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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
INSTITUTTRÅD VED HEMIL-senteret 

Arkivsaksnr.:2019/1475           
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt torsdag 20. juni 2019 kl 10.00-11.40, møterommet HEMIL-senteret. 
_________________________________________________________________________ 
 
Medlemmer tilstede: 
Instituttleder: Benedicte Carlsen 
Gruppe A: Haldis Haukanes, Ragnhild Bjørknes, Ragnhild Hollekim 
Gruppe B: Oyeniyi Samuel Olaniyan 
Gruppe C: Maria Alejandra Luttges Mathieu 
Gruppe D: Forfall 
 
Forfall: Ingrid Holsen, studentrepresentant 
 
Sekretær: Grete Line Simonsen 
 
REFERAT 
I 2019/1475     GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Sakslisten ble godkjent 
II 2019/1475     GODKJENNING AV REFERAT  

Referat godkjent på sirkulasjon 
III  FULLMAKTSSAKER 

Ingen fullmaktssaker 

IV  
 
Vedtak: 

ORIENTERINGSSAKER 
- Orientering om opptaket høst 2019 

 
Instituttrådet tok orienteringen til etterretning. 

Sak 05/19 2019/5362 
 
Vedtak: 

Nytt instituttnavn for HEMIL-senteret 
 

1. Instituttrådet ved HEMIL-senteret ber fakultetsstyret ta til etterretning den 
interne prosessen som har vært gjennomført ved HEMIL-senteret, og som 
munnet ut i en rådgivende anonym avstemming mellom to alternative 
instituttnavn. 

 
2. Instituttrådet ved HEMIL-senteret anbefaler at fakultetsstyret endrer 

instituttnavnet fra HEMIL-senteret (Department of health promotion and 
development) til et navn som inneholder betegnelsen «institutt» og som 
ikke alene består av et akronym, og med et tilsvarende navn på engelsk. Vi 
ber fakultetsledelsen fremme ett av følgende to forslag: 

 
a) HEMIL- Institutt for helse, miljø, inkludering og likeverd (HEMIL- Department 

of health, equity, environment and inclusion) 
 

b) Institutt for barnevern, helsefremmende arbeid og global utvikling 
(Department of child welfare, health promotion and global development) 

 
Når saken oversendes fakultet for videre behandling endres beskrivelse 
av navneforslagene til følgende: 
Forslagene er resultatet av en inkluderende prosess, og det er derfor naturlig 
at de er lange og sammensatte. 
Navneforslagene er bygget på to forskjellige prinsipp. Det sist     foreslåtte 
forslaget er bygget opp for å gi det etablerte HEMIL-akronymet nytt innhold og 
si noe om våre verdier, mens det første baserer seg på en rett frem 
beskrivelse av studietilbudet ved instituttet. 
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Votering 
 
Forslag fra instituttleder: 
1. Instituttrådet ved HEMIL-senteret ber fakultetsstyret ta til etterretning den 

interne prosessen som har vært gjennomført ved HEMIL-senteret, og som 
munnet ut i en rådgivende anonym avstemming mellom to alternative 
instituttnavn. 
 

2. Instituttrådet ved HEMIL-senteret anbefaler at fakultetsstyret endrer 
instituttnavnet fra HEMIL-senteret (Department of health promotion and 
development) til et navn som inneholder betegnelsen «institutt» og som 
ikke alene består av et akronym, og med et tilsvarende navn på engelsk. Vi 
ønsker også at fakultetsstyret tar utgangspunkt i ett av følgende to forslag:  

a) HEMIL- Institutt for helse, miljø, inkludering og likeverd  
(HEMIL- Department of health, equity, environment and inclusion) 
b) Institutt for barnevern, helsefremmende arbeid og global utvikling  
(Department of child welfare, health promotion and global 
development) 

 
Instituttleders forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble fremmet endringsforslag til vedtakets punkt 2: 
 
Maria Alejandra Luttges Mathieu fremmet følgende forslag: 
 
Instituttrådet ved HEMIL-senteret anbefaler at fakultetsstyret endrer     
instituttnavnet fra HEMIL-senteret (Department of health promotion and 
development) til et navn som inneholder betegnelsen «institutt» og som ikke 
alene består av et akronym, og med et tilsvarende navn på engelsk. 
 
Flertallsforslaget basert på prosessen beskrevet over; HEMIL- Institutt for 
helse, miljø, inkludering og likeverd (HEMIL- Department of health, equity, 
environment and inclusion) vedtas oversendt som anbefaling til fakultetet 

 
Votering: Forslaget falt med 2 mot 4 stemmer. 

 
Ragnhild Hollekim fremmet følgende forslag: 
 
Det må gis en konkret anbefaling i navnesaken i form av ett vedtak fattet i 
instituttrådet ved HEMIL. 
 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 
Som følge av dette vedtaket ble det votert over følgende forslag til 
prioriteringsrekkefølge i navnesaken: 

 
Votering: 

 
1. HEMIL- Institutt for helse, miljø, inkludering og likeverd  

(HEMIL- Department of health, equity, environment and inclusion)  
3 stemmer for å ha dette forslaget som førsteprioritet 

 
2. Institutt for barnevern, helsefremmende arbeid og global utvikling  

(Department of child welfare, health promotion and global development)  
3 stemmer for å ha dette forslaget som førsteprioritet 

 
Som følge av likt antall stemmer falt forslaget fra Ragnhild Hollekim. 
 

Sak 06/19 2019/4921 
 

Budsjettinnspill 2020 
Instituttrådet tok fremlagte forslag til budsjettinnspill til etterretning 
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Vedtak: Budsjettinnspillet vil bli justert i tråd med innspillene som ble fremmet i møtet. 

  Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 

 
 
 

Benedicte Carlsen 
Leder 

Grete Line Simonsen 
Sekretær 

 
 
 
 
 
 
 


