
Vi ønsker å kommentere punkt 3.2 «særskilt for forskningsinstitusjonene», hvor forskningsetikkloven 
lovfester forskningsinstitusjoners ansvar for etikk i forskning. Vi ønsker å presisere at vi ønsker at alle 
universiteter skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter. Studentparlamentet 
ved Universitet i Bergen ønsker at det skal utarbeides retningslinjer for samarbeid med eksterne 
virksomheter. Samt at UiB arrangerer kurs og seminarer hvor etiske dilemmaer, spesielt knyttet til 
forskning, er i fokus. I Kunnskapsdepartementets utkast til forskrift om forskrift om forskningsetiske 
komiteer og utvalg § 1 om Redelighetsutvalg ønsker vi at det bør vurderes om utvalget bør ha et todelt 
mandat; være et forebyggende utvalg og et responderende organ.  
 
Vi ønsker et større fokus på retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter i akademia, samt at 
alle forskningsinstitusjoner arrangerer kurs og seminarer hvor etiske dilemmaer, spesielt knyttet til 
forskning, er i fokus. Videre har forskningen et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen, det 
er viktig for forsknings- og utdanningsmiljøer å problematisere og drøfte ringvirkninger av deres eget arbeid. 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen 
 

 194 

Det ble åpnet for prøvevotering på et endringsforslag fra Johanne. 195 

 196 

Endringsforslag 197 

Johanne Vaagland 198 

 199 

Endre «UiB» til «det». 200 

 201 
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Utfall endringsforslag 202 

Vedtatt videre. 203 

 204 

Votering 205 

For: Resten 206 

Mot: 1 LL 207 

Avholdende: 4 RL 208 

 209 

Arbeidsutvalgets innstilling 210 

Vedtas. 211 

 212 

UTFALL Sak 66/17-18 213 

Vedtatt med endringen som fremkommer ovenfor. 214 

 215 

Votering 216 

For: Enstemmig. 217 

 218 

 Delegat 26, Georg Nilsen forlot møtet klokken 19:45. 219 

 Studentparlamentet har nå 30 stemmeberettigede tilstede. 220 

 221 

 222 

Sak 67/17-18 Revidering av Kontorreglementet 2017-2018 223 

Vedtakssak, innmeldt av Tobias Otterstad og Nikolai Klæboe 224 

 225 

Tobias og Nikolai innledet i saken. 226 

 227 

Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 228 

 229 

Nåværende tekstdel 1  230 

“Ved reise dekker Studentparlamentet kostnader til billigste reisemåte. Dette gjelder: AU, org.kons. og de som 231 

ellers er tilkjent en reise ved vedtak i AU. Unntak for disse reglene kan gjøres hvis spesielle hensyn gjør det 232 

nødvendig å benytte andre og dyrere reisemåter. I alle tilfeller skal det foreligge et vedtak i AU”. 233 

 234 

FORSLAG til ny tekstdel 1 235 

Ved reisebestillinger skal pris ha hovedprioritet, men miljøhensyn skal vektlegges så lenge det ikke byr på 236 

uhensiktsmessig store ekstrautgifter. Ved reiser finansiert av UiB eller andre aktører skal Arbeidsutvalget 237 

(AU) undersøke alternative reiseruter og kombinere forskjellige reisemåter hvis man kan oppnå en fordel med 238 

hensyn til miljøet.  239 

 240 

Studentparlamentet skal primært dekke kostnader til billigste reisemåte. Dette gjelder: AU, org.kons. og de 241 

som ellers er tilkjent en reise ved vedtak i AU. Alle reiser i forbindelse med AUs arbeid, skal på forhånd være 242 

godkjent i AU-møte.  AU tillates å bruke skjønn for å vurdere enkeltsaker, men alle avvik fra billigste reisevei 243 

på turer utenfor Vestlandsregionen hvor miljøhensyn ikke er vektlagt, skal underrettes Studentparlamentet 244 

muntlig eller skriftlig. Unntak fra disse reglene kan gjøres hvis spesielle hensyn gjør det nødvendig å benytte 245 

andre og dyrere reisemåter. Ved unntak skal Studentparlamentet underrettes muntlig eller 246 
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skriftlig.  Semestervise rapporter om AU sin reiseaktivitet skal presenteres for Studentparlamentet på 247 

semesterets første ordinære møte. 248 

 249 

Endringsforslag 1 250 

Truls-Einar Johnsen 251 

Linjenummer 641 252 

 253 

Legge til "og/eller ekstra reisetid" etter "uhensiktsmessig store reiseutgifter" 254 

 255 

Setningen blir da: "Ved reisebestillinger skal pris ha hovedprioritet, men miljøhensyn skal vektlegges så lenge 256 

det ikke betyr på uhensiktsmessig store ekstrautgifter og/eller ekstra reisetid" 257 

 258 

Utfall endringsforslag 259 

Vedtatt videre. 260 

 261 

Votering 262 

For: Resten 263 

Mot: 1MED, 1VA 264 

 265 

 266 

Endringsforslag 2 267 

Arbeidsutvalget 268 

Linjenummer 652 269 

 270 

Semestervise rapporter om AU sin reiseaktivitet skal presenteres for Studentparlamentet på semesterets 271 

siste ordinære møte. 272 

 273 

Utfall endringsforslag 274 

Vedtatt videre. 275 

 276 

Votering 277 

For: Enstemmig. 278 

 279 

 280 

Endringsforslag 3 281 

Arbeidsutvalget 282 

Linjenummer 647 283 

 284 

Alle reiser i forbindelse med AU sitt arbeid skal på forhånd være godkjent i AU-møte for alle summer over 500,- 285 

kroner. 286 

 287 

Utfall endringsforslag 288 

Vedtatt videre. 289 

 290 

Votering 291 

For: Enstemmig 292 
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Arbeidsutvalgets innstilling 293 

Vedtas. 294 

 295 

UTFALL 296 

Vedtatt, med de endringer som fremkom i møtet. 297 

 298 

 299 

Sak 68/17-18 Valg til Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 2017-2018 300 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 301 

 302 

Terje-André Kvinlaug innledet saken. 303 

 304 

Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 305 

 306 

Forhåndsmeldte kandidater 307 

Erlend Søbye Grønvold 308 

John Benjamin Lothe 309 

Truls-Einar Johnsen 310 

 311 

Kandidater innmeldt i møtet 312 

Tonje Katrine Vaage 313 

Ingrid Bjørge Engeland 314 

Nikolai Klæboe 315 

 316 

UTFALL 317 

Erlend Søbye Grønvold ble valgt som medlem av Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 318 

John Benjamin Lothe ble valgt som medlem av Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 319 

Truls-Einar Johnsen ble valgt som medlem av Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 320 

Tonje Katrine Vaage ble valgt som medlem av Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 321 

Ingrid Bjørge Engeland ble valgt som medlem av Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 322 

Nikolai Klæboe ble valgt som medlem av Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 323 

 324 

 325 

Sak 69/17-18 Eventuelt 326 

Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 327 

 328 

Ingen saker til eventuelt. 329 

 330 

 331 

Sak 70/17-18 Møtekritikk 332 

Diskusjonssak 333 

 334 

Møtekritikk ble gjennomført. 335 

 336 

Møte hevet klokken 20:30. 337 
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