
Arbeidslivspraksis som del av 

BACHELORSTUDIANE 

SAMPOL290-291 / ECON281 

 

SØKNADSFRIST 15. NOVEMBER! 

Søknadsskjema finn du her: http://link.uib.no/praksis  

http://link.uib.no/praksis


Om «Praksis i samanliknande politikk»  

Våren 2008  

Pilotprosjekt med arbeidslivspraksis for bachelorstudentar.  

•Ville redusere avstand mellom akademia og arbeidsliv 

•Stor etterspurnad både frå studentar og arbeidsliv 

 

Todelt utbytte  

1.Studentar får erfaring med korleis studiekompetansen 

deira kan bli brukt i arbeidslivet  

2.Verksemdene får innsyn i kompetansen studentane våre 

sit på. 

 

 



 

Svært positive erfaringar med arbeidslivspraksis! 

 
Fagleg og personleg utvikling 

• Ser korleis teori og metode kjem til nytte i arbeidslivet. 

• Får oppleve ein bedriftskultur. 

 

Erfaring 

• Blir betre førebudd på yrkesaktivitet etter studiane. 

• Blir meir attraktive for arbeidsgjevarar i framtida. 

 

Nettverk 

• Kontakt med potensielle arbeidsgjevarar 

• Kontaktar kan bli brukt i bachelor- eller masteroppgåve. 

 



Andre erfaringar 

  

 «Jeg er veldig godt fornøyd med både det faglige og erfaringsmessige utbyttet jeg har fått fra 

praksisoppholdet mitt. Har fått bruke mye relevant kunnskap, både metodisk, analytisk og faglig, i 

tillegg til at jeg har hatt en variert og spennende arbeidshverdag.» 

  - Tidlegare praksisstudent 

 

 

 «Jeg mener studenter med relevant praksis innbakt i studiene ligger et 

hestehode foran andre søkere som ikke har den samme erfaringen» 
  - Rønnaug Tveit, dagleg leiar for SiB Karrieresenteret 

 

 

Sjå også intervju med alumnar på Sampol sine nettsider:  

• Berit Crosby (Praksis i NAV) 

• Kristian Sonnenberg (Praksis i Bergen Næringsråd) 

• Lasse K. A. Hansen  

http://www.uib.no/node/73154
http://www.uib.no/node/92328
http://www.uib.no/node/79045


Vilkår 

• 50% stilling utan løn i eitt semester (jan-mai/aug-des)/16 veker. 

• 20 studiepoeng 

• Eigen  arbeidsplass med PC. 

 

Arbeidsoppgåver 

• Relevante oppgåver for statsvetarar, bestemt av verksemdene 

utgjer størsteparten av praksisen. 

• Ein del av praksisen er å utarbeide ein praksisrapport:  

Utgreiingsarbeid bestilt av verksemda. 

 

Oppfølging 

• Verksemda: Personleg mentor følgjer praktikanten opp 

• Universitetet: Emneansvarleg kjem på bedriftsbesøk og rettleiar 

arbeidet med praksisrapporten. 

 

 

 

Innhald i praksisen 



Vi samarbeider med 10-12 verksemder våren 2016 

SAMPOL290 

• Bergens næringsråd 

• Christian Michelsens institutt (ikkje avklara endå) 

• FN-sambandet Vest 

• Gulating lagmannsrett (ikkje avklara endå) 

• Kommunesektoren sin organisasjon KS 

• Maritimt forum 

• Matarena A/S 

• (Mediehuset Bergens Tidende) 

• NAV 

• Norges Sildesalgslag  

• Skatt Vest 

 

SAMPOL291 (éin praktikant) 

• Vest-Norges Brüsselkontor 

 

 

 



FN-Sambandet 

• Presenterte seg på informasjonsmøtet 2. november 

 

• FN-Sambandet Vest: Sjå https://www.facebook.com/FN-

sambandet-Vest-189017197785744/  

• FN-Sambandet sentralt: Sjå www.fn.no  

 

• Kontaktinformasjon: http://www.fn.no/Om-oss/Ansatte  

https://www.facebook.com/FN-sambandet-Vest-189017197785744/
https://www.facebook.com/FN-sambandet-Vest-189017197785744/
https://www.facebook.com/FN-sambandet-Vest-189017197785744/
https://www.facebook.com/FN-sambandet-Vest-189017197785744/
https://www.facebook.com/FN-sambandet-Vest-189017197785744/
https://www.facebook.com/FN-sambandet-Vest-189017197785744/
https://www.facebook.com/FN-sambandet-Vest-189017197785744/
http://www.fn.no/
http://www.fn.no/Om-oss/Ansatte
http://www.fn.no/Om-oss/Ansatte
http://www.fn.no/Om-oss/Ansatte


Norges sildesalgslag 

• Presenterte seg på informasjonsmøtet 2. november 

• Sjå lysarka som kjem sist 

 

• http://www.sildelaget.no/  

http://www.sildelaget.no/


Skatt vest - Skatteetaten 

• Presenterte seg på informasjonsmøtet 2. november 

 

• Kontakt praktikant Eirik.Thorsheim@student.uib.no  

 

mailto:Eirik.Thorsheim@student.uib.no


Bergen Næringsråd 

• Presenterte seg på informasjonsmøtet 2. november 

 

• http://bergen-chamber.no/  

 

• Kontakt praktikant Malin Hogstad  

malin@bergen-chamber.no  

 

http://bergen-chamber.no/
http://bergen-chamber.no/
http://bergen-chamber.no/
mailto:malin@bergen-chamber.no
mailto:malin@bergen-chamber.no
mailto:malin@bergen-chamber.no


Maritimt forum 

• Presenterte seg på informasjonsmøtet 2. november 

 

• Kontakt praktikant Kristoffer Duesund 

kristoffer@maritimt-forum.no  

 

 

• http://maritimt-forum.no/  

 

mailto:kristoffer@maritimt-forum.no
mailto:kristoffer@maritimt-forum.no
mailto:kristoffer@maritimt-forum.no
http://maritimt-forum.no/
http://maritimt-forum.no/
http://maritimt-forum.no/


 

30  studiepoeng 

4–6  måneder 

2016  vårsemestret 

SAMPOL291: Vest-Norges Brüsselkontor 
VNB er ett av seks norske regionkontor i 

Brussel, sentralt plassert i EU-kvartalet i Norges 

Hus, sammen med bl.a. den norske EU-

delegasjonen og ambassaden til Belgia. 

Vi ønsker studenter  med gode kunnskaper om 

EUs institusjoner og politikk samt om Vestlandet 

og interessene som rører seg der. 

Dette er en mulighet til å få brukt kunnskapen din 

i praksis og få arbeidserfaring fra utlandet! 

facebook.com/vestnorgesbrusselkontor  www.west-norway.no @westnorway1 

Informasjonsarbeid  Skrive nyhetssaker til 

nettsidene og nyhetsbrevet, oppdatere sosiale 

medier. 

Konferanser og seminar  Delta på ulike 

konferanser, seminarer og møter omkring i byen; 

lær å kjenne Brussel og EUs institusjoner på nært 

hold! 

Arrangement og besøk  Vær med på å 

arrangere ulike møter og seminar. Tilrettelegge for 

besøk ved kontoret. 

Nettverk  Møt nye folk og kontakter som kan 

være nyttige i videre studier og arbeid. 

Støttet av Lånekassen og Erasmus-programmet. 

Krav om praksisrapport. 

Les mer: www.west-norway.no/om-

kontoret/studentpraktikantordningen/  

«Jeg legger bak meg et opphold som har bydd på spennende og 

varierte arbeidsoppgaver, ny og uvurderlig kunnskap og erfaring, 

møte med masse interessante mennesker og erkjennelsen om at 

pommes frites med majones ikke er så verst likevel»   

–  Julie Larsen Gunnerød, praktikant våren 2015 

http://www.west-norway.no/om-kontoret/studentpraktikantordningen/
http://www.west-norway.no/om-kontoret/studentpraktikantordningen/
http://www.west-norway.no/om-kontoret/studentpraktikantordningen/
http://www.west-norway.no/om-kontoret/studentpraktikantordningen/
http://www.west-norway.no/om-kontoret/studentpraktikantordningen/


Kommuneorganisasjonen KS 

• KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner, 

fylkeskommuner og organiserer ca. 500 bedrifter. KS arbeider for å sikre 

kommunesektoren best mulig rammebetingelser.  

 

• Et opphold i KS tilbyr studenter muligheter til å tilegne seg god innsikt i 

norsk forvaltningspolitikk. 

 

• Noen tidligere prosjektoppgaver i KS har vært: 

– å kartlegge i hvilken grad forskningsinstitusjoner på Vestlandet benytter 

øremerkede midler til lokal og kommunerelevant forskning og utvikling til 

slike formål 

– Kartlegging av endringer i lærernes arbeidstidsavtale 

– Kartlegge årsaker til forskjeller i tillit til politikere i forskjellige kommuner i 

Rogaland og Hordaland 



Matarena AS 

Etablert i 2014, privat selskap eigd av aktørar frå sjømat og 

landbruksnæringa. 

 

«Matarena AS har som formål å utvikle og formidle kunnskap om 

bærekraftige produkter fra sjø og land. 

I tett samarbeid med næringsaktørene, skal selskapet bidra til 

fornying og økt verdiskapning i hele verdikjeden for mat. Arbeidet 

skal således bidra til økt kunnskap om mat og matkultur hos 

forbrukerne.» 

 

Matarena AS driv også følgjande sider: 

www.smakavkysten.no 

www.sesongkalender.no  

http://www.smakavkysten.no/
http://www.sesongkalender.no/


NAV Tiltak, Intro og Marked 

 

 

• Holder til i Olav Kyrres gate 

• Ansvar for arbeid med fremmedspråklige arbeidssøkere, 

arbeidsrettede tiltak og samordnet 

arbeidsmarkedsarbeid 

• Arbeidsoppgaver 

– Bedriftsundersøkelsen 

– Delta på møter og konferanser 

– Arbeid med Jobbmessen 

– Daglige gjøremål 

 

 



Mediehuset Bergens Tidende  

 

Ønskjer berre søkjarar med medieerfaring (journalistikk, t.d. 

i Studentradioen eller Studvest) 



Christian Michelsens institutt – ikkje avklara 

Christian Michelsens institutt (CMI) er eit uavhengig forskingsinstitutt 

som fokuserer på utviklingsforsking. 

 

CMI utarbeidar og spreier forskingsbasert kunnskap knytt til kamp mot 

fattigdom, fremje av menneskerettar, konfliktreduksjon og fremjing av 

berekraftig sosial utvikling. 

 

Mulege arbeidsoppgåver kan vere knytt til å utarbeide samandrag av 

litteratur knytt til ulikskap og eksperiment i forsking. 



Gulating lagmannsrett – ikkje avklara 

Gulating lagmannsrett er den nest største ankedomstolen i Noreg. 

Setet er i Bergen. Gulating lagmannsrett har sete i Bergen, i nytt bygg 

på Gulatings plass 1. 

 

Lagdømet omfattar vestlandsfylka Rogaland, Hordaland og Sogn og 

Fjordane. 

 

Mulege arbeidsområder: 

• Kartlegge og utgreie forventningar og oppfølgingsbehov blant nye 

meddommarar 

• Kartlegge elevar eller studentar sine oppfatningar om domstolen 

• Analysar av utfall i saker som er anka frå tingrett til lagmannsrett 

 



SAMPOL290: Opptakskrav 

• SAMPOL: SAMPOL105, 106 og 107 (ev. 110) og MET102 

• EUR: EUR101, 103 og 105 (ev. 215) og MET102 

• SAMFØK: ECON110,130, 140/243, 210, 230, 240.   

– Dersom det er for få søkjarar kan studentar frå andre fag 

vurderast dersom dei har tilsvarande studieprogresjon/karakterar 

 

• Karakter: Snittkarakter C (eks. førstesemesteremne) og C i MET102 

 

• Rangering av søkjarar: Karakterar, søknad og CV. 

– Normal studieprogresjon vektlagt, men ikkje noko krav. 

– Nokre verksemder kallar også inn til jobbintervju eller samtale 

 

 

 

 



Søknad  

Søknadsfrist: 15. november 

• Merk: Du må bruke søknadsskjemaet! http://link.uib.no/praksis 

 

Søknaden skal innehalde 

• Jobbsøknad 

– Motivasjon for å søkje 

– Eigenskaper som gjer deg eigna for praksisplass 

• CV 

• Karakterutskrift 

 

SiB Karrieresenteret gjev råd om søknad og CV: 

http://link.uib.no/soknadstips 

http://link.uib.no/praksis
http://link.uib.no/praksis
http://link.uib.no/soknadstips


SAMPOL291: Opptakskrav 

Søknad 

Same krav som SAMPOL290 

– Søknad, CV, vitnemål, karakterutskrift 

– Søknadsfrist 15. november 

– Søknadsskjema: http://link.uib.no/praksis 

 

Kontaktperson på Vest-Norges Brüsselkontor: 

Merete Mikkelsen: merete.mikkelsen@west-norway.no  

 

Merk: Du kan søkje på både SAMPOL290 og 291! 

http://link.uib.no/praksis
mailto:merete.mikkelsen@west-norway.no
mailto:merete.mikkelsen@west-norway.no
mailto:merete.mikkelsen@west-norway.no


Brenn du inne med spørsmål?   

 

Emneansvarleg: 

 

Kurt-Rune Bergset 

Institutt for samanliknande politikk 

 

Tlf.: +47 55 58 94 79 

E-post: kurt-rune.bergset@uib.no 

 

 

 

http://link.uib.no/praksis 
 

 

 

Ta også kontakt med representantane for bedriftene som er her i dag!  

 

mailto:kurt-rune.bergset@uib.no
mailto:kurt-rune.bergset@uib.no
mailto:kurt-rune.bergset@uib.no
http://link.uib.no/praksis




Verdens største markedsplass 

for pelagisk fisk 

Både utenlandske og norske fiskere 

Førstehåndssalg av pelagisk fisk 

 

24 timer i døgnet 

 

Elektronisk auksjon 

 

 



Historie 

1927  

Storsildlaget 

(Nord for Stad) 

1928 

Stor og 

 Vårsildlaget 

(Sør for Stad) 

1939 

Norges  

Makrellag 

1936 

Noregs Silde- 

salslag 

1938 

Islandssild- 

fiskernes  

Forening 

1934 

Notfiskar- 

samskipnaden 

1937 

Brislingfiskernes 

Landslag 

1948 

Sild- og Brisling- 

Fiskerners  

Salslag 

1948 

Feitsildfiskerens 

Salgslag 

1966 

Noregs  

Sildesalslag 

1941 

Notfiskar- 

samskipnadens 

Sildesalgslag 

Den organisatoriske utviklingen av Salgslagene i Sildesektoren 

1989 

41 ansatte 



Scomber scombrus –Makrell 

Mallottus villosus - Lodde 

Clupea harengus - Sild 

Trachurus trachurus  

- Hestmakrell 

Sprattus sprattus - Brisling 

Pelagiske ressurser 

micromesistius poutassou  
- Kolmule 

ammodytes tobianus - Tobis 

Trisopterus esmarki  

Øyepål 

../../../../../../../../../../../Fotoarkiv/Image Library/03 Fiskeslag/0305 %C3%98yep%C3%A5l/030501_Oyepaal.jpg


2014 

 

I fjor omsatte Sildelaget 1,5 

millioner tonn pelagisk fisk 

verdt NOK 6,47 mrd 

 

Det er 83 333 fulle 

fisketrailere, som hadde fylt 

E16 fra:   

BERGEN til SORTLAND! 



Den pelagiske flåten 





Norsk sild og makrell tilsvarer rundt 

10 millioner måltid HVER DAG 

 

Olje og gass er verdier vi har til låns. Sild og makrell er verdier som kan 

leve evig . Om de voktes vel. Det gjør vi. Vi samarbeider med forsikere 

og sørger for at det ikke fiskes for mye.  I år kan vi mette 5,5 milliarder 

mennesker.  Om 100 år kan vi gjøre det samme. 



Politisk definisjon av salgslagsloven 

Formålet til salgslagene er å medvirke til en bærekraftig og 

samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av marine ressurser ved 

å legge til rette for gode rammer for førstehåndsomsetningen. Og 

ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket. 

Dette innebærer mye mer enn bare minsteprisfastsettelsen, som 

ofte får stor oppmerksomhet. Også salgslagenes ansvar for 

oppgjør til fisker, ressurskontroll, sporing og kvalitetsarbeid bidrar til 

formålet om en bærekraftig og lønnsom verdiskaping. Dette er et 

viktig arbeid som salgslagene utfører på en god måte. 

 

 
E. Aspaker – Tale til Råfisklagets årsmøte 

2014 



Forvaltningsoppdraget 

• Registrering av all fangst og kontroll av at fangst og 

registrering stemmer. 

 

• Sikre like rettigheter og plikter for små og store 

aktører – uansett forhold. 

 

• Nødvendig at felleskapet legger til rette for at 

konkurranse skjer på like vilkår 

 



Samarbeidspartnere 

• Nærings- og fiskeridepartementet 

• Fiskeridirektoratet og Kystvakt 

• Justervesenet 

• Mattilsynet 

 

• Andre salgslag 

• Næringens organisasjoner 

• Internasjonalt samarbeid 



Sjømat = miljøvennlig spise 

Kilde; SINTEF Fiskeri og Havbruk 

Sjømat er miljøvennlig spise 





Takk for oppmerksomheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

#sildelaget 

 
www.sildelaget.no 

 



For studenter hos Norges Sildesalgslag: 

Generelt: 

Opparbeide en generell forståelse av hvordan Norges Sildesalgslag opererer. Være til stede på hver avdeling, delta på 

møter og i andre fora hvor Sildelaget er involvert  

 

 

Informasjon: 

Se på lærebøker om fiskerinæringen – lage rapport  

Se på fiskerinæringen politisk – Sjømatalliansen, Samarbeidsrådet, Departementet – bakgrunn med Stortingsmelding 

som kommer i etterkant av rapporten fra Tveterås-utvalget  

Oppdatere nyheter, på nett og på sosiale medier 

Engelsk web-side – mer info ut om næringen til utlandet, mer utenlandske nyheter inn 

Lage presentasjoner/ argumenter – fokus på politiske myndigheter  

 

 

Salg:  

Innblikk i omsetningsformer – auksjon/kontrakter – se på det i samfunnskontekst 

Lage statistikker/rapporter fra våre fiskeridata - for internt og eksternt bruk 

 

 

Økonomi: 

Utforme statistikker og rapporter til bruker og myndigheter 

 

 

Administrasjon: 

Se på Samvirke-modellen – jobbe med medlemssaker som Norges Sildesalgslag skal ivareta 

Lage plan for arbeid med rekruttering – unge fiskere og generelt til Sjømatindustrien 
 


