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Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v. 

 
 
a) Brev av 16.10.2017 

Fagdirektør Amund Måge, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, er oppnevnt 
som nytt medlem i styret for stiftelsen ILAB. (2011/2887) 
 

b) Brev av 1.11.2017 
Følgende medlemmer er oppnevnt i styret for Center for the Science of Learning & 
Technology (SLATE): 
Medlem 
 

Varamedlem 

Dekan Bente Wold, leder,  
Det psykologiske fakultet 

Prodekan Gro Mjeldheim Sandal, 
Det psykologiske fakultet 

Viserektor Oddrun Samdal  
Dekan Jan Erik Askildsen,  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Visedekan Dag Elgesem, 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff,  
Uni Research Helse 

Forskningsleder I Torill Helene Tveito, 
Uni Research Helse 

Rektor Bjørn Lyngdal, 
Amalie Skram videregående skole 

Direktør Lin Holvik, 
Kulturtanken 

Student Natalie Johnsen Student Håkon Randgaard 
(2015/1033) 
 

c) Brev av 2.11.2017 
Professor Einar Røttingen, Fakultet for kunst, musikk og design, oppnevnes som 
varamedlem til styret for Senter for Griegforskning frem t.o.m. 30.6.2019. 
(2010/8991) 
 

d) Brev av 14.11.2017 
Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, Det humanistiske fakultet er oppnevnt som nytt 
medlem i stiftelsen Lyngheisenteret. Oppnevningen gjelder for perioden 2018-2021. 
(2006/1212) 
 

e)  Brev av 15.11.2017 
Dekan Frode Thorsen, Fakultet for kunst, musikk og design, oppnevnes som nytt 
medlem i representantskapet for Kunstmuseene i Bergen (KODE). (2017/9729) 
 

f)  Brev av 8.11.2017 

Dato: 16.11.2017 
Arkivsaksnr: 2014/1638 

Universitetsstyret 
146/17 
30.11.2017 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 



  

 
 
 
  

2 

Følgende medlemmer er oppnevnt til styret for Nansen Senter for miljø og fjernmåling 
(Nansensenteret) 
 
 
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 

Oppnevningen gjelder for perioden 2018-2019. 
2010/5112)   
   

g) Referatsak: 
Brev fra PWC av 8.11.2017 om Internrevisjon – oppfølging fra styremøtet 26. oktober 
2017. Brevet ligger ved. (2017/11804) 

h) Diverse referater m.v. 
Vedlagt følger: 
1. Referat fra møte i forskningsutvalget 7.9.2017 
2. Referat fra møte i utdanningsutvalget 6.9. og 29.9.2017 
3. Referat fra møte i læringsmiljøutvalget 29.9.2017 
4. Referat fra møte i Studentparlamentet 25.9.2017 
 

i) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
1.Møter i fakultetsstyre: 
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 24.10.2017 
http://www.uib.no/hf/104529/sakslister-og-protokollar-2017 
Styremøte ved Det juridiske fakultet 31.10.2017 
http://www.uib.no/jur/103951/m%C3%B8teinnkallinger-og-protokoller-2017 
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige 07.09.2017 
http://www.uib.no/matnat/104896/protokoller-fakultetsstyret-2017 
Styremøte ved Det medisinske fakultet 25.10.2017 
http://www.uib.no/med/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret 
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 7.9.2017 
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 
 

 

http://www.uib.no/hf/104529/sakslister-og-protokollar-2017
http://www.uib.no/hf/104529/sakslister-og-protokollar-2017
http://www.uib.no/jur/103951/m%25C3%25B8teinnkallinger-og-protokoller-2017
http://www.uib.no/jur/103951/m%25C3%25B8teinnkallinger-og-protokoller-2017
http://www.uib.no/matnat/104896/protokoller-fakultetsstyret-2017
http://www.uib.no/matnat/104896/protokoller-fakultetsstyret-2017
http://www.uib.no/med/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret
http://www.uib.no/med/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret
http://www.uib.no/psyfa/102205/m%25C3%25B8teinnkalling-og-protokoll-2017
http://www.uib.no/psyfa/102205/m%25C3%25B8teinnkalling-og-protokoll-2017
http://www.uib.no/svf/39039/sakslister-og-protokoller
http://www.uib.no/svf/39039/sakslister-og-protokoller
http://www.uib.no/kmd/104202/fakultetsstyret
http://www.uib.no/kmd/104202/fakultetsstyret
http://www.uib.no/universitetsmuseet/106200/styrem%25C3%25B8ter-2017
http://www.uib.no/universitetsmuseet/106200/styrem%25C3%25B8ter-2017
https://www.sammen.no/no/bergen/om-sammen/styresaker
https://www.sammen.no/no/bergen/om-sammen/styresaker
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Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret tar saken til orientering. 
 
 

   
 

 
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
  
 
16.11.2017/Mona Viksøy 
 













Universitetets forskningsutvalg 
Møte 7. september 2017 
12:30 - 15:30 
Kollegierommet, 
Muséplassen 1 

Protokoll 
 
Til stede: Margareth Hagen, Anne Beate Maurseth, Anne Marie Frøseth, Jarl Giske, Marit Bakke, Gro 
Mjeldheim Sandal, Ragnhild Louise Muriaas, Anne-Helen Mydland, Aino Hosia, Terje-André Kvinlaug, 
Camila Cimadamore-Werthein, Ingrid B. Engeland, Eirik Bratland, John B. Lothe, Kirsten Moen, Torjus 
Midtgarden, Kristof Vlaeminck og Maria-Carme Torras Calvo 
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling (FA): Heidi A. Espedal, Yngve Brynjulfsen og Bjørn Einar Aas  
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 11. mai  
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 16/17 Konstituering, mandat og sammensetning 
Prorektor Margareth Hagen viste til Universitetsstyrets vedtak om oppnevning 
av Universitetets forskningsutvalg (FU) for den neste fireårsperioden, styresak 
88/17 av 24. august 2017.  
Prorektor leste opp fra utvalgets mandat (som er å finne i en rapport om FU sin 
virksomhet i perioden 2013 – 2017). Hun varslet en gjennomgang av utvalgets mandat 
og sammensetning, med tanke på å gjøre utvalget mer operativt og i tråd med 
forskningsfeltets behov. Dette ble også varslet i oppnevnelsessaken til 
Universitetsstyret. 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal foretok en kort presentasjon av det øvrige 
innholdet i rapporten om FU sin virksomhet i den siste fireårsperioden.  
Prorektor erklærte at Universitetets forskningsutvalg 2017-21 nå er konstituert. 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 

Forskningsutvalget tar dets mandat, sammensetning og konstituering til 
orientering. 
 

FU 17/17 Oppfølging av BOA-styresak. Drøftingssak 
Prorektor og avdelingsdirektøren innledet om at UiB har en ambisjon om å øke 
BOA i tiden fremover. I denne sammenheng ble det fremlagt en sak om status 
og vurdering av virkemidler for å øke BOA, som tidligere har blitt presentert 
for Universitetsstyret. Styret har bedt om at universitetsdirektøren legger frem 
en sak med forslag til konkrete tiltak i styremøtet i november.  
Prorektor ønsker å opprette en referansegruppe for BOA-teamet, blant annet 
for å styrke faglig forankring av BOA-teamets arbeid.  
Fakultetene ble invitert til å fortelle om status for sin BOA, virkemidler man 
benytter i dag og ideer til hvordan UiB kan øke sin BOA. Flere av fakultetene 
uttrykker at de er svært fornøyde med arbeidet som BOA-teamet gjør. Noen 
forteller at de lokalt har egne støtteordninger som forskerne kan benytte seg 
av i søknadsprosessen. En klar rolleavgrensning mellom det sentrale BOA-

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-088.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3060_oppsummering_2013_-_2017_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3060_oppsummering_2013_-_2017_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4050_us2017-057-boa.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4050_us2017-057-boa.pdf
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teamet og fakultetets rådgivere er viktig. Utvalget uttrykker håp om at UiB sin 
nye søknadsdatabase kan bli et godt verktøy fremover.  
 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 

1. Forskningsutvalget tar rapporten om BOA til orientering. 
2. Forskningsutvalget ber universitetsledelsen ta innspillene fra møtet 

med i det videre i arbeidet med å konkretisere tiltak for å øke BOA.  
 

FU 18/17 Ph.d.-program og kvalitetssikring – høringsrunde. Drøftingssak 
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. Fakultetene har mottatt 
denne som en høringssak, med svarfrist 9. oktober. Rådgiver Yngve 
Brynjulfsen, FA, presenterte rapporten og dens anbefalinger.  
Utvalget ble gitt anledning til å komme med sine inntrykk i dette møtet. Under 
diskusjonen ble det spurt om det har blitt gjennomført en undersøkelse av hva 
UiB sin modell med ett tverrfaglig ph.d.-program har ført til. Noen av 
medlemmene ytret at det ikke var noen automatikk at vi må omstrukturere vår 
forskerutdanning til fakultetsvise ph.d.-program fordi det har blitt gjort 
endringer i de nasjonale forskriftene på feltet. Andre medlemmer var positive 
til de foreslåtte endringene i strukturen. De fleste medlemmene var positive til 
at det utarbeides et kvalitetssikringssystem, uavhengig av hvilken struktur for 
forskerutdanningen som blir vedtatt. 
Rådgiver Brynjulfsen ga noen saksopplysninger om hva arbeidsgruppen har 
jobbet med. Prorektor oppfordret medlemmene til å fortsette arbeidet ved å 
bidra aktivt til fakultetets høringsinnspill. 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 

Forskningsutvalget tar rapporten om ph.d.-program og kvalitetssikring til 
orientering. 

 

 

 

IV. Orienteringer 

a. Kristof Vlaeminck orienterer om UiBs Brusselkontor 
Kristof Vlaeminck er kontorsjef ved UiB sitt Brusselkontor. Han informerte de nye 
medlemmene om hva kontoret jobber med, og hvordan det kan bidra til flere og bedre 
søknader om EU-midler fra UiB. 
 

b. Horisont-programmet. Karriereutvikling for fremragende yngre forskere 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 
Prorektor informerte om at programmet sannsynligvis vil endre navn. Det kom et innspill om å 
utvide kriteriene for å hvem som kan søke på dette programmet. Prorektor vil ta innspillet til 
vurdering. 

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_rapport_-hoveddokument.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_fu_presentasjon_av_horisontprogrammet_002.pdf
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c. LAB-FAB-APP, Investing in the European future we want («Lamy-report») og de norske rektorenes 
svar 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

d. NIFU-rapport om doktorgradskandidater i Norge  
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

e. Handlingsplan for Kina og Norge om samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

 
Eventuelt  
Ingen saker. 
 
 
 

22.09.2017 / Heidi A. Espedal / Yngve Brynjulfsen 
 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_hlg_2017_report-lamy.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6010_innspel_fra_norske_rektorar-lamy.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_nifu-rapport2017-10.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_nifu-rapport2017-10.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/felles_handlingsplan_for_kina_og_norge_om_samar.pdf


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 4 2017 
 
Tidspunkt: 6. september 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, Natalie Johnsen, Nikolai Klæboe. 
 
Faste observatører: Maria-Carme Torras Calvo (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 

Protokollen fra møtet 13. mars ble godkjent. Protokollen fra møte 24. mai var 
godkjent.  

 
III  Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

• Det er et utarbeidet et nytt utkast til utviklingsavtale sammen med 
Kunnskapsdepartementet.  

• Intensjonen med seminaret på Solstrand 18. og 19. september er å gi 
utdanningsdekanene en kompetansepakke.  
 

Sak 38/17 Utdanningsutvalgets rolle og mandat 
Oddrun Samdal gikk gjennom mandatet for utvalget. 
 
Det kom følgende innspill i saken: 

• Studentrådet må endres til Studentparlamentet 
• Det står at Viserektor for internasjonale relasjoner er varamedlem for utvalgets leder.  
• Det bør stå at funksjonstiden til studentene er ett år.  
• Hva er grenseflatene mellom oppgavene til Læringsmiljøutvalget (LMU) og 

Utdanningsutvalget 
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Innspillene følges opp, og det vil bli orientert om oppgavene til LMU og Utdanningsutvalget i 
neste møte i Utdanningsutvalget. 
 
Sak 13/17 Ny finansieringsmodell for UH-sektoren – konsekvenser for   
  utdanningsfeltet  
Steinar Vestad presenterte. I finansieringsmodellen for 2017 utgjør basismidlene 70% (2,4 
mrd. til UiB). Resultatmidlene utgjør de resterende. Av resultatmidlene, inngår doktorgrader, 
kandidater, studiepoeng, og utvekslingsstudenter inn under åpen budsjettramme (780 mill. til 
UiB), mens inntekter fra EU Forskningsrådet, publikasjoner og andre bidrags- og 
oppdragsinntekter hører til under lukket budsjettramme (235 mill. til UiB).  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 39/17 Ressurser ved Studieadministrativ avdeling  

Internasjonalt senter 
Christen Soleim orienterte om ressurser ved- og organiseringen av Studieadministrativ 
avdeling. Arbeidsområder ved avdelingen er internasjonalisering, digitalisering, studiekvalitet, 
læringsstøtte, læringsmiljø og etter- og videreutdanning. Avdelingen har roller som forvalter, 
tjenesteleverandør og utvikler.  
 
Nina Gry Stein orienterte om internasjonalt senter. Senteret skal være en pådriver for 
internasjonalt samarbeid ved UiB. Det skal også være et kompetansesenter som gir støtte til 
brukerne og legger til rette for økt internasjonal mobilitet av studenter og ansatte.  
 
Saken ble tatt til orientering. 
  
Sak 40/17  Behandling av fuskesaker- retningslinjer  
Plagiatkontroll ved UiB er aktualisert i forbindelse med overgangen fra Ephorus til Urkund 
som plagiatkontrollprogram. I den sammenhengen er det etablert en prosjektgruppe 
«Plagiatkontroll ved UiB». Gruppen har fått i oppgave å gå gjennom og revidere eksisterende 
materiell om fusk og plagiat for studenter og ansatte og å utrede behov for teknisk/praktisk 
bruksanvisning for Urkund. I tillegg skal gruppen kartlegge kontrollpraksis ved UiB og 
vurdere behov for, og eventuelt å foreslå, felles retningslinjer for gjennomføring av 
plagiatkontroll ved UiB.  
 
På bakgrunn av kartleggingen og medlemmenes erfaringer med plagiatkontroll ved UiB, har 
prosjektgruppen utarbeidet et forslag til retningslinjer for plagiatkontroll ved UiB. Utkastet til 
retningslinjer er forelagt utdanningsdekanene og studiesjefene ved fakultetene og innspillene 
er innarbeidet i framlegget. 
 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget vedtar retningslinjer for plagiatkontroll ved UiB. 
  
Sak 41/17 Nasjonal studentflyt- ideas2evidence  
Asle Høgestøl orienterte om prosjektet studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge. 
Den nye finansieringsordningen danner bakgrunnen for prosjektet. Målgruppen er studenter 
med opptak til 3-årig bachelorprogram og studenter med opptak til årsstudium høsten 2010. 
Disse studenten følges over 11 semester. Analysene ser på oppnådd grad, sektorfrafall, 
institusjonsfrafall og studentflyt. Analysene inngår i en rapport som snart er ferdig.  
 
Hendelsesskjemaet for UiB viser at 52,3 % av studenten oppnår en grad.  21% bytter ikke 
institusjon, mens 27% bytter institusjon. Av de som bytter institusjon, er det 16% som ikke 
oppnår en grad ved ny institusjon.  Sektorfrafallet ved UiB er på 12.3 %, mens det er på 5,4 
% blant de som bytter institusjon. 
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Det kom følgende innspill i saken: 

• Studenter må ha lov til å prøve å feile. Mobilitet og studentflyt er naturlig. 
• Å velge rett studieprogram kan være vanskelig. Smale studieprogram kan bidra til 

mobilitet og studentflyt.  
• Endring i finansieringsordningen kan ha betydning for mobiliteten. 
• Det er forskjell på frafall, institusjonsfrafall og hvor de ender opp til slutt. 
• Hva kan vi gjøre for å få studenten til å fullføre? 
• Faglig og sosial integrering av nye studenter er viktig. 
• Det er viktig med en innsats første semester, fordi frafallet er størst andre semester. 

 
Det er viktig å tilrettelegge for bedre og nasjonal mobilitet for studentene. Utdanningsutvalget 
kommer tilbake til saken når rapporten foreligger. 
 
Sak 42/17 Studentrekruttering- samarbeid og prioriteringer for 2018 
Det har vært en omleggingsprosess av dette arbeidet over lengre tid.  Målgruppen er blitt 
utvidet til å gjelde hele videregående skole og ungdomsskolen. Dette har skjedd blant annet i 
samarbeid med Utdanning i Bergen og Bergen Næringsråd.  
 
Våren 2017 ble det lagt til rette for et tettere samarbeid mellom de som arbeider med 
studentrekruttering og kommunikasjon ved UiB. Det ble lagt vekt på å sikre enighet om 
prioriteringene. Fakultetene, ledelsen, Kommunikasjonsavdelingen og Studieadministrativ 
avdeling skal jobbe i et årshjul og en felles plattform for rekrutteringsarbeidet skal utarbeides. 
Et utkast til plattform var vedlagt.  
 
Det kom følgende innspill i saken: 

• Det er et veldig positivt tiltak. Men et større fokus på arbeidsrelevans og 
jobbmuligheter er ønskelig. Samfunnsrelevans er viktig. 

• En oversikt over flyten i ansvarsfordeling savnes. 
• Vi må bruke ressursene vi har på en bedre måte enn tidligere. Det har ikke vært bra 

nok i 2017. Siden UiB ikke deltok på utdanningsmesser i år, så har det vært krevende 
å legge om og lage ny strategi.  

• Det ble stilt spørsmål om hva som er kunnskapsgrunnlaget for plattformen. 
Informasjon om dette savnes. Svaret på dette var at vi har et bra kunnskapsgrunnlag. 
Vi får data fra leverandør som analyseres, og det brukes mye fokusgrupper i arbeidet.    

 
Tilføyelser i innspill i saken: 

• Dokumentene gir retningslinjer hovedsakelig for det studieadministrative arbeidet 
med rekruttering. Det bør legges opp til mer rom for innspill og medvirkning fra det 
faglige nivået på program, institutt og fakultetet. 

• Det pekes på dilemmaer i vektlegging av satsningsområder og i prioritering mellom 
spissing og bredde, men prioriteringene gir ikke holdepunkter for å håndtere disse 
dilemmaene. 

 
 
Innspillene tas med videre, og saken følges opp i neste møte i Utdanningsutvalget.  
 

Sak 43/17 Oppfølging etter internrevisjon. Opptak til PPU  

Saken ble utsatt. 
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Sak 44/17 Studiestart og fadderuke- rapport fra fadderkoordinator 
En rekke nye tiltak er etablert i forbindelse med fadderuken de siste årene, herunder 
fadderkurs, faddervaktordning, sentrale midler til fadderarrangement, ansettelse av   
fadderkoordinator og prosjektleder for faddervaktordningen. Videre arrangerer Utdanning i 
Bergen årlig et møte om semesterstart. I tillegg til de sentrale arrangementene har mottaket 
ved fakultetene en viktig rolle i å gjøre velkomsten for de nye studentene best mulig, og i å 
inkludere de faglig og sosialt. 
 
Avviklingen av årets fadderarrangement har gått veldig fint. Det har kun vært ni 
medieoppslag, og ingen av negativ karakter. I dekningen har det blant annet vært fokusert på 
forebyggende tiltak fra politiet sin side og at UiB tar sikkerheten til studentene på alvor. 
 
Oddrun Samdal takket for god innsats fra de involverte i studiestarten.  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 45/17 Oppfølging av Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning 
Stortingsmeldingen har vært grundig behandlet i Utdanningsutvalget, i tillegg til behandlingen 
i universitetsstyret. Den er ferdig behandlet i Stortinget.  
 
UiB har fått tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet, etter etatsstyringsmøte den 31. 
mai, om at det jobbes godt og målrettet for å heve kvaliteten på utdanningene, og at 
stortingsmeldingen allerede er forankret ved institusjonen. UiB er godt i gang med arbeidet 
med å heve kvaliteten på utdanningene, og handlingsplanen for kvalitet i utdanningene utgjør 
et viktig verktøy i dette arbeidet. 
 
Det er formulert en rekke tiltak og forventninger til universitetene og høyskolene i 
stortingsmeldingen som må følges opp.  Det forventes at de starter arbeidet med disse 
sentrale tiltakene: 

• Etablering av meritteringsordninger for høyere utdanning innen 2019. 
• Gjennomgang av studieprogrammer for å sikre helhet og sammenheng, samt skrive 

gode og relevante læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammene. 
• Økt bruk av fagfellevurderinger både av undervisningsopplegg, studieprogrammer, 

undervisning og læring. 
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 46/17 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 
Etter etatsstyringsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Bergen den 31. 
mai, har UiB fått en skriftlig tilbakemelding der det forventes at vi setter i verk nødvendige 
tiltak for å følge opp tilbakemeldingen. Det ble orientert om det viktigste punktene i 
tilbakemeldingen. 
 
Saken ble tatt til orientering. 
  
Sak 47/17 Egenbetaling ved studieturer 
Utdanningsutvalget har tidligere blitt orientert om regelverket for egenbetaling for studenter, 
særlig om studieturer. I saken gikk det fram at det hadde oppstått uklarhet om hvorvidt 
praksis ved fakultetene var fullt ut i samsvar med loven og egenbetalingsforskriften. På 
bakgrunn av dette ble fakultetene bedt om å gå gjennom praksisen sin for å vurdere om den 
var i tråd med loven og forskriften. I tillegg ble det sendt en ny henvendelse til 
departementet, der vi ba om ytterligere avklaring.  
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Departementet har sendt et generelt brev til sektoren, der de viser til gratisprinsippet, slik det 
er nedfelt i loven og forskriften, samt at det gis en utdyping. Det skilles mellom studieturer 
som er obligatoriske og frivillige. For obligatoriske studieturer er departementets syn at ingen 
egenbetaling kan kreves. Studentene kan selv dekke utgifter til mat og drikke dersom 
institusjonen tilbyr det, men de kan i stedet velge å ta med egen mat og drikke. For frivillige 
turer er det tillatt med egenbetaling for studentene, men utgiftene må likevel ikke være 
urimelig høye. Informasjon må gis i god tid om egenbetaling. For studenter som ikke deltar, 
må det være et «faglig tilfredsstillende alternativ». 
 
I et senere brev har departementet svart særskilt på UiBs henvendelse. Der vises det til det 
generelle brevet til sektoren. Departementet understreker videre at det er institusjonenes 
ansvar å følge reglene om egenbetaling. Det forutsettes at departementets tolkning legges til 
grunn. 
 
Det kom innspill om at konsekvensene av dette må tas opp i budsjettsammenheng. Det er 
ikke avsett noen budsjettpott til å følge opp dette.  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 48/17 Sykkel-VM 
Det var undervisning under VM, men ikke campusbasert eksamen. Det ble sendt ut en e-
post med informasjon til studenter ved UiB om dette. E-posten ble sendt videre til 
Utdanningsutvalget.  
 
Sak 49/17 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal revideres, og 
Kunnskapsdepartementet har bedt om innspill.  
 
Sak 50/17 Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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UNIVERSITETET I BERGEN, 
UNIVERSITETETS 
UTDANNINGSUTVALG 

 
 
Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget – Møte 5 2017 
 
Tidspunkt: 29. september 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), Lone 
Holst (MED) 
 
Studentrepresentanter: Terje-André Kvinlaug, Amanda Schei, Nikolai Klæboe 
 
Faste observatører: Maria-Carme Torras Calvo (UB), Yael Harlap (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 

Protokollen fra møtet 13. mars ble godkjent. Protokollen fra møte 24. mai var 
godkjent.  

 
III  Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

• Christen Soleim orienterte om beredskapsplanen for studenter i utlandet.  
• Samarbeidet mellom sentralt nivå og HF-fakultetet i forbindelse med studenten som 

døde under et utvekslingsopphold ble presentert. 
 

Sak 51/17 Endringer i grads- og studieforskriften  
I løpet av 2016 og 2017 er det blitt vedtatt flere endringer i UiBs grads- og studieforskrift. I 
denne saken foreslås ytterligere noen endringer. Det anbefales en forskriftsfesting av at et 
fullt studieår (60 sp) tilsvarer 1600 arbeidstimer, noe som er nedfelt i noen av våre 
sørviserklæringer. Videre bør det rettes opp i en feil i reglene om tillatte ordbøker på 
skoleeksamen.  
 
Det ble vurdert som ikke nødvendig å gjennomføre en høring i disse sakene. Endringen som 
gjelder antall arbeidstimer formaliserer noe som gjelder allerede. Endringen om ordbøker er 
ren feilretting, og får ingen konsekvenser for praksis. 
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Det kom følgende innspill: 
• Et tak på 1600 arbeidstimer medfører problemer for Det medisinske fakultet på grunn 

av praksis for studentene. 
• Dette kan også være en utfordring for kunstfagene. 
• Normen i EU er mellom 1500-1800 arbeidstimer. 

 
Saken om antall arbeidstimer per student ble utsatt til neste møte. Det vil bli undersøkt om 
det er mulig å endre på antall arbeidstimer. 
 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget rår til at universitetsstyret gjør slike endringer i «Forskrift om opptak, 
studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen»: 
 

1. I § 6.5.2 (2), første setning, endres ordet «ikke-leksikalske» til «ikke-ensyklopediske», 
slik at det som tillates, er «ikke-ensyklopediske ordbøker». 

2. Endringene i punkt 1 ovenfor trer i kraft straks. 
 
    
Sak 52/17 Retningslinjer for tilgjengeliggjøring av masteroppgaver 
Irene Eikefjord orienterte. Fra 2008 til 2017 har masteroppgaver ved UiB blitt innlevert digitalt 
i Mi side, med mulighet for tilgjengeliggjøring i BORA. Fra vårsemesteret 2017 er 
masteroppgaver ved UiB blitt levert inn via Studentweb. Studenten får da spørsmål om 
tilgjengeliggjøring av oppgaven i BORA. Dersom retningslinjene for tilgjengeliggjøring av 
masteroppgaver skal endres, må både juridiske og tekniske avklaringer gjøres. 
 
Det kom følgende innspill: 

• Det er et veldig bra tiltak. 
• Forpliktelser til publisering er viktig.  
• Veiledere vil ikke være interessert i å tilby masteroppgaver hvis oppgavene må 

publiseres før eventuelt artikler er skrevet på materialet. 
• Det er viktig med deling av oppgavene. 
• Studenter bør være representert i arbeidsgruppen. 

 
Oddrun Samdal og SA fikk i oppgave å sette ned en arbeidsgruppe for å utarbeide 
retningslinjer for tilgjengeliggjøring av masteroppgaver i BORA.  
 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget vedtar at det blir satt ned en arbeidsgruppe for å avklare juridiske og 
tekniske sider ved innføring av nye retningslinjer for tilgjengeliggjøring av masteroppgaver i 
BORA. Det er naturlig at Universitetsbiblioteket som systemeier deltar i arbeidsgruppen, 
sammen med bl.a. representanter med nødvendig juridisk kompetanse. 
 
Sak 53/17 Handlingsplan for etter- og videreutdanning- oppnevning av 

arbeidsgruppe  
Den nåværende handlingsplanen for etter- og videreutdanning går ut i 2017. Det er derfor 
behov for å utarbeide en ny plan for perioden 2018 – 2022. I den sammenhengen foreslås   
det å opprette en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: En dekan (leder), en 
utdanningsdekan, en studiesjef, en instituttleder, en administrativ EVU-kontakt, en 
fagansvarlig for et EVU-tilbud og en studentrepresentant. 
 
Arbeidsgruppen får følgende mandat: 

• utarbeide et utkast til handlingsplan for etter- og videreutdanning for UiB for 2018-2022  
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• utrede modeller for økt digitalisering av EVU 
• skissere ulike mulige modeller for organisering og finansiering av EVU ved UiB 

 
Det sendes ut en e-post der fakultetene bes om å komme med forslag til medlemmer i 
arbeidsgruppen. 
 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget anbefaler at det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en ny 
handlingsplan for etter- og videreutdanning med den organisering, arbeidsformen og med det 
mandatet som er foreslått i saksnotatet. 
 
Sak 54/17 Nytt system for kvalitetsarbeid- oppnevning av arbeidsgruppe   
I 2016 og 2017 er det gjennomført endringer i lov- og rammeverk som gjør at det er behov 
for å gjennomgå kvalitetssystemet vårt på nytt. I tillegg til justeringer i Universitets- og 
høgskoleloven, er kvalitetsforskriften og tilsynsforskriften endret. Kravene til det systematiske 
kvalitetsarbeidet går fram av tilsynsforskriftens §4-1. Det er en overgangsordning fram til 
utgangen av 2018, for institusjonene å implementere de nye kravene i forskriften.  
 
Det er behov for en bredt sammensatt arbeidsgruppe som får i oppgave å revidere UiBs 
system for systematisk kvalitetsarbeid. Systemet må være i overesstemmelse med 
tilsynsforskriftens § 4.1, og må dekke inn de momentene som kom fram i saken.  

 
Følgende forslag til sammensetning av arbeidsgruppe ble lagt fram i møtet: 

- Halvard Haukeland Fredriksen –(JUS) leder arbeidsgruppen 
- Linda Herfindal Lien (KMD)  
- Ingrid Christensen SV/ administrativ 
- Studentrepresentant 
- Ingvild Greve (SA) 
- Torodd Kinn (HF) 
- Tove Steinsland (sekretær) 

 
Det kom følgende innspill: 

• Uped og UB har vært involvert i en del kvalitetsarbeid og har kompetanse på dette 
feltet. 

• De nye forskriftene betyr at kvalitetsbasen bør ses på. 
 
Lederen for arbeidsgruppen tar med seg innspillene som har kommet, og vurderer i 
samarbeid med SA om det er flere representanter som bør inn i arbeidsgruppen. 
Arbeidsgruppen bes levere sitt forslag til behandling i mars 2018. 
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalget vedtar å sette ned en arbeidsgruppe for å revidere UiBs system for 
systematisk kvalitetsarbeid. Formålet med revideringen er at kvalitetsarbeidet skal bidra til 
kontinuerlig utvikling av utdanningskvaliteten ved UiB og være i overensstemmelse med 
justert lov og forskrifter og øvrige sentrale og lokale politiske føringer slik de er beskrevet i 
denne saken.  
  
Sak 43/17 Oppfølging etter internrevisjon 
 Opptak til PPU  
PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført en internrevisjon av opptaksordningen ved 
UiB. I rapporten ble masteropptakene (HF, MN og INTGRAD ved SA), praktisk-pedagogisk 
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utdanning (PPU), Bachelor i utøvende musikk og opptak til poststudier (JURFA) kartlagt og 
vurdert. 
 
Revisjonen, som ble utført i perioden mai-juni 2017, har avdekket flere forbedringsområder 
vedrørende alle opptakene våre. De har foreslått en rekke tiltak. Ifølge rapporten bør UiB 
etterstrebe mindre sårbarhet, mer transparens, bedre rutiner, god informasjon til søkere og å 
intensivere arbeidet med å fylle studieplassene våre. Det er ofte bare en eller noen få 
ansatte som har ansvaret for opptaket ved hvert fakultet, noe som medfører sårbarhet i 
opptaksperioden. Studieadministrativ avdeling (SA) anbefaler at det jobbes med dette i 
fellesskap, og at eksisterende nettverk brukes i arbeidet.   
 
I forslagene til tiltak for oppfølging har SA valgt å fokusere på masteropptakene til UiB. De 
generelle observasjonene i rapporten antas å være aktuelle også for fakultetene som ikke 
ble kartlagt. Tiltakene blir en del av prosessen med å samordne masteropptakene til UiB.  
 
Opptak til PPU 
UiB oppfyller ikke måltallene for PPU, noe som er påpekt i tilbakemeldingen etter 
etatsstyringsmøtet 31. mai mellom KD og UiB. KD har gitt tilbakemelding om at UiB må 
iverksette tiltak, for å nå kandidatmåltallene på PPU. Tilbakemeldingen gjør det nødvendig å 
endre kravet om to fordypningsfag for opptak til PPU, til ett, slik det foreslås i rapporten fra 
PwC.  
 
I rapporten blir det pekt på flere forbedringspunkter for opptaket til PPU, og en del av disse 
gjelder rammer og begrensninger. De viser blant annet til kravet om to fordypningsfag, 
mulige undervisningskollisjoner og mangel på praksisplasser. Av andre forbedringspunkter 
nevnes organisering av opptaket, samt finansiering og økonomiske insentiver. Når det 
gjelder hensyn til finansiering og økonomiske insentiver, peker de på at UiB bør gjennomføre 
en helhetlig analyse av kostnadene knyttet til PPU.  
 
Styringsgruppen for lektorutdanningen har behandlet rapporten. De har vedtatt å anbefale en 
endring fra krav om to undervisningsfag til krav om kun ett for opptak til PPU, og at søkere 
med to undervisningsfag bør prioriteres i opptaket. I tillegg anbefaler de en utredning av de 
ressursmessige konsekvensene av tiltaket før det iverksettes. Styringsgruppen mener at 
søkere med ett fag kun bør tas opp når det ikke er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med 
to fag, og at søkere med to fag må være forpliktet til å følge en tofagsmodell.  
 
Det kom følgende innspill: 

• Det bør vurderes om overbooking bør omformuleres fordi det kan misforstås. 
• Det er frafall på PPU.  Vi strever med å fylle studieplassene. 
• Det er viktig at skolene forplikter seg til å skaffe praksisplasser. 
• Studentene er godt informert om forslaget om å fjerne tofagskravet. 
• Fagmiljøet er redd for at miljøet splittes opp ved en sentralisering av opptaket. 
• Det bør være en samordning og tett dialog med fagmiljøet i prosessen videre, noe 

som bør gjenspeiles i vedtaket. 
 

Innspillene om å inkludere fagmiljøene i oppfølgingen av saken er viktig. Vedtaket ble derfor 
endret i tråd med innspillene slik: 
  
Vedtak: 
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Utdanningsutvalget ber om at internrevisjonens forslag til tiltak og anbefalingene fra 
styringsgruppen blir fulgt opp i dialog med fagmiljøene. 
 
Sak 55/17 Forsinket sensur  
Temaet forsinkelser ved sensur har vært tatt opp tidligere med fakultetene. Det ble sendt et 
nytt brev i august til fakultetene om forsinkelser på bakgrunn av klager fra studentene. I 
brevet ble fakultetene bedt om å oversende oversikt over omfanget av forsinkelser, og å 
gjøre rede for hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for at fristene skal overholdes framover. 
Tilbakemeldingene fra fakultetene viser at tiltakene har hatt god effekt, men det er fremdeles 
for mange forsinkelser. 
 
NTNU, NMBU og UiT er blant institusjonene som har tatt i bruk en ordning med dagbøter til 
instituttene for brudd på sensurfristen. Dette tiltaket viser seg å ha hatt god effekt. Derfor 
foreslås det å innføre en tilsvarende ordning ved UiB.  
 
Det kom følgende innspill: 

• Det bør være en gjennomgang av problemet med forsinket sensur. 
• Innføring av dagbøter er problematisk. Det bør utarbeides regler. Skal det innføres 

dagbøter i tilknytning til frister for pensumlister og sensorveiledninger også?  
• Tallene fra andre institusjoner som har innført dagbøter viser at prosenten på 

forsinket sensur er veldig redusert. 
• Overbooking utgjør ikke noe problem ved HF-fakultetet. 
• Vi trenger et system som ikke straffer små miljø med få ansatte. 
• Det er litt fallitt å innføre dagbøter, men det er empiri på at det virker.  
• Det blir sårbart i fag der det er to sensorer 
• Det er vanskelig, men dagbøter bør likevel prøves. 
• Hvorfor skal vi bruke sensorer som leverer etter fristen? 
• En enkel utredning bør gjennomføres før innføring og forslag til en konkret ordning 

bør foreligge før den vedtas. 
• Punkt a, «Det er ikke akseptabelt at UH-lovens krav om sensurfrister blir brutt», i 

vedtaket bør gå ut.  
 

På bakgrunn av innspillene i saken ble punkt a i vedtaksforslaget, «Det er ikke akseptabelt at 
UH-lovens krav om sensurfrister blir brutt», vurdert til å være overflødig. Når det gjelder 
innføring av dagbøter, så var utvalget delt i oppfatningen av om det burde vedtas i møte før 
konkrete retningslinjer forelå.  En prøvevotering ble derfor gjennomført, og det ble flertall for 
å utsette vedtaket om innføring av dagbøter. SA får i oppdrag å utrede forslag til en konkret 
ordning som legges fram for UU i neste møte. I tråd med dette ble følgende vedtak fattet: 
  
Vedtak: 
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. 
  

Sak 56/17 Styringsdokument for studentrekruttering 
Våren 2017 ble det besluttet å legge til rette for et tettere samarbeid om studentrekruttering 
og kommunikasjon ved UiB, samt å sikre enighet om de prioriteringene som gjøres. Modellen 
for samarbeidet er beskrevet i et styringsdokument, som er utarbeidet av   
studieadministrasjonen og kommunikasjonsmedarbeidere ved fakultetene og sentralt. 
 
I følge styringsdokumentet gjelder følgende prioriteringer for 2018: 
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• Videreført innsats for rekruttering av norske studenter til grunnstudier  
• Økt innsats for rekruttering til masterstudier 
• Økt innsats for rekruttering av internasjonale masterstudenter, med særlig fokus på 

egen-finansierte studenter fra Europa 
 
Disse prioriteringene vil bli supplert med detaljerte tiltaksplaner som utarbeides av 
Studieadministrativ avdeling, Kommunikasjonsavdelingen og fakultetene i fellesskap. 
 
Det kom følgende innspill: 

• Arbeidsrelevans savnes i dokumentet. 
• Samarbeidsprosessen har vært veldig god etter at utfordringer ble påpekt i et møte i 

Utdanningsutvalget i vår. 
 
Vedtak 
Utdanningsutvalget vedtar styringsdokumentet og slutter seg til de overordnede 
prioriteringene for 2018 med de endringer som framkom i møtet. 
 
Sak 57/17 Internasjonalisering ved UiB  
Studentparlamentet har tatt initiativ til å etablere et opt-out prøveprosjekt, der studentene 
aktivt må melde seg av utveksling, noe som er i tråd med handlingsplan for 
internasjonalisering og vedtak i universitetsstyret. De ønsker at dette skal skje på et fakultet 
med lav grad av utveksling. I tillegg ønsker de at undervisere skal oppfordre studenter til å 
dra på utveksling samt at fakultetene bør ha en plan for å øke andelen engelskspråklige 
emner. 
 
Det kom følgende innspill: 

• Det eksisterer en tilsvarende ordning på Japansk, selv om den ikke er formalisert. 
o Erfaringen fra opt-out er gode. Det er ett av de studiene som har best 

gjennomføring. 
• Det er uklart hva engelskspråklige emner har med internasjonalisering å gjøre. Det er 

gjerne bedre å delta i et internasjonalt studiemiljø fremfor å ta et engelskspråklig 
emne.  

• Ved MED er det vanskelig å finne erstatning for obligatoriske emner.  
• UiBs mål er å bli bedre på internasjonalisering både hjemme og ute.  

 
Oddrun Samdal takket Studentparlamentet for initiativet. Studieadministrativ avdeling følger 
opp saken og inviterer fagmiljøene til å delta i en pilot.  
 
Sak 58/17 Utdanningsutvalgets og Læringsmiljøutvalgets oppgaver- 

grenseoppgang og samarbeid   
Universitetsstyret vedtok i august å endre reglene for LMU. Den viktigste endringen var en 
definisjon av «læringsmiljø». Læringsmiljø omfatter universell utforming, fysisk læringsmiljø, 
psykososialt læringsmiljø, organisatorisk læringsmiljø og pedagogisk og digitalt læringsmiljø. 
Av disse representerer pedagogisk og digitalt læringsmiljø en utvidelse av LMUs 
virkeområde. Med denne endringen blir det tydelig at LMUs og UUs oppgaver i økende grad 
overlapper.  Siden ivaretakelse av et helhetlig læringsmiljø, i samarbeid og dialog med LMU, 
er en del av Utdanningsutvalgets oppgaver, viser dette viktigheten av en god dialog og 
samarbeid mellom de to organene. 
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For å oppnå en mer helhetlig oppfølging av forhold som berører læringsmiljøet, anbefales en 
større integrering av læringsmiljøtenkning i virksomheten til Utdanningsutvalget, og at 
utvalgene jobber mer systematisk med informasjonsutveksling.  
 
Det kom følgende innspill: 

• Saken er opplysende når det gjelder overlapping av oppgaver. 
• Tiltakene som foreslås er gode. 
• Utdanningsutvalget burde også ha et punkt i mandatet som gjelder det pedagogiske 

ansvaret. 
 

Universitetsstyret skal ha en større gjennomgang av mandatene til ulike utvalg.  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 59/17 Melding om opptaket 
Universitetsstyret har fastsatt rammene for opptaket til grunnstudier, toårige masterstudier og 
særskilte lokale opptak ved UiB for 2017/18. Styret vedtok en samlet ramme på 3930 
studieplasser for studieprogrammene som ble utlyst i Samordna opptak. I tillegg fikk UiB 
bevilget studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.  Utenom dette medførte 
overdragelsen av Kunst- og designhøgskolen i Bergens (KHiB) virksomhet til UiB, en økning 
i antall studieplasser som skulle fordeles.  
 
Fakultetene er ansvarlige for opptak, med unntak av opptak til grunnstudier. Her er 
myndighet og ansvar for saksbehandlingen delegert til Studieadministrativ avdeling (SA). 
 
I år ble det for første gang gjennomført dialogmøter med fakultetene. Formålet var å sikre en 
grundig diskusjon rundt forhold knyttet til dimensjonering og opptaksrammer, og å sikre at 
opptaksrammen ble nådd.  
 
Ved søknadsfristens utløp 15. april hadde UiB 10452 førsteprioritetssøkere, og dette økte til 
10493 fram mot omprioriteringsfristen 1. juli. Til sammenligning hadde UiB 8918 
førsteprioritetssøkere i 2015, og 9775 i 2016. Det ble sendt ut 8347 tilbud i forbindelse med 
hovedopptaket i 2017. Det har i etterkant blitt supplert med tilbud til noen søkere etter ønske 
fra fakultetene. 
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 60/17 Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 



 

LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
 

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

 

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) – møte 4 2017  

Tid: 29. september, kl. 12.00-15.00. 

Sted: Det humanistiske fakultet, HF-bygget, Rom 435 

Til stede: Oddrun Samdal, Ove Botnevik (for Even Berge), Nikolai Klæboe, Anni Sofie 

Geithus, Tonje K. Vaage (vara), Hege Råkil, Aune A., Runa Jakhelln, Tore Burheim, Tobias 

Bashkevin, Sylvi Leirvaag, Siri F. Bjerkestrand, Christen Soleim, Sverre Hartveit (vara), 

Natalie Johnsen 

Fra administrasjonen: Per Gunnar Hillesøy, Elin Berge Flo 

Forfall: Karl Harald Søvig, Erlend S. Grønvold, Karina Harkestad 

Sakliste: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

II Godkjenning av referat fra møtet 31.05.2017  

Referatet ble godkjent med én merknad: I sak 19/17, om møteplan for høsten 2017, burde 

også datoen stått, slik at det ikke ble nødvendig å slå tilbake i saksforelegget for å finne dem. 

 

Sak 24/17 Valg av leder og nestleder for 2017/2018 

Vedtak:  
Læringsmiljøutvalget vedtar at Oddrun Samdal blir leder for Læringsmiljøutvalget i studieåret 
2017-2018. Som nestleder for samme periode velges Natalie Johnsen. 
 

Sak 25/17 LMU årsrapport for studieåret 2016-2017 

 

Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget vedtar årsrapporten for studieåret 2015–2016. Kommentarer som 
eventuelt kommer fram i møtet blir lagt til rapporten. 
 
Læringsmiljøutvalget ber om at rapporten blir oversendt universitetsstyret for videre 
behandling. 
 

Sak 26/17 Ruspolicy for UiB 
 
Innspill i debatten:  

- Er dette noe som bør «vedtas»? 



- Bør rus/annen avhengighet splittes eller samles? 
- Hva ligger i at alkoholholdige produkter ikke «bør» brukes som gave? 
- Er det mulig å få inn en henvisning til skikkethetsreglene? 
- Det er behov for å harmonisere reglene som gjelder for hhv. ansatte og studenter. 
- I SHOT-undersøkelsene (Studenters helse og trivsel) har det kommet fram at ca. 

40% av studenter har et risikofylt konsum av rusmidler. 70% opplever rusmiddelbruk 
som problematisk. 

- «Uforsvarlig» kan være et godt alternativ til «uansvarlig». 
 
Vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget vedtar den nye versjonen av Rusmiddelbruk – Kjøreregler for 

Universitetet i Bergen, men slik at termen «uansvarlig» byttes ut med «uforsvarlig». 

2. Studieadministrativ avdeling følger saken opp overfor relevante organer for de 

ansatte. 

 
 
Sak 27/17 LMUs virkeområde og arbeidsmåte  
 

Innspill i debatten: 

- LMU må få utdanningsmeldingen fra UU til behandling, i hvert fall utdrag av de 

delene som er relevante for LMU. 

- Muligheten for felles drøftingsmøter mellom LMU og UU må vurderes. 

- LMU bør kanskje få en fagperson på pedagogisk miljø. 

- LMU bør få systematiske innspill fra DigUiB. 

 

Sak 28/17 Studiestart og fadderuken 2017  

Innspill i debatten: 

- Akademika-avtalen. Her trengs det avklaringer på hva som er tillatt, og i hvilke former 

slike avtaler ev. skal inngås og gjennomføres. 

- Det bør lages en arbeidsgruppe for samarbeid med Kvarteret. 

- Både fadderkoordinator og faddervaktkoordinator bør begynne tidlig. 

- Alkoholfrie tiltak har blitt mer integrert i det ordinære programmet enn tidligere. Det er 

positivt. 

Sak 29/17 Si Fra-systemet - oppdatering 

Innspill i debatten: 

- Erfaringene fra UiO er at å bruke teknologien ikke er det mest krevende. 

Oppfølgingen av saker i organisasjonen er vel så viktig. 

- Det er ikke avgjort hvordan ting skal presenteres på nettsidene. Si Fra vil bli 

presentert i tilknytning til Mitt UiB. 

- Det finnes en ressursside av og for studenter: ugleredet.no  

- Flere ser fram til at Si Fra-systemet kommer på plass. 

https://ugleredet.no/


Sak 30/17 UiBs beredskapsordning for studenter i utlandet- Presentasjon 

  Det finnes egne retningslinjer for å håndtere studentdødsfall. Arbeidet gjøres i 

stor grad på institutt- og fagmiljønivå. Det er viktig å trekke inn medstudenter. 

For utveksling er det også et sett egne rutiner, som inkluderer informasjon særskilt beregnet 

på utreisende, herunder møter i forkant og rutinemessig innhenting av informasjon om 

pårørende. 

De tidligere retningslinjene er revidert, og er nå inkludert i den totale beredskapsplanen. 

Innspill i debatten: 

- Mulige tiltak for forbedret informasjon om studenter kan være rutinemessig kontakt 

etter ankomst. I en krisesituasjon: Er det mulig å få informasjon fra Lånekassen eller 

andre som kan ha opplysninger? 

- HR har tilbudt oppfølging og debriefing for ansatte i lignende situasjoner. Kan det 

være aktuelt også for studenter? 

Sak 31/17 Studentombudets virksomhet – Presentasjon ved Sylvi Leirvaag 

  Saken ble utsatt til neste møte. 

Sak 32/17 sikresiden.no – Presentasjon ved Runa Jakhelln 

  Runa Jakhelln gjorde kort greie for denne ressursen, som primært er beregnet 

på bruk med mobiltelefoner. Presentasjonen utdypes i et senere møte. 

Sak 33/17 Besøk ved Det humanistiske fakultet 

Sak 33/17 Besøk ved Det humanistiske fakultet  
Ved denne saken deltok Claus Huitfeldt og Ranveig Lote fra fakultetsledelsen, samt leder og 
nestleder i Humanistisk studentutvalg (HSU). Huitfeldt bemerket at siden sist besøk fra LMU 
har fakultetet blitt mindre, fordi Griegakademiet ikke lenger er en del av HF. Samarbeidet 
med HSU er viktig og fruktbart. HSU ønsker å si fra seg oppgaven med å fordele 
masterlesesaler og har meldt dette til fakultetet.  Fakultetet er i dialog med HSU om revisjon 
av ordningen med fordeling av lesesalsplasser. Man ønsker en bred gjennomgang av 
bygningene fakultetet disponerer, og det er også bedt om midler til lektorlab.  
 
HSu på sin side drøfter ordninger for å tildele lesesalsplass, og ønsker et digitalt system for 
søknad og tildeling.  
Ad fontes har vist seg som et vellykket tiltak.  
 
Rullestoltilgang er problematisk en del steder. Ikke alle dører er godt egnet for 
rullestolbrukere. Det er heller ikke tilgang til Sydneshaugen skole på søndager for 
rullestolbrukere, og det er ingen innendørs passasje mellom HF-bygget og Sydneshaugen 
skole for rullestoler.  
 
Studentrepresentantene mente at lesesaler ofte blir okkupert av folk fra andre fakulteter og at 
det mange steder er dårlige stoler og dårlig lys.  
Studentrepresentantene hadde også hørt fra medstudenter at ikke alle meldinger om feil eller 
problemer med bygninger blir besvart eller fulgt opp. 5  
 



EIA kommenterte at det som kom fram fra HSU er kartlagt, og EIA er enig i beskrivelsen. 

Flere av fakultetets bygg er på mange måter lite tjenlige. Det er tilsatt egen prosjektleder ved 

avdelingen.  

I eksamensperioden kan flere rom åpnes for lesing. Når det gjelder indre vedlikehold og 

utskifting/anskaffing av inventar, er det fakultetets ansvar å prioritere.  

HSU bemerket også at årsstudenter faller noe utenfor i starten. Kan det være en idé med en 

introduksjonsdag?  

Huitfeldt bemerket at studentmottaket ved HF er omfattende og godt for alle 

gradsstudentene, og at Studiestyret ved HF skal behandle rapporten fra årets mottak i 

november.  Da vil spørsmålet om det også skal opprettes mottaksgrupper for årsstudenter 

tas opp. 

Sak 34/17 Eventuelt 

Intet 

Sak 35/17 Orienteringssaker 

Ingen 
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Sak 30/17-18 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt 30 
Vedtakssak 31 

 32 
Det var 27 stemmeberettigede delegater til stede ved opprop: 33 
 34 
 
Blå Liste (BL) [2 av 2]: 
 
 

 
Tobias Jenssen Otterstad 
Cecilie Arnesen 

 
Delegat 1 
Delegat 2 

 
 

Liberal Liste (LL) [4 av 4]: 
 
 
 
 

Victoria Schei 
Ingrid Bjørge Engeland 
Ulrik Sydnes 
Timo Kanehl 

Delegat 3 
Delegat 4 
Delegat 5 
Delegat 6 

 
 
 

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

Martha Rolland Jacobsen 
Karina Harkestad 
Ivar Fredrik Mølmen 
Erlend Johan Myrhaug 
Nikolai Klæboe 
Hanne Augestad 

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

Syk 
 
Kom 18:31 

Venstrealliansen (VA) [5 av 5]: 
 
 
 
 
 

Marie Kortner 
Jenny Nygaardsmoen 
Eira Vilde Martinsen Garrido 
Varg Lukas Folkman 
Andreas Sjalg Unneland 

Delegat 13 
Delegat 14 
Delegat 15 
Delegat 16 
Delegat 17 

 
  

Realistlista (RL) [4 av 4]: 
 
 
 
 

Kjell Roymond Olsen 
Jan Magne Cederstrøm 
Tonje Katrine Vaage 
John Benjamin Lothe 

Delegat 18 
Delegat 19 
Delegat 20 
Delegat 21 

 
 

International Students (IS) [1 av 1]: 
 

Md Shifat Ullah Delegat 24  

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

Truls-Einar Strand Johnsen 
Ane Jordahl 

Delegat 22 
Delegat 23 

 
Syk 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
(MNF): 
 

Tora Skarvatun Delegat 25  

Det psykologiske fakultet (PF): 
 

Vebjørn Arff 
Bjørn Olav Henden 

Delegat 26 Dro 17:55 
Kom 17:55 
 

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): 
 

Leon Aulie Conteh Delegat 30  

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD): Marita Stortjønnli Solvang Delegat 31 Kom 17:20 
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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 

Dro 18:10 

Kontrollkomiteen (KK): 
 
 
 

Joris Schwitters 
Håvard Lied 
Pål Halle Johnsen 

KK1 
KK2 
KK3 

 

Tolk 
 

Talania Johansen Tolk  

Gjester (G): 
 

Mia Milde Gjest 1 Kom 17:09 

Ordstyrer: 
 

Øyvind Hatland   

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 
Ingen innspill til innkallingen. 46 
 47 
Endringsforslag til dagsorden 48 
Ingen endringsforslag til dagsorden. 49 
 50 
Saker til eventuelt 51 
Ingen saker til eventuelt. 52 
 53 
UTFALL 54 
SP var vedtaksdyktig med 27 stemmeberettigede til stede ved opprop. 55 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med eventuelle endringer som fremkommer over. 56 

 57 
Votering 58 
Enstemmig. 59 
 60 

61 
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Sak 31/17-18 Godkjenning av protokoll fra SP 02/17-18 62 
Vedtakssak 63 

 64 
FORSLAG til vedtak 65 
Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 02/17-18 med eventuelle endringer som 66 
fremkommer i møtet. 67 
 68 
Arbeidsutvalgets innstilling 69 
Vedtas. 70 
 71 
Endringsforslag 72 
Ingen innkomne forslag til endringer. 73 
 74 
UTFALL 75 
Protokoll for SP 02/17-18 ble godkjent, med eventuelle endringer som fremkommer over. 76 
 77 
Votering 78 
Enstemmig. 79 
 80 
 81 

Sak 32/17-18 Orienteringer 82 
Orienteringssak 83 

 84 
Arbeidsutvalget orienterte hver for seg med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt med 85 
sakspapirene. 86 
  87 
 Mia Milde (Gjest 1) ankom møtet klokken 17:09. 88 

 89 
Marita Stortjønnli Solvang (Delegat 31) ankom møtet 17:20, parlamentet har nå 28 90 
stemmeberettigede til stede. 91 
 92 
Hold av lørdag 25. november til Studentparlamentets julebord. 93 

 94 
Løvik og Smievoll orienterte fra Universitetsstyrestudentene med bakgrunn av skriftlig orientering 95 
utsendt med sakspapirene. 96 
 97 
Det ble åpnet for spørsmål etter hver orientering. 98 
 99 
 100 

Sak 33/17-18 Arbeidsprogram 2017-2018 101 
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 102 

 103 
 Vebjørn Arff (Delegat 26) forlot møtet 17:55. 104 
 Bjørn Olav Henden (Delegat 26) ankom møtet 17:55. 105 

 106 
Arbeidsutvalget innledet saken. 107 
 108 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 109 
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Endringsforslag fra Andreas Unneland 110 
Nytt punkt under UiB som ledende samfunnsaktør 111 
UiB skal jobbe for at ”Scholars -og Students at Risk”-ordningen opprettholdes og utvides 112 
 113 
Utfall 114 
Vedtatt. 115 
 116 
Votering endringsforslag 117 
For: Resten 118 
Mot: 1 LL, 1 Sos.dem, 1 Mat-nat, 1 MED 119 
Avholdende: 3 LL 120 
 121 
 122 
Endringsforslag fra Andreas Unneland 123 
Endring til Arbeidsprogrammet: 124 
 125 
Nytt punkt under "et sterkere studentdemokrati": 126 
"Studentparlamentet skal arbeide for å sikre og styrke universitetsdemokratiet" 127 
 128 
Utfall 129 
Vedtatt. 130 
 131 
Votering endringsforslag 132 
For: Resten 133 
Mot:  134 
Avholdende: 2LL, MED, KMD 135 
 136 
 137 
Endringsforslag fra Cecilie Arnesen 138 
Endring til Arbeidsprogrammet: 139 
 140 
At teksten: "UiB skal tilby utdanning som gjør studentene samfunnsrelevante" endres til: "UiB skal 141 
gjennom utdanning og praksis gjøre studentene klare for arbeidslivet." 142 
 143 
Utfall 144 
Falt. 145 
 146 
Votering endringsforslag 147 
For: 1Sos.dem. IS, KMD, HF, SVT, JF, MED 148 
Mot: 3 Sos.dem, 1PF, 1Mat-nat, 4RL, 5VA, 1LL 149 
Avholdende: 1LL 150 
 151 
FORSLAG til vedtak 152 
Studentparlamentet vedtar Arbeidsprogram 2017-2018, med eventuelle endringer som fremkommer 153 
i møtet. 154 
 155 
Arbeidsutvalgets innstilling 156 
Vedtas. 157 
 158 
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UTFALL 159 
Vedtatt, med de vedtatte endringsforslagene som fremkommer ovenfor. 160 

 161 
Votering 162 
Enstemmig. 163 
 164 

Katja Løvik (UST1) forlot møtet klokken 18:10. 165 
 166 

Sak 34/17-18 Revidert budsjett 2017 167 
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 168 

 169 
Arbeidsutvalget innledet saken. 170 
 171 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 172 
 173 
FORSLAG til vedtak 174 
Studentparlamentet vedtar Revidert budsjett 2017, med eventuelle endringer som fremkommer i 175 
møtet. 176 
 177 
Arbeidsutvalgets innstilling 178 
Vedtas. 179 
 180 
UTFALL 181 
Vedtatt. 182 
 183 

Votering 184 
Enstemmig. 185 
 186 
 187 

Sak 35/17-18 Retningslinjer for politiske komiteer i Studentparlamentet UiB 188 
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 189 

 190 
Arbeidsutvalget innledet saken. 191 
 192 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 193 
 194 
FORSLAG til vedtak 195 
Studentparlamentet godkjenner forslaget til retningslinjer for Studentparlamentets politiske 196 
komitéer, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 197 
 198 
Arbeidsutvalgets innstilling 199 
Vedtas. 200 
 201 
UTFALL 202 
Vedtatt. 203 
 204 
Votering 205 
Enstemmig. 206 
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Sak 36/17-18 Statuttendring: Opprettelse av Utdannings- og forskningskomité 207 
Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 208 

 209 
Statuttendringer krever 2/3 flertall. 210 
 211 
Arbeidsutvalget innledet diskusjonen. 212 
 213 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 214 
 215 
FORSLAG til ny paragraf i statuttene (påfølgende paragrafer forskyves) 216 

§ 23 Utdannings og forskningskomité 
 Utdannings- og forskningskomiteen jobber for å øke Studentparlamentets gjennomslag på 
 utdannings- og forskningspolitikk, nasjonalt og lokalt. Dette kan komiteen blant annet gjøre 
 ved å arbeide med høringssvar til stortingsmeldinger tilknyttet fag- og forskningspolitikk, 
 samt å arbeide med fag- og forskningspolitikk på lokalt nivå tilknyttet UiB. 

 217 
Arbeidsutvalgets innstilling 218 
Vedtas. 219 
 220 
UTFALL 221 
Vedtatt. 222 
 223 
Votering 224 
Enstemmig. 225 
 226 
 227 

Sak 37/17-18 Mandat til Utdannings- og forskningskomiteen 228 
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 229 

 230 
Arbeidsutvalget innledet saken. 231 
 232 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 233 
 234 
Endringsforslag fra Kjell Roymond Olsen 235 
Endre til 6 medlemmer.  236 
 237 
Utfall endringsforslag 238 
Falt. 239 
 240 
Votering 241 
For: 2 BL, 4 RL, 1Mat-Nat, 3Sos.dem. 242 
Mot: Resten 243 
Avholdende: 0 244 
 245 
FORSLAG til vedtak 246 
Studentparlamentet godkjenner mandatet til Studentparlamentets Utdannings og Forskningskomité, 247 
med de endringer som eventuelt fremkommer i møtet. 248 
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Arbeidsutvalgets innstilling 249 
Vedtas. 250 
 251 
UTFALL 252 
Vedtatt. 253 
 254 
Votering 255 
Enstemmig. 256 
 257 

Ivar Mølmen (Delegat 12) ankom møtet klokken 18:31. Studentparlamentet er 29 258 
stemmeberettigede. 259 

 260 
 261 

Sak 38/17-18 Revidering av mandat til Promoteringskomiteen 262 
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 263 

 264 
Arbeidsutvalget innledet saken. 265 
 266 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 267 
 268 
FORSLAG til vedtak 269 
Studentparlamentet godkjenner revidert mandat til Promoteringskomiteen, med de endringer som 270 
eventuelt fremkommer i møtet. 271 
 272 
Arbeidsutvalgets innstilling 273 
Vedtas. 274 
 275 
UTFALL 276 
Vedtatt. 277 
 278 
Votering 279 
For: Resten 280 
Mot: 0 281 
Avholdende: 1Mat-Nat 282 
 283 
 284 

Sak 39/17-18 Revidering av mandat til Internasjonal Komité 285 
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 286 

 287 
Arbeidsutvalget innledet saken. 288 
 289 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 290 
 291 
Endringsforslag fra Eira Garrido 292 
Her er forslag til nytt punkt b (eksisterende b blir c, osv (de eksisterende punktene flyttes nedover)): 293 
 294 
Være et koordinerende organ for organisasjoner som jobber med å skape felles møteplasser for 295 
norske og internasjonale studenter. 296 
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Utfall 297 
Vedtatt. 298 
 299 
Votering 300 
For: Resten 301 
Mot: 0 302 
Avholdende: MED, 1LL 303 
 304 
Endringsforslag fra Andreas Unneland 305 
Nytt punkt f 306 
 307 
"være en tydelig stemme i forsvaret av gratisprinsippet, både nasjonalt og internasjonalt. " 308 
 309 
Utfall 310 
Vedtatt. 311 
 312 
Votering 313 
For: Resten 314 
Mot: 1BL, HF 315 
Avholdende: 1BL, 1LL, 1DARA 316 
 317 
FORSLAG til vedtak 318 
Studentparlamentet godkjenner revidert mandat til Internasjonal Komité, med de endringer som 319 
eventuelt fremkommer i møtet. 320 
 321 
Arbeidsutvalgets innstilling 322 
Vedtas. 323 
 324 
UTFALL 325 
Vedtatt, med de vedtatte endringer som fremkommer ovenfor. 326 
 327 
Votering 328 
Enstemmig 329 
 330 
 331 

Sak 40/17-18 Resolusjon: Utnyttelse av eksamenslokalene i Solheimsviken 332 
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 333 

 334 
Arbeidsutvalget innledet saken. 335 
 336 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 337 
 338 
Endringsforslag fra Victoria Schei 339 
Liberal Liste ønsker at vi legger til setningen "Det skal tilstrebes valgfrihet i valg av 340 
eksamenstidspunkt dersom UiB innfører doble eksamener". 341 
 342 
Utfall 343 
Trukket av forslagsstiller. 344 
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Endringsforslag fra Nikolai Klæboe 345 
Lokalet i Solheimsviken benyttes i dag året rundt, med unntak av høytider og sommerferie. Dobbel 346 
eksamen vil si at det arrangeres for eksempel to firetimers eksamener etter hverandre. Den første fra 347 
kl. 9-13. Den andre fra kl. 14-18. Doble eksamener vil være et tiltak som fører til reduserte 348 
leiekostnader og redusere bruk av lesesaler som eksamenslokale. Eksamen skal kun avholdes på 349 
hverdager. 350 
 351 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 352 

 Det skal arrangeres doble eksamener i UiBs lokaler i Solheimsviken. 353 

 Eksamener vil holdes fra kl. 9 om morgenen og være ferdig senest kl. 18. 354 

 Eksamen skal kun avholdes på hverdager. 355 
 356 
Utfall 357 
Vedtatt. 358 
 359 
Votering 360 
For: Resten 361 
Mot: 1VA 362 
Avholdende: 0 363 
 364 
FORSLAG til resolusjon 365 

 
”Doble eksamener”: bedre utnyttelse av eksamenslokalet i Solheimsviken 

 
Lokalet i Solheimsviken benyttes i dag året rundt, med unntak av høytider og sommerferie. Dobbel 
eksamen vil si at det arrangeres for eksempel to firetimers eksamener etter hverandre. Den første fra 
kl. 9-13. Den andre fra kl. 14-18. Doble eksamener vil være et tiltak som fører til reduserte 
leiekostnader og redusere bruk av lesesaler som eksamenslokale. 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 

 Det skal arrangeres doble eksamener i UiBs lokaler i Solheimsviken 

 Eksamener vil holdes fra kl. 9 om morgenen og være ferdig senest kl. 18 
 

 366 
Arbeidsutvalgets innstilling  367 
Vedtas. 368 
 369 
UTFALL 370 
Vedtatt, med de vedtatte endringer som fremkommer ovenfor. 371 
 372 
Votering 373 
For: Resten 374 
Mot: 2LL, 1MED, 1VA 375 
Avholdenede:0 376 
 377 
 378 
 379 
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Sak 41/17-18 Forhandlingsmandat til budsjettprosessen i Velferdstinget 380 
Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 381 

 382 
Arbeidsutvalget innledet diskusjonen. 383 
 384 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt. 385 
 386 
Diskusjonspunkter 387 

 Er det hensiktsmessig at Arbeidsutvalget har forhandlingsansvaret? 388 

 Er det hensiktsmessig at SP-UiB sine VT-representanter avgjør AU sitt forhandlingsmandat? 389 

 Hva slags prioriteringer er viktige for UiB-studentene i forbindelse med fordeling av 390 
semesteravgiftsmidlene? 391 

 392 
 393 

Sak 42/17-18 Eventuelt 394 
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 395 

 396 
Ingen saker til eventuelt. 397 
 398 
 399 

Sak 43/17-18 Møtekritikk 400 
Diskusjonssak 401 

 402 
Møtekritikk ble gjennomført. 403 
 404 
 405 
Møtet hevet kl 19:55. 406 
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