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Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 21.5.og 17.6.2014
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 14.5. og 17.6.2014

f Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17.6.2014
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Styremøte ved UB 18.3.2014
Styremøte i SiB 30.4.2014
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VECJ . SAK

UNIVERSITETE7 I BERGEN

UNIVERSITETETS FORSKNINGSUTVALG

Møte torsdag 15. mai 2014, kl. 1300-1530

Kollegierommet, Musaplass 1

Protokoll fra mrate i Forskningsutvalget møte 3 2014

Til stede:

Medlemmer:

Leder: Viserektor Anne Chr. Johannessen (ledet møtet til og med sak 12/14). Prorektor Anne Lise

Fimreite (ledet møtet fra sak 13/14).

Fakultetene: Einar Thomassen (HF), Berte-Elen R. Konow (JUS), Lise Øverås (MN), Inger Senneseth

(M0F/observatør), Inger Hilde Nordhus (PSY), Svein Olaf Dahl (SV).

Universitetsmuseet: Henrik von Archen

Studentrepresentanter: Tone Bjørndal, Håvard Øritsland Eggestøl

Midlertidig vitenskopelig tilsatte: Håvard Haarstad

Forfoll: Annelin Enksen (SV), Robert Bjerknes (MOF), Erlend Jorunson Sand (studentrepresentant).

Observatører og administrasjon:

Rektoratet: Oddrun Samdal,

UB: Ane Lancloy, Susanne Mikki

Uni Reseorch: Monica Sandnesmo

SVT: Matthias Kaiser

Forskningsadministrativ ovdeling: Heidi A. Espedal, Christine Stoltz Olsvik, Anne Beate Maurseth,

Bjørn Einar Aas

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste


Innkalling og saksliste ble godkjent

Il. Protokoll fra møte 27. mars 2014

Protokollen ble god kjent i møtet.

Saker

FU 11/14 Forskningsmeldingene 2013

Konstituert forskningsdirektør Heidi A. Espedal presenterte en sammenfatning av meldingene og

nøkkeltall/statistikker. (Presentasjonen følger vedlagt).

Utvalgets medlemmer fant oppsummeringen oversiktlig og at det nye formatet gjorde meldingene

lett tilgjengelig. Fakultetene opplevde arbeidet med meldingene som nyttig.

Vedtak: Forskningsutvalget tar Forskningsmeldingene 2013 til orientering.



FU 12/14 Forskerutdanningsmeldingene 2013

Rådgiver Anne Beate Maurseth presenterte en sammenfatning av meldingene og

nøkkeltall/statistikker. (Presentasjonen følger vedlagt).

Utvalgets medlemmer fant oppsummeringen oversikthg og at formatet gjorde meldingene lett

tilgjengelig. Det var ikke noe fakultetene savnet.

Vedtak: Forskningsutvalget tar Forskerutdanningsmeldingene 2013 til arientering.

FU 13/14 Vitenskapelig publisering ved Universitetet I Bergen 2014. Statistikk og indikatarer.

Førstebibliotekar Susanne Mikki presenterte statistikk og indikatorer for vitenskapelig publisering ved

UIB. (Presentasjonen følger vedlagt).

Vedtak: Forskningsutvalget tar rapporten til orientering.

IV. Orienteringer

Oppdatert versjon av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Ny utlysning publiseres juni 2014 med søknadsfrist 15. oktober. Ved Forskningsadministrativ avdeling

vil rådgiver Anne Fjellhirkeland koordinere prosessen og bistå [ arbeidet med infrastruktursøknader.

htt : www.forsknin sradetno ro nett-

infrastruktur N heter Neste soknadsfrist blir 15 oktober 2014 1253995815554?lan =no

Utlysning Offentlig sektor ph.d. (OFFPHD)

Løpende søknadsfrist fra 2. juni 2014.

htt : www.forsknin sradet.no no UtI snin OFFPHD 1253995410398

Akademiaavtalen

Rektor og prorektor har hatt leserinnlegg

På Høyden htt : aho den.no debatt 2014 053lik-brukes-o Torvaltes-akademiaavtalen og i

Studvest htt : studvest.no menin er debatt slik-brukes-o -forvaltes-akademiaavtalen og skrevet i

Rektoratets blogg htt s: rektor.b.uib.no 2014 as 14 slik-brukes-o -forvaltes-akademiaavtalen

Det er lenketil prosjektene i disse innleggene.

Forskningsbarameteret 2014
Kunnskapsdepartementet offentliggjorde Tilstandsrapport for høyere utdanning og

Forskningsbarometeret i samme møte ]. mai 2014.

Forskningsbarometeret:

htt : www.re Ierin en.no nb de kd kam arTer forsknin sbarometeret.html?ide635788

Tilstandsrapporten:

htt : www.re Ierin en.no nb de kd dok ra orter laner ra orter 2014 tilstandsra ort-uh-

2014.html?icfr758598

Konferansen —lenke til foredragene htt : www.re "eiln en.no nb de kd I d bilde nett-tv Nett-

TV-Konferanse- a410.html?ide757381

Eventuelt:

Viserektor for internasjonalisering orienterte om at analysebyrået DAMVAD nettopp har publisert

evaluering av kvoteordningen.



Evalueringsrapporten: htt : www.damvad.no media 95556 evaluation-of-the- uota-scheme-final-

report-300414.pdf

Debatt om forskermobilitet: Viserektor sitt innlegg i BT 10. mai 2014 er gjengitt i Rektoratets blogg

htt s: rektor.b.uib.no 2014 05 13 ositivt-med-flere-utenlandske-doktor rader

Stru ktu rer i universitets- og høyskolesektoren —departementets utford ringer ur sektoren:

htt : www.re 'erin ettno nb de kd aktuelt n heter 2024 Utfordrer-

insfitus'onene.html?id=759250
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UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG

Protokoll møte i Utdanningsutvalget —Møte 3 2014

Tidspunkt: 7. april 2014, Kl. 09.00 —11.30
Møtested: Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:
Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal

Pro- og visedekaner: Claus Huitfeldt (HF), Harald Walderhaug (MN). Kariane T. Westrheim
(PSY), Knut Hidle (SV), Magne Strandberg (JUS). Inge Fristad (M0F)

Studentrepresentanter Ingrid Hovland Holm, Njaal Neckelmann, Vegard Asbjørnsen

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland

Dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 17/14 Studieprogram på færre enn 20 plasser
I arets tildelingsbrev fra KD for 2014, heter det at Departementet som hovedregel legger til
grunn at det ikke er hensiktsmessig a gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter.
Laveste kandidatmaltall settes dertor til 20. Formålet med en nedre grense er a sikre at
kvaliteten pa utdanningene bfir ivaretatt, ved at fagmiljøet rundt utdanningene er stort og
robust nok til a kunne ivareta kvaliteten i utdanningene.

Rektorene ved Universitetene har drøftet temaet tidligere i år, og vil ta det opp på ny i et
møte i juni. Temaet skal også behandles i universitetsstyret.

Det kom følgende innspill:
Størrelsen på studieprogrammer gir ikke nødvendigvis et bilde av kvaliteten på
studieprogrammena Dette fordi små programmer kan være en del av et større
fagmiljø.
Sammensetningen av studieprogrammer kan bli endret som følge av endrede behov,
og uten at det har betydning for størrelsen pa fagmiljøene som tilbyr de aktuelle
studieprogrammene. Som eksempel kan det vises til bachelorprogrammet i
matematikk, som ble lagt ned fra i ar av, og erstattet av tre nye bachelorprogram i
matematikk Endringene er gjort for bedre å synliggjøre programmenes innhold for
potensielle søkere, og har ingen innvirkning pa størrelsen pa fagmiljøene som tilbyr
programmene.
Noen av programmene i oversikten har opptak hvert annet år. Dette kommer ikke
tydelig fram i oversikten.



Økning i tallet på internasjonale fellesgrader er en viktig malsetting for departementel.
En nedre grense på 20 studenter, vUbIdra ta at de fieste av disse programmene vfl
utgå.

Det ble påpekt noen feil i overekten over studieprogram med færre enn 20 studenter.
Tabellen blir korrigert, og sendt fakultetene for kvalitetssikring.

Sak 18/14 Ressursenhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Harald Age Sæthre redegjorde for MN-fakultetets arbeid med frafall de senere årene, og for
planene om å etablere en ressursenhet for arbeid med frafall pa nett. Formålet med
ressursenheten er å dele informasjon og erfaring. Det er en målsetting at alle fag mit øer skal
kunne benytte seg av denne.

Se presentasjonen i lenken for nærmere informasjon (vedlegg til sak 18-14 presentasjon):
htt ://www.uib no/ua/76882/uu-m%c3%b8te-7-a ril-2014

Det kom følgende innspill.

MN-fakultetet ble berømmet for arbeidet med frafall, og inaativet om en ressursenhet
ble vurdert som et veldig bra tLltak. Det ble ogsa framhevet at denne type tiltak blir
etablert i et miljø som arbeider aktivt med frafall.
Det er administrative og praktiske sider rundt frafallsproblematikk som kan ivaretas
en slik ressursenhet.

Det er viktig at tiltaket er pedagogisk/didaktisk forankret. Arsakene til frafall varierer
fra miljø til miljø, det er derfor viktig at fagmiljøene er med.

En eventuell etablering av et senter, vil kreve noe tilførsel av midler til å administrere
senteret. Senteret bør i første rekke etableres lokalt, men bør også ha nasjonal
interesse.

Sak 19/14 Utdanningsmelding 2013
Utdanningsmeldingen er basert på meldinger fra fakultetene, samt en orientering om
arbeidet med prioriterte tiltak for utdanningsområdet i 2013. Fakultetenes
utdanningsmeldinger skal fungere som selvevaluering, der nødvendige planer og justeringer
for pafølgende periode presenteres ut fra oppnådde resultater.

Innspillene som kom i møtet er innarbeidet i Utdanningsmeldingen som blir oversendt
Universitetsstyret for endelig behandling.

Det kom følgende innspill:
Kapittel 0 under fokusområder for 2014; sett inn «samarbeld med videregående
skoler.
Kapittel 0; legg til at Psyk-fakultetet melder om behov for økning i opptaksrammene
med 35 plasser, opprettelse av nye programmer på MN-fakultetet, samt at nedlegging
av et av programmene ved SV-fakultetet vil bli erstattet av et nytt program i 2016.
Kapittel 6 under oppretteIser fra 2015; legg til Bachelorprogram i bioinformatikk oa
bachelorprogram i datasikkerhet. I tillegg bør det informeres om de planer som per
dag eksisterer for opprettelser og nedlegginger av program også etter 2015.
Kapittel 7: Legg til et punkt om samarbeid med videregående skoler.



UNIVERSITETET BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG

Protokoll møte i Utdanningsutvalget —Møte 4 2014

Tidspunkt: 16. mai 2014, KI. 09.00 —12.00
Møtested: Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:
Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal
Pro- og visedekaner: Claus Huitfeldt (HF), Harald Walderhaug (MN), Kariane T. Westrheim
(PSY), Karen Christensen (SV), Magne Strandberg (JUS), Inge Fristad (M0F), Arne Tjolsen
(M0F)

Studentrepresentanter vara: Jin Sigve Mæland, Mikkel Andreas Eriksen

Observator: Prorektor Anne Lise Fimreite

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland

Dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen ble godkjent med følgende endring: Sak 23/14 ble tatt før sak 22/14

Il Protokollen fra forrige møte var ikke klar

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

Studentrepresentantene har bedt om avklaring i en sak vedrørende avslag på
søknader om permisjon, for å gjennomføre relevant praksis under studier ved SV
fakultetet Fakultetet har na satt i verk t Itak for å legge til rette for permisjoner i denne
type saker.

Studentrepresentantene har stilt spørsmål ved hvilke rutiner som gjelder når
obVgatoriske forelesninger av ulike årsaker må flyttes. Det er i slike tilfeller viktig å ha
gode rutiner som sikrer at obligatoriske forelesninger blir gjennomført på et senere
tidspunkt.
Den nasjonale studiekvalitetskonferansen i regi av Utdanningsutvalget/SA ble
gjennomført 20. juni. Konferansen hadde god oppslutning, med i alt 186 påmeldte fra
over 20 utdanningsinstitusjoner.

Sak 20/14 Mal for ernnebeskrivelser
Våren 2013 ba Utdanningsutvalet om at det bli utarbeidet felles mal for studieplaner
(progran-i) og tor emnebeskrivelser. I møtet 16. september 2013 vedtok Utdanningsutvalget
forslag til ny mal for studieplaner. I denne saken ble det lagt fram forslag til ny mal for
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emnebeskrivelser. Forslag til mal har vært behandlet i Studielederforum, og innspillene fra

møtet er lagt inn framlagt mal.

Det kom noen forslag til endringer i fremlagt mal. Forslagene blir innarbeidet i malen.

I tillegg kom det følgende innspill:

Det bør presiseres at malen er ment som et hjelpemiddel som kan brukes på den

måten som er mest hensiktsmessig for det enkelte fakultet.

Dersonn det ikke er undervisning hvert semester. er det viktig at dette blir klargjort

tidlig.

I skjemaet må det tas høyde for at enkelte endringer i emner må vedtas i

fakultetstyret, mens mindre endringer kan vedtas på programstyre- eller insfituttnivå

Det blir anbefalt at malen blir brukt ved etablering av nye emner. Det blir ikke lagt opp

til at eksisterende emner skal legges inn i ny mal.

Det ble oppfordret til at malen gjøres filgjengeng på engelsk

Vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar framlagt mal for emnebeskrivelser til bruk ved etablering av nye

emner, med de innspillene til endringer som kom i møtet.

Sak 21/14 PEK-midler 2015 —forslag til utlysning

"Program for evaluering og kvalitetsutvikling" (PEK), utgjør insentivdelen i universitetets

kvalitetssikringssystem for utdanning. Tildelinger til ulike prosjekter samt Ugleprisen for godt

studiekvalitetsarbeid, skjer på bakgrunn av søknad/nominasjon og skal i hovedsak utgjøre

tilskudd til tiltak som det enkelte fakultetet selv planlegger og gjennomfører.

Det kom følgende innspill:

Prosjekter som omhandler satsing på didaktikk og pedagogikk bør settes opp som ett

av satsingsområdene.

I oversikten over satsingsområder bør punktet «andre prosjekter» utdypes, ved å si at

ideer som ikke er nevnt i oversikten, men som har som målsetting å styrke kvaliteten i

utdanningene, også vil komme betraktning.

Vedtak:

Utdanningsutvalet legger til grunn at Universitetsstyret viderefører den årlige tildelingen til

Program for evaluering og kvalitetsutvikling, og lyser ut midler med følgende prioriterte

områder:

Rekruttering
Studiegjennornføring og frafall
Samarbeid med videregående skoler
Internasjonalisering
Digitale støttesystem for undervisings- og læringsformål
Kvalitetssikringssystemet og kvalifikasjonsrammeverket
Etter- og videreutdanning
Didaktikk og pedagogikk
Andre prosjekt/ eller nye ideer som ikke er omtalt i denne oversikten med målsettino
om å styrke studiekvaliteten og som har klar overforingsverdr

Sak 22114 Studieprogram med færre enn 20 studenter
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Utdanningsutvalget ble i møtet 7. apr1 orientert om tildelingsbrevet fra KD for 2014, hvor det

bår lagt tI grunn at det som bovedregel ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til

grupper under 20 studenter, og at laveste kandidatmåltall av den grunn settes trl 20. Det

viktigste formålet med denne grensen er à sikre kvaliteten i utdanningene. Saken skal videre

tå behandång Universiletsstwet, og temaet b.ir også tatt opp I møter mellom universitetene.

Det kom følgende

Det er ikke hensiktsmessIg å peke ut en bestemt institusjon som sannarbeidspartner

for felles utdanningstilbud eller arbeidsdeling. Aktuelle samarbeidspartnere bør

vurderes i hvert enkelt tilfelle.

En cpplisting av prograrnmer med færre enn 20 studenter er misvisende for å vurdere

størrelsen på fagmiljøet, fordi enkelte fag inngar i flere programmer. For eksempel

har masterprogram i engelsk 17 studenter, men studentmassen for «engelsk» er

vesentlig større, og InHuderer bade bachelorprogram og arsstudium i engelsk. I

tillegg har flere programmer engelsk i fagkretsen, som for eksempel erfaringsbasert

master i undervisning med fordypning i engelsk, samt integrert lektorutdanning med

master fremrnedspråk, og integrert lektorutdanning med master i nordisk.

Det er uklart om departementet mener 20 «studieplasser» eller «studenter».

Begrepene blir brukt om hverandre

Sak 23/14 Ex.phil ved UiB

Saken var innmeldt av studentrepresentantene, og ble presentert av Mikkel Andreas Enksen

og Heidi FugIesang. Studentrepresentantenes utgangspunktet var at ex.phit sin nåværende

form bør vurderes nærmere, først og fremst for å oppnå økt læringsutbytte på ex. phil.

Herdi Fuglesang orienterte om Fuglesangrapporten, som bIe feriefigstIlt høsten 2013.

Formålet var å utrede alternativer for integrering av ex. phil. i bachelorgraden. Noen av

hovedkonklusjonene er at ex.phil. bør komme noe seinere i studieløpet. Dette dels for å

forebygae frafall ved at studentene i første semester bør få møte det faget de har valgt

studere. I fillegg blir det argumentert for at studentene vil ha større faglig utbytte av ex. phil

dersom det kommer seinere i studieløpet. Det vises til rapporten for mer informasjon.

Kristin Sampson ved FOF orienterte om at de er positive kri rapporten, og at de vurderer

mange av forslagene som gode. FOF er na inne i en omleggingsfase, og en del av

forslagene er i overensstemmelse med det som FOF legger opp til fremover. Et eksempel er

ex.phil for biologi, hvor man har flyttet en del av undervisningen til våren, samtidig som det er

gjort innholdsmessige endringer. Det planlegges nå endringer i ex.phil. for lektor-

utdanningen. Det ble videre opplyst at alternativer ti breddetesten ex.phd. vil blI prøvd ut

2014.

Det vises til rapporten for mer informas on.

Det kom følgende innspill:

Fra studentrepresentantenes side kom det innspill om at det bør vurderes a

gjeninnføre en engelsk variant av ex.ph I.

Ex phil. inneholder noe studieatferdstrening for overgangen mellom videregående

skole og universitet. Dersom ex. phil flyttes til senere i studieløpet, innebærer det at

fakultetene bør ta hånd om en større del av denne treningen.
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Forslagene om en større grad av tverrfaglighet og en tydeligere kobling mot de

fagene som skal studeres, ble vurdert som positivt.

Ex.phil bør bli mer profilert enn hva det er i dag. Dette kan gjøres ved at ex.phil. får

en mer sentral plass på hjemmesidene enn hva faget har i dag, og ved å tydeliggjøre

hva studlet er og hvilket formal det har

Det bør vurderes om breddetesten i ex. phil kan ersattes med en annen form for

vurdering. Fagmiljøene står fritt til å velge vurderingsform.

Det er viktig å kunne tilby seminarmodellen til alle som ønsker det.

Det er gjort endringer i ex.phil. blant annet ved MN-fakultetet. Det er viktig se på

erfaringene fra MN-fakultetet ner endringer skal vurderes. Det bør derfor

gjennomføres en evaluering av erfaringer fra omleggingen i 2015. Utdanningsutvalget

ønsker å være koplet pa denne evalueringen.

Sak 24/14 Studiebarometeret, UiB-rapport

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en nasjonal spørreundersøkelse

blant norske studenter, om deres opplevelse av kvalitet i de studieprogrammene de gar på.

Datainnsamlingen fant sted høsten 2013 blant 2. og 5.-årsstudenter ved ulike læresteder i

Norge. På bakgrunn av dette laget NOKUT en generell «Standardrapport». For å få

informasjon på fakultets-nivå og på bachelor-, master/profesjonsstudium- nivå, har Helge

Østbye ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, bearbeidet datagrunnlaget videre

for LttB. Rapporten fulgte vedlagt saken.

Fakultetene ble bedt om å se på resultatene for eget fakultets vedkommende, og å vurdere

behovet for eventuelle tiltak.

Sak 25114 Status — handlingsplan for EVU

I januar dette året ble det opprettet en egen arbeldsgruppe for utarbeiding av en

handlingsplan for etter- og videreutdanning ved UiB. Handlingsplanen vil bli levert i løpet av

høsten. Et av temaene som det arbeides med å fa avklart nå, er avlønning/honorering. Ulike

alternativer må vurderes, for å unngå å komme i konflikt med overtidsreglene.

Saken ble tatt til orientering

Sak 26/14 Studentombud ved UiB
Oddrun Samdal orienterte. LMU vedtok i møtet 13. mai å anbefale Universitetsstyret å
etablere ordning med studentombud. Universitetsstyret behandler saken 28. mai. Ombudet
skal være en uavhengig bistandsperson, og skal fungere som et supplement til øvrige
systemer og rutiner for veiledning og oppfølging av studenter. Ombudet tar i mot
henvendelser fra studenter, og avgjør om den er innenfor studentombudsordningen.

Saken ble tatt til orientering

Sak 27/14 Eventuelt

Claus Huitfeldt tok opp størrelsen på studiepoengkravet til spesialisering på bachelornivå.

Enkelte institusjoner har krav om spesialisering på 80 studiepoeng, mens kravet ved UiB er

på minst 90 studiepoeng. Det ble stilt spørsmål om dette kan endres til 80 også ved UlB. En

fordel med 80 studiepoeng er at det da er mulig å ta dobbei spesialisering
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Chnsten Soleim svarte at kravet om 90 studiepoeng er hjemlet grads- og studieforskriften

forskriften (§2.4), og at eventuelle endringer Kan gjøres av styret
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UNIVERSITETET I BERGEN
LÆRINGSMILJOUTVALGET(LMU)

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

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) —møte 2 2014

Tid: Tirsdag 13. mai kl. 09.00- 12.00.
Sted: Det samfunnsvitenskapelige fakultet. møterom 744 i 7. etg i Lauritz Meltzers hus (SV-

bygget).

Medlemmer: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal. avdelingsdirektør Even Berge (EIA).
avdelingsdirektør Christen Soleim (SA). Siri Bjerkestrand (studenter med
funksjonsnedsettelse), Hilde Kristine Moe (student), Susann Strømsvag (student), Eivind
Brandt (student) og Knut Natskar Svihus (student).

Observatører og andre: Hege Rakil (S1B), Tore Burheim (ITA), Kathrine Brosvik Thorsen
(P0A), Anne Belsvik (UB) og Heidi Fuglesang (student, universitetsstyret).

Fra administrasjonen: radgiver Iren Igesund (SA).

Forfall. dekan Knut Helland. student Øydis Lebiko.

Sa ks1iste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent

Il Referat fra møte 26.02.2014
Referatet ble godkjent.

Sak 11/14 Rapportering om klager på læringsmiljøet

Oppfølgingen av klagene som har vært rapportert til fakultetene har vært god. Behovet for
renovering av Griegakademiet er fremdeles en utfordring, og malsetningen er a fa bygningen
opp som nummer to pa prionteringslisten etter Universitetsmuseet.

Ifølge studentrepresentantene mangler det innrneldte klager i rapporteringen fra Det
psykologiske fakultet. Det ble anbefalt å sjekke hvilket system de har for registrering av

klager ved fakultetet. Læringsmiljøutvalget følger opp saken med fakultetet.

Sak 12114 Retningslinjer for konflikter som omfatter studenter

LMU har opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til retningslinjer for
studentkonflikter. Arbeidet er utvidet til ogsa a gjelde retningslinjer for handtering av konflikter
mellom studenter og ansatte. Det anbefales at de nye retningslinjene er konkrete og
regulerer hvordan man gar fram ved konffikter. Arbeidsgruppen har utarbeidet et foreløpig

utkast til retningslinjer.



Det kom følgende innspH i saken:

Det er en viktig sak, og utkastet er et godt utgangspunkt for å utarbeide retningslinjer.

Begrepet konflikt er vanskelig. Det er viktig å få tydeliggjort konfliktbegrepet.
Definisjorten av en konfakt bør kobles til ulike typer konfakter.

Når det gjelder ansatte, kan det være en konflikt mellom to parter. Arbeidsmiljøloven

gjelder for ansatte. Det er ulike lovverk og grunnlag for retningslinjer som skal omfatte
både ansatte og studenter, noe som kan være en utfordring.

Universitets- og høyskoleloven sier noe om rettighetene til studentene på dette feltet.
Kravene burde ha vært strengere i loven.

Hva ligger i uttrykket «blokkert»? Dette er kanskje ikke rette begrepet 4 bruke i denne

sammenhengen.

Studentene kan ta kontakt med Studentutvalget som kan melde saken videre.
Uansett hvor studentene henvender seg, så er det vikfig at de får hjelp til å komme i
kontakt med rette instans. Det kan være behov for kursing av studentutvalgene
Et studentombud vil kunne være en støtte i slike saker.

Det er et lokalt ledelsesansvar.

I tilfelle studenten ikke ønsker a ta saken opp med insfituttledelsen, kan det være

aktuelt å kontakte en nøytral tredjeperson som jobber i sentraladministrasjonen?

Varsling av en konflikt bør kanskje ikke skje direkte til en direktør.

Det bør jobbes videre med punkt seks og gjøre dette punktet klarere Det bør

utarbeides en klar prionteringsUste.

Læringsmiljøutvalget anbefalte a sende utkastet til retningslinjer til Personal- og

organisasjonsavdelingen for å få en vurdering av om det er behov for særskilte avklaringer i
forhold til definisjonen av konflikt, og om dette har konsekvenser for oppfølgingen av
konflikter. Teksten bør videre gjennomgås med mal om ytterligere konkretisering.

Sak 13/14 Studentombud ved UiB
Forrige LMU anbefalte å avvente erfaringene fra Ui0 før endelig vedtak i saken om
studentombud ved UIB ble fattet. LMU har hatt besøk av studentombudet o fått informasjon

om hvilke erfaringer hun har gjort etter ett år i stillingen. På bakgrunn av erLaringene ved
Ui0, blir det i forslaget til vedtak anbefalt å opprette et studentombud ved UiB og å bruke
samme tilnærming som ved Ui0. Det anbefales videre at en jurist ansettes i stillingen, og det
er ønskellg med en 100 % staling.

LMU stilte seg positive til en ordning med studentombud ved UiB.

Vedtak:
Læringsmiljøutvalget anbefaler at det opprettes et studentombud ved UiB En viktig funksjon
for ombudet blir å bistå studentene i enkeltsaker.

Læringsmiljøutvalget anbefaler at UiB gir studentombudet i oppgave å definere rollen og
utarbeide mandatet for stillingen sett pa bakgrunn av erfaringene fra Ui0. Mandatet for
studentombudet ved Ui0 bør danne et utgangspunkt for dette arbeidet.

Sak 14114 Innspill til EIAs og ITAs budsjett for 2015
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Forslagene til innspill til budsjettet for 2015 er utarbeidet på bakgrunn av
hovedprioriteringene i Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen
2013-2015 og i Handlingsplan for likestilling 2012-2015.

LMU foreslår å sende følgende innspill til EIA og ITA for budsjettåret 2015:
Renovere Nygård skole. Inntil dette er på plass skal Griegakademiet ha tilgang til
midlertidige lokaler, og det skal foretas midlertidige reparasjoner av Nygård skole.
Utbedre Sofie Lindstrøms hus.
Bygge om Realfagbygget med sikte på blant annet bedre undervisningslokaler, flere
og bedre studentarbeidsplasser og læringssenter.
Utbedre lydanlegget i auditorium I oa JUS.

I tillegg videreføres disse tiltakene som er spilt inn tidligere:
Utbedre seminarrom 2 i hovedbygget ved Det juridiske fakultet.
Utbedring av ventilasjonssystem (Sydneshaugen skole, Dragefjellet skole, Bjørn
Christiansens hus, Lauritz Meltzers hus inklusive auditorium 1 og 2 i jussbygget).

Studenter med nedsatt funksjonsevne. Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av tiltak i
Handlingsplan for likestilling 2012-2015 og Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved
Universitetet i Bergen 2013-2015 samt innspill fra fakultetene.

Følgende innspill foreslås videresendt til EIA og ITA:
Bjørn Christiansens hus: tilpassing av toalett i gamle SiB Sentrum fil rullestolbruker

Realfagbygget: automafiske døråpnere fra kantine/vrinnleareal til instituttarealene i 2 ,

3. og 4. etasje.

Merking av trappekanter og glassdører, samt kontrastfarger på dører

Merking av undervisningslokaler med IR-anlegg og teleslynge. Utarbeiding av
bruksanvisning. Informasjon på nett.
Skilt, symbol og tekst som blir brukt til orientering i bygninger og på uteområder skal
være universelt utformet.

I forbindelse med budsjettet informerte EIA om at:

utbedring av bygningsmassen ofte er langsiktige prosesser som kan ta flere år, og at

det er viktig at disse prionteringene synliggjøres.

Det er fortsatt midler til universell utforming.

Dragefjellet skole er blitt dyrere enn planlagt.

Det blir etablert flere studentarbeidsplasser ved Det psykologiske fakultet. Dette
arbeidet er igangsatt.

Det er ikke kapasitet til rehabilitering av Sofie Lindstrøms hus.

EIA ønsker et tettere samarbeld om budsjettinnspillet.

Budsjettinnspillet fra LMU suppleres med innspill fra Eiendomsavdelingen,

Vedtak:
Læringsmiljøutvalget sender innspill om bygningsmessige tiltak til Eiendomsavdelingen og
IT-avdelingen i forbindelse med budsjettet for 2015 i tråd med forslagene i saksforelegget og
drøftingen i møtet.
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Sak 15114 Status for tiltak i Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved

Universitetet i Bergen 2013-2015 og i Handlingsplan for likestilling 2012-
2015

Handlingsplan for styrking av læringsrniljøet ved Uil3 2013-2015 ble vedtatt den 24, oktober
av universitetsstyret. Dette er første statusgjennomgang av tiltakene i den nye
handlingsplanen.

Handlingsplan for likestilling 2012-2015 ble vedtatt av Universitetsstyret den 16.02.12, og
den 14.02.13 ble det vedtatt at kapittel 3 «Funksjonsevne», der studenter med
funksjonsnedsettelse er integrert, skulle innarbeides 1handlingsplanen.

LMU har en systematisk gjennomgang av status for filtakene i handlingsplanene to ganger
arlig. Status for alle tiltakene handlingsplanene ble gjennomgått i møtet.

Det kom følgende innspill i saken:

Det er ønskelig med en oversikt over studentarbeidsplasser som er ledige. Det er en

del seminarrom som er ledige, og det er viktig at studentene kan utnytte den ledige
kapasiteten. Det er vanskelig i dag med rombooking-systemet. Det må finnes en
praktisk løsning på dette. Det ble foreslått å installere en navigasjonsapplikasjon som
viser ledig kapasitet.

Skiltprosjektet er langsiktig og går over fire ar.

Når det gjelder merking av trappekanter for synshemmete, så jobbes det med dette,

Alle bygg blir lagt ut på portalen (Bygg for alle), der tilgjengelighet i byggene kommer
til syne,

Det er ønskelig med mer informasjon om fremdrift på området universell utforming.

Kortlesere og manglende korttilgang. Det enkelte fakultet bestemmer hvilke adganger

studentene skal ha. Saken bør løses 1samarbeid mellom kortsenteret og fakultetet.

Når det gjelder studentsosiale lokaler ved fakultetene, så har Oddrun Samdal, Even
Berge og Ove Botnevik vært på en befaring og funnet løsninger. Det er satt av
bevilgninger til dette.

Sak 16/14 Kvalitetssikringssystemet ved UiB- kanaler for klager på læringsmiljøet

Studentrepresentantene har etterlyst et tydeligere system for klager og en mer systematisk
informasjon om hvilke klagekanaler som eksisterer på nettsider. På bakgrunn av dette
innspillet sendte LMU et brev til studentutvalgene, der de ble bedt om å svare på noen
problemstillinger.

Ifølge svarene fra Studentutvalgene mottar de få klager. Klagene gjelder oftest fysiske
forhold som for eksempel temperatur og luftkvaRtet Disse klagene yidereformidles til
som fungerer veldig godt. Kanalene for klagemuligheter oppleves som mangelfulle og er
vanskelig å finne på UiBs nettsider.

Det kom følgende innspill i saken:
Nettsiden «administrer studiene dine» er lagt ut på mi side. For å oppnå bedre
informasjon om siden kan den introduseres på studentweb og brukes som startside
ved palogging. Det bør vurderes om navnet på siden er dekkende og studentene bør
involveres i denne vurderingen.
Klager på mangler som ligger utenfor budsjettet. kan ta lengre tid a løse.
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Hva med klager pa derlige forelesninger, sensur som kommer for sent osv., hvor skal
de kanaliseres? Det bør være en felles klageportal for alle typer saker.
Det er viktig for kvalitetsarbeidet ved UiB å integrere systemene og gjøre de mer
synlige. Det er mange klagekanaler og nettsider å forholde seg til. Dette bør bli tatt
med som et moment i læringsplattformen.
Det er viktig å synliggjøre kvalitetsbasen, slik at studentene er kjent med den.

Læringsmiljøutvalget anbefalte en oppfølging av disse punktene:
Forslaget om en tettere integrering og større synliggjøring av systemene for klager
bør følges opp med Studentparlamentet og studentutvalgene.
Det bør vurderes om det bør utvikles et standardisert skjema for evalueringer 1
studiekvalitetsbasen.

Sak 17114 Studiestart høsten 2014- fadderkurs
Fadderkurset er i år inndelt i to moduler. Den første modulen har fokus på rusforebygging,
kulturforståelse og inkludering. Det blir arrangert tre kurs i modul en i vår. På det første
kurset deltok rundt 216 faddere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det
psykologiske fakultet. Studentene gav positiv tilbakemelding pa innholdet i kurset og
formidlet at de gjennom øvelsene fikk en større grad av refleksjon rundt hva fadderrollen
innebærer.

I den andre modulen er det planlagt fire kurs med innlegg om beredskap og sikkerhet,
førstehjelp, mediehandtering og rolleforståelse. Politiet vil også hode et innlegg. Denne
modulen blir avviklet i helgen 9.-10. august. Intensjonen med opplæringstilbudet er at
fadderne skal få trygghet i rollen som faddere og oppnå en kompetanse som er nyttig under
fadderuken og som kan være til hjelp også i andre sammenhenger. En annen vikfig
målsetning med kurset er at det skal være rusforebyggende.

Saken ble lall til orientering.

Sak 18114 Læringsmiljøprisen 2014- kunngjøring og utlysning
I tråd med vedtaket i Læringsmiljøutvalget 6. mars 2012, er følgende tidsplan for nominasjon
og tildeling av prisen gjeldende i 2014:

Invitasjon publiseres på Mi Side: juni
Initiativ for å synliggjøre kunngjøringen: begynnelsen av august
Frist for å foreslå kandidater: 15. september
Jury møtes for å gå gjennom forslagene og foreslå en kandidat: september
LMU bestemmer hvem som skal tildeles prisen for 2014: første møte etter at fristen er
gått ut
Prisen deles ut på studiekvalitetsseminaret: november/desember

Læringsmiljøprisen blir publisert på Mi side og utlyst gjennom brev til fakultetene og
Studentparlamentet i tråd med vedtatte tidsplan.

Saken ble tatt til orientering.

Sak 19/14 Status for nytt HMS-avvikssystem
Universitetets system for HMS-avvik er under revidering. Piloten ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet blir gjennomført vårsemesteret 2014. Systemet skal
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implementeres ved hele universitetet i løpet av høsten 2014, og LMU vil motta rapporter over
alle meldte HMS-avvik som omhandler studenter.

Saken ble lall til orientering.

Sak 20114 Møte med representanter fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Til denne saken møtte fra fakultetet: visedekan for utdanning Knut Hidle, studiesjef Hilde

Marie Rognas, seniorkonsulent Ruth Larsen, seniorkonsulent Jannicke Lervik-Kristensen,

førstekonsulent Hege Aarethun og student Jeanette LidaL

I møtet og på omvisningen ble det blant annet informert om:

Inneklimaet er fortsatt et bekymringspunkt ved fakultetet. Det er utfordringer knyttet til
ventilasjonsanleggene i Sofie Lindstrøms hus, Lauritz Meltzers hus og Ulrikke Pihls
hus. EIA orienterte om at det jobbes med forbedring av inneklima, men det har likevel
ikke førsteprioritet. Dragefjellet skole og Det psykologiske fakultet ligger foran i køen
når det gjelder utbedringer av inneklima. EIA anbefaler fakultetet å ta kontakt med
HMS-seksjonen dersom målinger ønskes utført. Det er viktig å melde inn mangler og
etterspørre fremdrift.
Fakultetet har et tettere samarbeid med fadderstyret enn tidligere, og det var en
positiv utvikling på dette området i fjor.
Det har vært en episode der det har regnet inn i Sofie Lindstrøms hus.
Fakultetet bruker delvis Bergen kino og andre lokaler tfi undervisningsformål. Det er
fremdeles en utfordring å finne store nok lokaler til SV100.
Studentlokaler: Prisen på leie av kantinen til studentaktiviteter er redusert til kr. 1 500,
og fakultetet bevilger midler slik at leien skal bli kostnadsfri for Studentutvalget.
Studentene gir honnør til fakultetet for god mottakelse.

Utvalget fikk en omvising i SV-bygget. Der fikk utvalget se et seminarrom og en lab i 1. etasje

og en lab i 7. etasje. Seminarrommet blir brukt til undervisning, men rommet har dårlig

luftkvalitet og gjenklang. Det kom innspill på at det bør bli bedre oversikt på utsiden når

rommet er booket. Laben blir brukt til undervisning i systerndynamikk på Erasmus Mundus-

programmet. Lokalet er varmt og har dårlig luftkvalitet. Til slutt fikk utvalget se en lab i 7. etg.

(rom 745), der venfilasjonssystemet fungerte godt og luftkvaliteten var atskillig bedre enn i

lokalene i 1. etg.

Fakultetet har utfordringer knyttet til bygninger og inneklima og Læringsmiljøutvalget

anbefalte at de tar kontakt med EIA for kartlegging.

Sak 21/14 Orienteringssaker

UU: Nygårdsparken stenges 25. august, og velkomstseremonien blir arrangert der

den 12. august. Universitetet er i dialog med politiet når det gjelder sikkerhet under

arrangementet. EIA leier inn ekstra vektere. Det er stort fokus på sikkerhet.

Møtet vart avsluttet ved at lederen Oddrun Samdal takket utvalget for gode dialoger om

vikfige saker. Til høsten er det en student som skal lede utvalget.
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REFERAT FRA MØTE 1LIKESTILLINGSKOMITEEN 6.3.14

Møterom 3.55, Christies gate 18, k1.14.15 —16.00

Til stede: Helge Molde, Hanne Marie Johansen, Antonella Zanna Munthe-Kaas. Dag

Øistein Endsjø, Atle Møen, Yngve Brynjulfsen, Randi Barndon, Linn Aarvik, Anje

Müller-Gjesdal, Mona Grindheim Matre, Anne Marit Skarsbø. Britt-Karin Muri og Jan

Frode Knarvik (under sak 07/2014),

Forfall: Jutta Dierkes, Christian Franklin (vara Dag Ø. Endsjø og Atle Møen møtte);

Erlend Sand, Mari Helliesen

Møteleder: Anne Marit Skarsbø

Referent: Mona Grindheim Matre

Sak 06114: Referat fra forrige møte godkjent uten merknader. Det ble bestemt at

opprinnelig saksliste for møtet utgikk pga sak 07/2014 om konstituering.

Sak 07/14: Ny konstituering - informasjon fra universitetsledelsen

Fungerende personaldirektør Britt-Karin Muri og seniorradgiver Jan Frode Knarvik fra

Personal- og organisasjonsavdelingen var til stede under dette punktet. De orienterte

om universitetsledelsens tilbakemelding til likestillingskomiteen som sier at det ma

velges ny leder blant de faste medlemmene av komiteen. Notat fra POA som var

sendt ut i forkant av møtet, er vedlagt. (Se også sak 03114 fra møte 16.01.2014.)

Hanne Marie Johansen ble valgt som ny leder. Antonella Zanna Munthe-Kaas

fortsetter som nestleder.

Sak 08/14 Høringssak —forslag til nytt reglement for tilsetting i vitenskapelige
stillinger

Forslag til nytt reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger ble gjennomgått.

Komiteen ønsker imidlertid å få en jurist til å presentere forslaget til nytt reglement for

å få en bedre forståelse av forslaget og oppklare uklarheter. Det ble blant annet stilt

spørsmål om begrepet likestillingshensyn, som er brukt i forslaget, innebærer alle

diskrimineringshensyn eller bare omhandler kjønnslikestilling. Likestillingsrådgiver

Anne Marit Skarsbø har utarbeidet et notat i forbindelse med arbeidet med nytt

reglement og dette oversendes komiteen.

Neste møte i likestillingskomiteen er torsdag 27. mars kl. 13.30 i Christies gate 18,

rom 3.55.

Vedlegg: Notat fra POA: Likestdhngskomiteen - sammensetning og valg av leder



VEDLEGG

Likestillingskomiteen —sammensetning og valg av leder

Likesfillingskomiteen skal bestå av 11 medlemmer og skal sarnmensettes som følger:

Fakultetene, UB og Universitetsmuseet i Bergen —6 medlemmer (4 vara)

Tjenestemannsorganisasjonene —2 medlemmer (1 vara)

Ansatte gruppe B —1 medlem (1 vara)

Studentene —2 medlemmer (2 vara)

UniversItetsdirektøren legger på grunnlag av forslag til kandidater fra de ulike

enhetene/organisasjonene frem en innstilling for Universitetsstyret. Likestillingskomiteen skal ha en

leder og en nestleder som velges av og blant komiteens medlemmer for en periode på 1 år.

I møte foretok komiteen følgende konstituering:

Sak 03/14: Konstituering

Komiteen ønsket Dag Øistein Endsjø som leder. Ettersom han er valgt som varamedlem kan han i

utgangspunktet ikke velges som leder. Yngve Brynjulfsen stilte da sin plass som fast medlem til

disposisjon, slik at Endsjø kan rykke opp som fast medlem i komiteen. Sekretariatet undersøker med

kollegiesekretariatet om det kan gjøres nødvendige omrokkeringer. Hvis det lar seg ordne er Dag

Øistein Endsjø og Antonella Zanna Munthe —Kaas valgt som leder og nestleder for

Likestillingskomiteen 2014.

I sitt svar skriver konstituert universitetsdirektør - sitat:

«Universitetsledelsen har vurdert henvendelsen om valg av ledelse i Likestillingskorniteen og kommet

fram til at det ikke er grunnlag for å fremme en sak til universitetsstyret der det åpnes for å velge

vararnedlem som leder av komiteen. Vi ber derfor om at lederspørsmålet tas opp til ny behandling i

komiteen og at leder velges blant de foste medlemmene.»

POA's kommentarer

Universitetsdirektørens svar til Likestillingskomiteen viser klart at det ikke er anledning for et

medlem av komiteen å stille sin plass til disposisjon for at et varamedlem skal kunne tre inn som fast

medlem, for deretter å bli valgt som leder. Oppnevningen av faste medlemmer og varamedlemmer

ble foretatt av universitetsstyret høsten 2013 og kan ikke endres av Likestillingskomiteen selv.

Likestillingskomiteen må følgelig ta saken opp på nytt og velge leder slik universitetsledelsen ber dem

om. Pr. i dag står komiteen uten valgt leder i henhold til Reglement og mandat for

likestillingskomiteen ved Universitetet i Bergen.

Dersom et fast medlem slutter ved UiB eller dør underveis i oppnevningsperioden, vil det kunne

oppstå spørsmål om Universitetsstyret må oppnevne et nytt fast medlem eller om en

vararepresentant formelt kan erstatte det faste medlemmet. En slik sitasjon kan også tenkes å



oppstå om det foreligger særskilte grunner for a: et fast medlem vil være forhindret fra å møte hele

eller resterende del av oppnevningsperioden. En slik grunn foreligger ikke i denne saken.

SammensetnIngen av komiteen i henhold til reglementet tirsier at det ikke vil være hensiktsmessig at

et varamedlenn erstatter det faste nnedlemmet ved permanente tilfeller som nevnt over. Dette fordi

det da vil kunne oppstå en situasjon hvor komiteen mangler vararepresentanter. En slik situasjon vil

være spesielt akrueli hvor det er medlemmet fra fagforeningene og ansatte gruppe B som blir

erstattet med vararepresentanten. Disse gruppene vil da være uten vararepresentant. Det er uansett

klart at et varamedlem aldri vil kunne bli blant de faste medlemmene med mulighet til å bli valgt som

leder/nesfieder.



REFERAT FRA MØTE I LIKESTILLINGSKOMITEEN 27.3,14

Møterom 3.55, Christies gate 18, k1.13.30 —15.30

Til stede: Hanne Marie Johansen, Antonella Zanna Munthe-Kaas (første halvdel av

møtet), Dag Ø. Endsjø, Anje MUller Gjesdal, Jutta Dierkes, Christian Franklin, Mona

Grindheim Matre, Jan Frode Knarvik (under sak 10/14), Yael Harlap (under sak

11/14)

Forfall: Yngve Brynjulfsen, Helge Molde, (Dag Ø. Endsjø møtte som vara), Linn

Solvang Aarvik, Randi Barndon, Mad Helliesen, Erlend Sand

Møteleder: Hanne Marie Johansen

Referent: Mona Grindheim Matre

Sak 09/14: Referat fra forrige møte godkjent med en merknad vedrørende sak
07/14: Ny konsfituering - informasjon fra universitetsledelsen. «De [personaldirektør
og seniorrådgiver] orienterte om universitetsledelsens syn til likestillingskomiteen, om
at komiteen ikke har anledning til å la vararnedlem rykke opp tUfast medlem når et
annet trekker seg. Komiteen tok dette til etterretning og valgte ikke å ta saken videre
til universitetsstyret »"

Sak 10/14: Forslag til nytt tilsettingsreglement Seniorrådgiver Jan Frode Knarvik
fra Personal- og organisasjonsavdelingen orienterte kort om bakgrunnen og

rammene for nytt reglement og svarte på spørsmål omkring eventuelle uklarheter i

forslaget til nytt reglernent. Medlemmene i komiteen hadde flere spørsmål til

reglementet. Det ble blant annet stilt spørsmål ved punkt 3.2 hvor det fremgår at det

av likestillingshensyn kan benyttes kalling for å rekruttere kvalifiserte personer.

Spørsmålet var om dette kan komme i eventuell konflikt med forbudet mot

øremerking av stillinger og om Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) var

kontaktet i denne forbindelse. Knarvik svarte at kalling ikke kommer i konflikt med

forbudet og at LDO ikke var kontaktet. Det ble da foreslått at leder lager et utkast til et

brev til LDO fra komiteen om dette. Det ble videre bestemt at Anne Marit Skarsbø og

Mona Grindheim Matre sammenfatter et notat hvor innspillene fremgår og at det blir

grunnlaget for et heringsMnspill. Notatet sendes ut til komiteen sfik at medlemmene

kan lese gjennom det og komme med eventuelle supplerende kommentarer.

Sak 11/14: Informasjon om pågående forskningsprosjekt om etnisitet,
eksklusjon og tilhørighet i høyere utdanning

Yael Harlap orienterte om et pågående forskningsprosjekt om etnisitet, eksklusjon og

tilhørighet i høyere utdanning. Yael Harlap er førsteamanuensis ved Det

psykologiske fakultet på Institutt for pedagogikk. Forskningsprosjektet ønsker å
invitere studenter og ansatte ved UiB og Ui0 som har opplevd å bli behandlet som,

sett på som eller følt seg som annerledes på grunn av hudfarge/etnisitet/ansiktstrekk.



Forskningsprosjektet har som mål å forstå hvordan tema som forskjell, identitet,

tilhørighet og eksklusjon oppleves og blir formidlet gjennom personlige historier.

Prosjektet er finansiert av EU, og ledet av førsteamanuensis Yael Harlap og

førsteamanuensis Hanne Riese fra Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske

fakultet. Universitetet i Bergen. Yael Harlap oppfordret medlemmene i

likestillingskomiteen til å videreformidle informasjon om prosjektet.

Likestillingskomiteen ønsker gjerne å få informasjon om resultatene av prosjektet når

det er avsluttet.

Sak 12/14: Orientering: Tilsettingssak —Anmodning om redegjørelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har sendt en anmodning om

redegjørelse ti Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med svarf rist 4. april

2014. Fakultetet bhr bedt om å redegjøre for saken med utgangspunkt i at klager

mener hennes kompetanse er undervurdert og spørsmålet om kjønn har hatt

betydning i hennes søknad. Komiteen avventer Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet sitt svar.

Møteplan: Neste møte i likestillingskomiteen er torsda 24. a riI kl. 13.30 i Christies

gate 18, rom 3.55. Siste møte i vårsemesteret blir tirsda 27. mai kl. 13.30.



REFERAT FRA MØTE I LIKESTILLINGSKOMITEEN 27.5.14

Møterom 3.55, Christies gate 18, k1.13.30—15.30

Til stede:, Hanne Marie Johansen, Antonella Zanna Munthe-Kaas, Dag Øistein

Endsjø, Atle Møen, Yngve Brynjulfsen, Randi Barndon, Katharina Sass, Christian

Franklin, Linn Aarvik, Mona Grindheim Matre, Anne Marit Skarsbø.

Forfall: Helge Molde, Jutta Dierkes, Atle Møen (vara), Heidi Fuglesang, Mari

Helliesen

Møteleder: Anne Marit Skarsbø

Referent: Mona Grindheim Matre

Sak 13/14: Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

Sak 14/14: Orienteringssaker

Likestillingshensyn ved kalling i undervisnings- og forskerstillinger

E-post fra Likestillingskomiteen til og diskriminenngsombudet


(LDO) er trukket tilbake da dette ble oppfattet som en klage av ombudet.

Utviklingen i tilsettingssaken på MN-fakultetet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har innhentet nødvendig

dokumentasjon i saken og skal foreta en vurdering.

Traineestillinger for personer med høyere utdanning og

innvandrerbakgrunn

Det er tilsatt to personer med innvandrerbakgrunn i traineestillinger på

henholdsvis forskningsseksjonen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og

på Institutt for biologi ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Traineene er tilsatt for en periode på ett år med mulighet til fast ansettelse.

Stillingene er opprettet som et ledd i oppnåelse av delmålet UiB skal arbeide

aktivt for å øke rekrutteringen av innvandrere til tekniske og administrative

stillinger i Handlingsplanen for likesfilling.

Balanse-Bergen

Anne Marit Skarsbø som er prosjektleder for Balanse-Bergen orienterte om

status og fremdrift i prosjektet. Komiteen vil holdes løpende oppdatert om

Balanse-Bergen.

Høringsuttalelse - Tilsettingsreglement for vitenskapelige stillinger

Ingen kommentarer til høringsuttalelsen.



Henvendelse ang utlysningstekst på SV-fakultetet

Jan Oskar Engene har henvendt seg til Likestillingskomiteens leder med

spørsmål om mulighet til å oppfordre menn til å søke ved utlysning av stilling

som assisterende fakultetsdirektør ved SV-fakultet. Henvendelsen ble sendt

videre fil likesfillingsrådgiver som har svart at dette ikke er tillatt ifølge Lov om

likestilling. Personal- og organisasjonsavdelingen har også vært i kontakt med

Likestillings- og diskrirnineringsombudet (LDO) som har gjort det klart at det

ikke er adgang til å kvotere inn menn (positiv særbehandling) i andre typer

stillinger enn de som følger av forskrift om særbehandling av menn.

Forskriften omhandier kun stillinger som dreier seg om undervisning av eller

omsorg for barn i virksomhet der menn er underrepresentert, som barnehager

og barnevernsinsfitusjoner. Det er heller ikke adgang til å oppfordre menn til å

søke på stillinger som ikke går inn under overnevnte forskrift. Engene er blitt

orientert om svaret fra LDO.

Arsrapport fra Likestillingskomiteen 2013 —styresak
Anne Marit Skarsbø orienterte om årsrapporten fra likestillingskomiteen som
ble lagt frem for styret i april.

Sak 15114: Likestillingskonferanse til høsten

Konferansene har blitt arrangert årlig siden 2012 av Universitetet i Bergen ved
rnangfoldsgruppen på Personal- og organisasjonsavdelingen (P0A). Konferansene
er et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for likesfilling. Konferansene finansieres i
sin helhet av UiB. POA inviterer Likestillingskomiteen fil å komme med innspill når det
gjelder tema, foredragshoklere etc. Målgruppen for konferansene er særlig ledelsen
på alle nivåer og ansatte som arbeider med personal- og organisasjonsutvikling,
rekruttering eller personal generelt. Det er arbeidsmiljøspørsmål og rekruttering som
står sentralt i forhold til UiBs utfordringer på likestillingsområdet.

Sak 16/14: Evt.

Randi Barndon ytret ønske om at komiteen skulle ta opp og drøfte ny tematikk,
for eksempel kjønnsperspektiv i forskning og undervisning. Komiteen kan
ifølge sitt mandat ta initiativ til og løfte frem nye saksfelt. Det ble bestemt å ta
dette opp igjen til diskusjon når komiteen starter på et nytt semester i august.

Neste møte i likestillingskomiteen er torsda 12..uni kl. 13.30 i Christies gate


18, rom 3.55 med påfølgende avslutning og middag på AllOhjørnet Thai.

Møteplan for høsten: 28.august, 16.oktober, 27.november



REFERAT FRA MØTE I LIKESTILLINGSKOMITEEN 12.06.14

Christiesgate 18, rom 3.55, k1.13.30 —15.10

Til stede: Hanne Marie Johansen, Antonella Zanna Munthe-Kaas, Dag Øistein Endsjø, Helge Molde,

Anne Marit Skarsbø

Forfall: Yngve Brynjulfsen, Jutta Dierkes, Heidi Fuglesang, Mari Helliesen, Randi Barndon, Katharina

Sass, Christian Franklin, Linn Aarvik

Møteleder: Hanne Marie Johansen

Referent: Anne Marit Skarsbø

Sak 17/14: Referat fra møte 27.5.14 godkjent med følgende endring (merknad fra Randi Barndon)

Sak 16/14: Evt.
«Randi Barndon ytret ønske om at komiteen skulle ta opp og drøfte ny tematikk, for

eksempel kjønnsperspektiv i forskning og undervisning. » endres «Randi Darndon ytret


ønske om at komiteen skulle ta opp og drøfte ny tematikk, for eksempel et allment

likestillingsperspektiv i forskning og undeRisning. »

Sak 18/14: Tilsettingssak ved Det humanistiske fakultet

Da bare fire av komiteens medlemmer var til stede, var komiteen ikke vedtaksfør. Imidlertid har

komiteen i slike tilfeller delegert til leder å komme med merknader og uttalelser på vegne av

komiteen. Dette vil særlig gjelde i tilsettingssaker med for kort uttalefrist til at det er mulig å samle

en vedtaksfør komite.

Komiteen drøftet en tilsettingssak ved HF som skal behandles i styremøte 17.juni. Komiteen fikk

saken først 11.juni. Saken gjelder tilsetting av en førsteamanuensis, der sakkyndig komite innstiller

en mann som nummer en og en kvinne som nummer to. I innstillingen fra setteleder ved instituttet

innstilles kvinnen På førsteplass etter prøveforelesninger og intervjuer. Dekanus mener imidlertid at

avstanden mellorn de to søkerne utfra sakkyndig komites vurdering er for stor til at rekkefølgen kan

endres. Det er ikke anvendt moderat kjønnskvotering. Likestillingskomiteen vil sende en merknad i

saken. Merknaden utarbeides av leder i samarbeid med likestillingsrådgiver og sendes på sirkulasjon

til de øvrige medlemmene til kommentar før den oversendes fakultetet seinest mandag. (Merknaden

vil bli sendt ut sarnmen med referatet.)

Sak 19/14: Likestillingskonferanse til høsten

Konferansene arrangeres som et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for likestilling, der UiB står

som arrangør. Målgruppen er særlig ledelsen på alle nivåer og ansatte som arbeider med personal-

og organisasjonsutvikling, rekruttering eller personal generelt. Det er arbeidsmiljøspørsmål og

rekruttering som skal stå sentralt i forhold til UiBs utfordringer på likestillingsområdet. En

oppsummering av arbeidet med handlingsplanen skal være med. Deretter fordypning i et av temaene

i planen. I år er det kapittel 5: Seksuell orientering og kjønnsidentitet som er fordypningstema. Det

må tas kontakt med ledelsen ved UiB snarest og helst før sommerferien, slik at ledelsen kan avgjøre

hvem i ledergruppen som skal åpne konferansen. Leder for Likestillingskomiteen skal også ha en post

på programmet. roreslått dato er fredag 5.desember.

Før idedugnad i komiteen orienterte Hanne Marie Johansen om et fagmøte arrangert av LDO som


hun hadde deltatt på 11.juni. Tema var trakassering i arbeidslivet. På programmet sto blant andre



Ståle Einarsen (UiB), som i sitt innlegg presiserte at det er viktig at vi ikke bare arbeider med å

forebygge mobbing og trakassering, men at vi også finner gode måter å håndtere slike saker på. Det

var også flere «case» hvor personer sto frem og fortalte om sine oppleveker. I den pafoi'gende

diskusjonen i likestillingskomiteen ble følgende tema og foredragsholdere foreslått:

Ståle Einarsen om trakassering i arbeidslivet.

Presentasjon av ny kunnskap på feltet.

LHBT-senteret i Oslo har mye kompetanse på dette feltet.

Det finnes også en del kompetanse om dette her på UiB som vi må oppsøke.

Skeivt arkiv v/Tone Hellesund

Usynliggjøring, mikroaggresjon. (for eks: Randi Gressgård, Yael Harlap). Hvordan skal UiB

som arbeidsplass forholde seg til og håndtere dette?

Konferansen bør bidra til endring og til at gode tiltak settes i verk. I denne sammenhengen


tenker vi særlig på hva som kan gjøres 1forhold til verneombud og andre i HMS-arbeidet

Medlemmene i komiteen tenker videre på tema og foredragsholdere og vil kommunisere med

hverandre om dette frem til neste møte i komiteen som er fastsatt til 28.august. Alle kan spille inn

forslag før dette til leder for komiteen eller til sekretariatet frem til neste møte. Etter møtet vil

komiteens medlemmer samlet gå ut og spise middag som en oppstart på høstsemesteret og i stedet

for sommeravslutningen som måtte avlyses grunnet for mange kolliderende arrangementer.

Ingen saker til eventuelt.



REFERATFRA MØTE I LIKESTILLINGSKOMITEEN28.08.14

Christiesgate 18, rom 3.55, k1.14.15 —15.30

Til stede: Hanne Marie Johansen, Johanne Vaagland, Dag 0. Endsjø, Marius Prytz, Linn Aarvik,

Christian Franklin, Helge Molde, Yngve Brynjulfsen, Randi Barndon, Katharina Sass, Antonella Zanna

Munthe-Kaas, Anne Marit Skarsbø, Mona Grindheim Matre

Forfall:Jutta Dierkes (Dag 0. Endsjø møtte som vara)

Møteleder: Hanne Marie Johansen

Referat: Anne Marit Skarsbø, Mona Grindheim Matre

Sak 20/14: Referat fra møte 12.06.14 godkjent med merknad til sak 16/14: Evt.

«Randi Barndon ytret ønske om at komiteen skulle ta opp og drøfte ny tematikk, for

eksempel kjønnsperspektiv forskning og undervisning, endres til: «Randi Barndon ytret

ønske om at komiteen skulle ta opp og drøfte ny tematikk, for eksempel et allment

likestillingsperspektiv i forskning og undervisning. »

Sak 21/14: Presentasjon av nye studentrepresentanter 1komiteen.

De nye representantene er Johanne Vaagland (likestitlingsansvaGig for Studentparlamentet) og

Marius Prytz. Rikke Bergseth er vararepresentant. Det siste varamedlemmet vil bli oppnevnt så snart

forslag fra Studentparlamentet er mottatt.

Sak 22/14: Orienteringssaker

Viser til tilsettingssak behandlet i Likestillingskorniteen i juni (sak 18/14). Saken ble behandlet

fakultetsstyret (sak 13/823) i juni. Styret valgt å sende saken ti Ibake til instituttet for ny utlysning.

forbindelse med denne saken har likestillingskomiteen fått forespørsel om det er greit at media får

tilgang til uttalelsen fra komiteen. Likestillingsrådgiver er av den oppfatning at det er fakultetet som

har mottatt uttalelsen og som også derfor må ta stilling til hvordan de vil behandle dokumentet

videre. Det hersker irnkllertid en del uklarhet omkring det nye tifsettingsreglementet i forhold tU

rneroffentlighet, og det må bringes klarhet i dette frem til neste møte 16.oktober.

Sak 23/14: Likestillingskonferansen 5.desember —fremdriftsplan

Mona Grindheim Matre la frem utkast til program som mangfoldsgruppen har utarbeidet. De fleste

ideene og innspillene fra komiteen har kommet med i programmet, som nå er mer eller mindre klart.

Alle innledere er på plass. Konferanselokaler er bestilt på Radisson Blu på Bryggen. Komiteens

medlemmer oppfordres til å komme med forslag til en mer fengende tittel på konferansen. r tillegg er

det kunstneriske innslaget ennå ikke klart. Mona Grindheim Matre forespør bergensartisten Aurora

Aksnes. Andre forslag er også velkommen.

Sak 24/14: Arbeldsplan for hpsten

I tillegg til likestillingskonferansen 5.desember er det planlagt to møter i komiteen: 16.oktober og

27.november. De to møtene skal være temarnøter (oppfølging av sak 16/14, se sak 20/14). Etter en

idemyldring ble følgende tema prioritert:



16.oktober: Likestilling og mangfold undervisning og forskning. Følgende arbeidsgruppe ble

satt ned for å utarbeide konkret innhold i temamøtet: Randi Barndon, Marius Prytz, Dag 0.

Endsjø, Katharina Sass. POA er behjelpelig med praktisk tilrettelegging.

27.november: Fremkommelighet for bevegelseshemmede på UiB-NygårdshØyden.

/Mangfoldsprofilering av UiB. Arbeidsgruppe: Hanne Marie Johansen, Johanne Vaagland,

Helge Molde. Sekretariatet forespør også Atle Møen som har arbeidet mye med temaet.

Andre forslag til temamøter som kan komme med i vårens arbeidsplan:

KjØnnsbalanserr studentrekruttering, særlig til profesjonsstudiene.

Kartlegging av opplevd diskriminering ved

Begge disse temaene er en oppfølging av Handlingsplan for hkestilling ved UiB 2012 —2015.

Ingen saker til eventuelt. Etter møtet var det en sosial sammenkomst med mat hos Hanne på

Høyden.



VEDL. SAK NR.:

, -MOTE /

Referat AMU
Dato:

Fra / Til

Innkalt av:

Moteleder:

Deltakere:

07.05.14 Sted: Kollegierommet. Museplass I

09.00-11.00 Referent: Runa Jakhelln

AMU ved UiB

Kjell Bernstrom

Tilstede:

Arbeids dverre resentanter: Even Berge. Kjell Bernstrom. Britt-Karin Muri. Dau

Rune Olsen

Arbeidstakerrepresentanter: Siv Lise Bedringaas. Liv-Grethe Gudmundsen. Else

Jerdal. Kristin Klock. Berii Storaker

Bedriftshelsefenesten: Bente-Lise Lillebo. Roar Nese

Observater o andre: Bente Hordvik (sak 13/14). Tordis Sundnes (sak 17/14)

Meldt frafall: Asbiorn Strandbakken. Tommv Aarethun

Sekretær: Runa Jakhelln

Sakliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

11 Referat ble godkjent.

11/14 Årsrapport HMS 2013

Kommentarer fra AMU:

HMS-arbeidet ved Ulu har en god utvikling. Det arbeides godt og
systematisk med HMS. Det cr viktig at det blir rettet ytterligere

oppmerksomhet på risikofylt arbeidsmiljo. Det er viktig å ha en
systematisk tilnærming og gjennomføre medarbeidersamtaler. UiBs

«Mål for arbeid med sikkerhet» har ikke s ært res idert i 2013, men det
har vært arbeidet med tema i mange sammenhenger, bla. i AMU (sak

23/13 og 28/13).

Vedtak:

Arbeidsmiljoutvalget tar HMS-arsrapport 2013 ti I etterretning. med de

merknader som fremkom i motet.

12/14 Årsrapport Strålevern 2013

Kommentarer fra AMU:

AMU er veldig godt fornoyd med universitetets strålevernsarbeid.

Vedtak:

AM1J tar Arsrapport Strålevern Universitetet i Bergen 2013 ti I

etterretning.

13114 Tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet ved UiB
Vedtak:

A MU tar saken til etterretning og ber om at det:

I. Nedsettes en arbeidsgruppe som vil gjennomgå status for tiltak som
stimulerer til fysisk aktivitet ved UiB og komme med forslag til ulike
losninger for dette.



2.11113 skal arbeide for tilrettelegeine for bruk av sykkel ved UiB.

14/14 Retningslinjer for handtering av vold og trusler

Kommentarer fra AME:

God og tilstrekkelig opplæring, basert pa risikovurdering i de enkelte

miljoene, er nodvendie og avgjorende for god håndtering av vold og

trusselsituasjoner.

Vedtak:
Arbeidsmiljeutvalget gir sin tilslutnina til Retningslinjer for håndtering

av vold og trusler med de merknader som fremkom i motet og ber om at

remingslinjene blir implementert i organisasjonen.

15/14 lnneklimaundersokelser - 11F-bygget og kontroll av

kvikksolvkontaminering ved Kjemisk institutt - rapport

Vedtak:

Arbeidsmiljoutvalget tar saken til orientering.

Sak 16/14 Aktuelle byggesaker ved UIB
Vedtak:

Arbeidsmiljeutvalget tar saken til orientering.

Sak 17/14 Skademeldinger (Anik, ulykker og nestenulykker)

I tidsrommet 05.02.14 - 04.04.14 er det mottatt og registrert 14 avvik og

15 ulyk ker. Det er ikke meldt nestenulykker. Det er ikke meldt om

alvorlige personskader i perioden.

Vedtak:

AMIJ tar oppsunarneringen til orientering. AMIJ ber om at HMS-

seksjonen Folger opp melding nr. 36 vcdr. ventilasjonsanlegget og

potensiell eksponering i P3 laboratorium ved Dyreavdelingen.

Sak 18/14 Orienteringer fra:

HMS-seksjonen

Ingen saker.

Universitetets hovedverneombud

Ingen saker.

Eiendomsavdelingen
II1A er i god dialog med politiet vedr. stenging av Nygårdsparken, og

vil engasjere ekstra vekter i perioden når parken stenges. Det er etablert

samarbeidsmoter mellom 131A, vekter og politi.

Personal- og organisasjonsavdelingen

Det er igangsatt rekruttering av utlyste stillinger knyttet til

personalpolitikk og leder- og kompetanseutvikling.

Universitetsdirektoren

Datagrunnlaget til universitetsledelsens igangsatte

organisasjonsutviklingsprosjekt gjennomgas nå. Leder for prosjektet er

ansatt og prosjektets styringseruppe har sitt forste mote I. juni. Her vil

delprosjekter detineres.

Sak 19/14 Eventuelt
Ingen saker meldt.

2



VEDL. SAK NR.:

-MøTE /

UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRADET

Protokoll fra møte i alumnusrådet 20.08.14

Tilstede: Jill Walker Rettherg (Leder), I lilde Maric Rognås (vara SV), Kathrine Skarstein (MOF).

Randi Bamdon (I IF), Dag Emil Helland (MN), Anita Lill Hansen (PSYK), Eivind Buanes (JUS).

Fra sekretariatet: Kirsti Brekke, Courtney Bow.e. Elin Skaar (referent).

ForcalL Knut I lidle (SV). studentrepresentant pÅ. ikke oppnevnt.

Sak 17114 Regnskap 2014/Budsjet1 2015

Saksforelegg var utsendt.

Sekretariatet orienterte om regnskap og budsjett for Alumnusdagene 2014/2015. Budsjettet

for 2015 er nedjustert basert på regnskapet fra Alumnusda2ene 2014. Spesielt er posten

«Markedsføring» nedjustert fordi annonsering i trykte medier er for dyrt med tanke på hvor

mange man når. For Alumnusdagene 2015 vil det satses mer på annonsering og

markedsføring via sosiale medicr. Når det gjelder posten om konferansehyrå er den oppjusten

fordi man ønsker at et slikt byrå skal komme tidligere inn i prosessen og overta fiere av de

praktiske arbeidsoppgavenc.

Regnskapet for fakultetene viser at de brukte mindre penger enn budsjettert. Dette fordi antall

påmeldte ble farre enn forventet. (Tallene for psykologi mangler. men blir etterspun). 1

tillegg til del som fremkommer i saksforelegget vil det bli søkt om 350 000 kroner til

fordeling til fakultetene, som sammen mcd de resterende heløp etter Alumnusdagene 2014, vil

utgjøre fakultetenes budsjett for 2015. Rådet forventer at fakultetene også neste år vil stille

med 50 prosent av finansieringen.

Radei vedtak lakemie:

Alumnusrådet tilrår at regnskopet for alumnusdagene 2014 og forslag til det sentrale budsjettet for

Alumnusdagene 2015 blir godkjent. Videre tilrås det at fakultetene overfører de resterende

initieringsmidlene fra 2014 til bruk på Alumnusdagene 2015, med forventning om at fakultetene også

neste år vil stille med 50 prosent av finansieringen. Det tilrås videre ot det søkes om 350 000 kroner til

fordeling til fakultetene for 2015.

Sak 18/14 Alumnusdagene 2015

Saksforelegg var utsendt.

Rådet droftet tidspunkt. fonn, rekruttering og engasjement med tanke pa Aluumusdagene

2015. Det er ct uttalt ønske fra ledelsen ved IliB om at Alumnusdagene arrangeres årlig i en

periode framover for å etablere en tradisjon. Rådet drøftet ulike tidspunkt på høsten 2105. I



argumentasjonene ble det lagt vekt på at Alumnusdagene ikke bor konkurrere med andre

arrangement på den årstiden, som Forskningsdagene eller B1FF, fordi det kan være vanskelig

skille dette fra hverandre. Å komInnere Alumnusdagene med studiestart kunne være bra for

rekrutteringen men blir for hektisk og kaotisk med tanke på at mange av dem som jobber med

alumnusaktiviteter også jobber med studiestart. Det var enighet rundt september som et godt

utgangspunkt. Spesielt SV-fakultetet synes dette er gunstig på grunn av master og bachelor-

seremonicr. Rådet vil avvente med å konkludere rundt tidspunkt ettersom filkulletene innen I .

september skal komme med sine interne forslag til dato.

Det er et samlet ønske om å komprimere Alumnusdagene både i tid og innhold. Rådet er enig

i at en dag er tilstrekkelig og da gjerne en lørdag som starter med felles arrangement og ender

i fakultetsvise/instituttvise opplegg for alumnene. Del ble påpekt at MOF står i en annen

posisjon enn de ovrige fakultetene når det gjelder å samle alumner. MOF er spredt og

alumnene har gjerne sterkere tilhørighet til sine kull enn til selve fakultetet eller instituttet.

Når det gjelder sted for felles arrangement og foredrag ble følgende anernativ droften

Studentsenteret. Det juridisk fakultet. Sydneshaugen, den nye aulaen og Kvarteret. Det er

ønske om å samle alumnene og orientere det faglige fellesprograrnmet i en mer tverrfaglig

retning. Det stiller også krav til lokalisasjonen. Dersom aulaen blir ferdig i dde fremstår dene

som et attraktivt alternativ,

Rådet droftet oppsIumingen rundt Aiumnusdagene og mobiliseringen av et storre engasjement

på institutt og fakulteter. Rådet ser det som nødvendig at rektoratet spiller en aktiv rolle i

denne mobiliseringen og at alumnusarbeid inngår på agendaen på ulike fakultetsvise- og

institudvise samlingen Leder av Aiumnusradet vil sammen med sekreladatet besøke

fakultetedinstitutter for å planlegge å inspirere til alumnusarbeid.

Alumnusrådet droftet om alumnusarbeid burde inngå i organisasjonsstrukturen på lik linje

med internasjonalisering, og rådet onsker dette som cn egen drødingssak på neste mote.

Angående rekruttering av alumner er det en utfordring å nå fram til tidligere studenter. Det ble

droftet hvorvidt fakultetene kunne engasjere studenter for å ringe/kontaktelspore opp alumner

for mer aktivt å knytte dem til universitetet og dermed øke sannsynligheten for større

deltakelse ved Alumnusdagene 2015.

Saken vil bli lan opp igje; pa nesle mote.

Sak 19/4 Mateplan hasten 2014

Rddet vedlokfolgende moledaloer:

Tirsdag 23. september klokken 9-11 rsdag 4. mtvember klokken 9-11, onsd. , 17. desember

klokken 12-14.



I/
VEDL. SAK NR.:

PROTOKOLL fra
Studentparlamentet ved U1Bs møte 08/13-14
den 28.april 2014 k1.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter

SP 85/13-14 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt
Vedtakssak

Følgende stemmeberettigede var til stede
Blå liste: Eivind Storm-Olsen
HF-listen: Mikkel Eriksen, Vegard F. Asbjørnsen, Pernille jensen
Liberal liste: Tone Bjørndal, Hanne Brørs, Njaal Neckelmann
Psykologisk studentutvalgs liste: Eivind Brandt, Hanna Sinnes, Ann Kristin Meberg, Lisa Marie
Ovesen
Radikale studentan Audun Syltevik
Sosialdemokratisk liste: Håvard Eggestøl, Astrid Hauge Rambøl, Mari Skåra Helliesen
Det humanistiske fakultet: Siri Margrete Kleppe
Det juridiske fakultet: Iergen Aas
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Ingrid Hovland Holm
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Anna Ovedie Ellevset
Det psykologiske fakultet: Pål Halle Johnsen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Thea Sofie Jåsund Grastveit

Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 21 stemmeberettigede til stede.

V DT : M I t

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget: Bjørn Kristian Danbolt, Tornmy Mo Aarethun, Hilde Kristine Moe
Universitetsstyret: Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth
Kontrollkomiteen: Livar Bergheim, Tor Sivertsen Prestegard (sette-KK)
Ordstyrer: Daniel Nygård
Protokollfwer: Sigrid Jangaard Strand
Øvrige:

Forfall: Erlend Sand

VEDTAK: lnnk I nt.

Saker til eventuelt: ingen saker.

FORSLAG fra Neckelmann:
stryke sak 88 fra dagsorden
UTFALL vedtatt

DT •

FORSLAG fra AU:
Tor Sivertsen Prestegaard velges som sette-KK for dagens møte.
UTFALL. vedtatt



	

SP 86/13-14 Godkjenning av protokoll for SP 07/13-14
Vedtukssak

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG til vedtak:
Studentporlamentet godkjenner protokoll for SP 07/1344.
Arbeidsutvalgets runstiOrng: vedtas

VEDTAK: Protokoll ,odklent.

	

SP 87/13-14 Orienteringer
Orienteringssak

Det ble åpnet for spørsmål til de enkelte orlenteringene.

	

SP 89/13-14 Godkjeuning av regnskap 2013

Vedtakssak

Iomiiiy Mo Aarefhun oresenterte kort regnstraoet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner regnskupet for 2013.
Arbeidsutvalgets innstdring: vedtas
UTFALL: vedtatt.

SP 90/13-14 Resolusjon: Et krav om en forutsigbar studiehverdag
Vedtaksrerk

Forslagsstiller Eivind Brandt presenterte kort forslaget.

Det ble øpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG til vedtak:
Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Et krav om en forntsigbar studiehverelag» med endringer
som komtner fretn i møter
Arbeidsuwalgets innstilling: vedtas
UTEAL vedta

SP 91/13-14 Resolusjon: Bedre saksbehandling - tryggere studenter
Vedtakssak

Eorslagsstiller Eivind Brandt presenterte kort forslaget.

Det !ge Ponet for spørsdA, ytringer ng ordskifte.

FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Bedre saksbehandling ryggere
studenter» med endrigger som kommerfrem i møtet



Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:vedtatt. 


SP 92/13-14 Resolusjon: Vern mot gjengjeldelser ved varsling
Vedtakssak

Forslagsstiller Eivind Brandt presenterte kort forslaget.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer eg ordskjae.

FORSLAG til vedtak: Studentpurlamentet vedtar resolusjonen «Vern motgjengjeldels
vaNlinge !natl endrolger som kommerfrem i motet.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:vedtatt. 


SP 93/13-14 Eventuelt
Vedtaks-, arienter ws-, eller diskusjonssak

Ingen saker.

	

SP 94/13-14 Møtekritikk
Ifformell diskusjonssak

Møtekritikk ble avholdt og diskusjonen ble tatt til orientering.

Møtet ble hevet kl.18:10.


