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UTSETTELSE AV SPØRSMÅLET OM ENDRING AV NAVN PÅ FAKULTETET 
 
 
Fakultetsledelsen har i flere år ment at fakultetets teknologiaktivitet bør synliggjøres i større 
grad, og at teknologi bør inkluderes i fakultetets navn. 
 
På denne bakgrunn har fakultetsstyret tre ganger tidligere blitt forelagt saker som har 
omhandlet mulig endring av navn på fakultetet.  
 

• Diskusjonssak 19. juni 2014 (sak 36/2014)1 
• Vedtakssak 7. november 2014 (sak 80/2014)2 
• Vedtakssak 8. september 2016 (sak 77/2016)3  

 
Diskusjonen i møte 19. juni ble oppsummert som følger: 
 

«Fakultetsstyret drøftet en eventuell navneendring for fakultetet. Diskusjonen 
klargjorde at endring av navn vil representere et viktig strategisk veivalg for fakultetet. 
På bakgrunn av diskusjonen i fakultetsstyret vil fakultetsledelsen legge opp til en 
grundig prosess ved fakultetet før en eventuell vedtakssak i løpet av høsten. Endring 
av fakultetsnavn må i siste instans godkjennes av Universitetsstyret.» 

 
På denne bakgrunn ble saken sendt på høring til instituttene 4. august 2014, sammen med et 
utdypende notat med argumenter for å synliggjøre teknologi bedre og å inkludere teknologi i 
fakultetets navn. Alle instituttene uttalte seg.  
 
Høringsinnspillene dannet en viktig del av grunnlaget for fakultetsstyrets behandling av saken 
7. november 2014, der følgende vedtak ble fattet: 
 

«Fakultetsstyret vedtok å vurdere spørsmålet om navneendring for fakultetet som en 
del av utarbeidelsen av den nye strategiske planen for fakultetet i 2015.» 

 
Styringsgruppen for strategiprosessen valgte imidlertid å ikke la spørsmålet om navn inngå i 
utforming av strategien 2016-2022 Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse4, da 
gruppen mente at fakultetet først burde vedta en retningsgivende strategi, og deretter vurdere 
virkemidler for implementering, heriblant mulig navneendring.  
 
Strategien, som ble vedtatt i desember 2015, inneholder en rekke formuleringer om at 
teknologi skal synliggjøres og vektlegges sterkere for alle sider av fakultetets virksomhet; 
                                                           
1 http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/36-diskusjonssak-navneendring_2.pdf  
2 http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/80-navneendring_fakultetet.pdf  
3 Sett inn lenke 
4 http://www.uib.no/matnat/94973/strategiplan-2016-2022  
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forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Slik fakultetsledelsen vurderer det har derfor 
strategien, som er utformet etter at navnespørsmålet ble diskutert i fakultetsstyret og ved 
instituttene i 2014, på mange måter styrket argumentasjonen for en navneendring, og det ble 
derfor fremmet en vedtakssak om dette til fakultetsstyremøtet 8. september. 
 
Det er universitetsstyret som fastsetter intern organisering ved UiB, herunder navn på 
fakultetene. Knyttet til sammenslåing av Kunst- og designhøyskolen i Bergen og 
Griegakademiet, med opprettelse av et nytt fakultet ved UiB fra januar 2017, skal 
universitetsstyret fastsette navn på det nye fakultetet i møte 1. desember 2016. I den 
forbindelse er andre fakulteter som ønsker å endre navn invitert til å fremme forslag om dette. 
 
På denne bakgrunn fattet fakultetsstyret i møte 8. september følgende vedtak, med fire mot tre 
stemmer: 
 

«Fakultetsstyret vedtok å anbefale for universitetsstyret å endre fakultetets navn til: 
• Norsk: Fakultet for matematikk, naturvitenskap og teknologi 
• Engelsk: Faculty of Science and Technology» 

 
Mindretallet på tre personer stemte for følgende forslag til vedtak: 
 

«Fakultetsstyret vedtok å beholde fakultetets nåværende navn inntil videre, men tar 
saken opp igjen i tilknytning til eventuelle andre organisatoriske endringer som kan 
komme som resultat av Scenario 2030 – for et styrket fakultet.» 

 
I lys av at fakultetsstyret er så splittet i synet på skifte av navn, har fakultetsledelsen kommet 
til at det likevel er lite ønskelig å fremme forslag til universitetsstyret om endring av navn på 
fakultetet i denne runden, og fremmer derfor følgende  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
Fakultetsstyret vedtok å beholde fakultetets nåværende navn inntil videre, men tar saken opp 
igjen i tilknytning til eventuelle andre organisatoriske endringer som kan komme som resultat 
av Scenario 2030 – for et styrket fakultet. 
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