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Universitetets forskningsutvalg
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Kollegierommet,
Muséplass 1,

Protokoll

Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Jarl Giske, Roland Jonsson, 
Inger Hilde Nordhus, Berte-Elen R. Konow, Fredrik Vikse, Sigbjørn Løland Torpe, Susann Strømsvåg. 
Maria Carme (UB)

Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Anne Beate Maurseth

I. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakslisten ble godkjent.
Følgende sak ble anmeldt til eventuelt: Oppfølging av OU-rapport 7 om forskerutdanning

II. Protokoll fra møte 19. mars
Protokollen ble godkjent

III. SAKER

FU 8/15 Fakultetenes forskningsmeldinger 2014

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.
Utvalget gjorde følgende vedtak:

1) Forskningsutvalget tar fakultetenes forskningsmeldinger til orientering.
2) Utvalget ber om at fakultetenes forskningsmeldinger inngår i grunnlaget for 
utarbeidelsen av UiBs budsjettforslag for 2016 og brukes aktivt i utarbeidelse av 
tiltak og handlingsplaner fremover.

FU 9/15 Fakultetenes forskerutdanningsmeldinger 2014 

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. 
Utvalget gjorde følgende vedtak:

1) Forskningsutvalget tar fakultetenes forskerutdanningsmeldinger til orientering. 
2) Utvalget ber om at fakultetenes forskerutdanningsmeldinger inngår i 
grunnlaget for utarbeidelsen av UiBs budsjettforslag for 2016 og brukes aktivt i 
utarbeidelse av tiltak og handlingsplaner fremover.

FU-10/15 H2020. Erfaringer med EUs forskningsprogrammer og vurderinger av nye tiltak
Saksforelegg var utsendt med sakslisten.
Utvalget gjorde følgende vedtak:

Forskningsutvalget ber om at saken «UiB og H2020. Erfaringer med EUs 
forskningsprogrammer og vurderinger av nye tiltak» legges frem for 
Universitetsstyret med de kommentarer som fremkom.

FU-11/15 UiB strategi
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.
Utvalget gjorde følgende vedtak :

1) Forskningsutvalget slutter seg til hovedlinjene i utkast til Universitetet i Bergens 
strategi for perioden 2016-2022.

2) Forskningsadministrativ avdeling får i samråd med utvalgets ledelse i fullmakt å 
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utarbeide en uttalelse på grunnlag av og i samsvar med kommentarer og 
innspill som fremkom. 

3) Uttalelse fra Forum for forskerutdanning om utkast til strategi fremsendes 
sammen med utvalgets uttalelse.

IV. Orienteringer

a.

Status for etablering verdensledende fagmiljøer ved UiB
Fungerende avdelingsdirektør Heidi Espedal orienterte. Midlene til rådighet fra 
Kunnskapsdepartementet er årlig NOK 13,7 millioner som legges til i UiBs rammebevilgning. En 
arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til utlysning av midlene, og saken er diskutert i 
dekangruppen. Midlene for 2015 vil følge en egen særskilt prosedyre slik at midlene kan tas i bruk 
i inneværende år. Kandidater er innmeldt. Bergens forskningsstiftelse har meldt at de vil matche
bevilgningen fra KD med tilsvarende årlig beløp.
På spørsmål om innstegsstillinger ble det vist til at disse har kommet med en viss kvote som gir 
anledning til omdefinering av stillinger og er et virkemiddel som kan tas i bruk for å bygge opp 
ledende forskning. Innstegsstillinger er mer aktuelt for forskning enn for undervisning.
Det ble minnet om søknadsfrist for Toppforsk under FRIPOR-utlysningen i NFR, 27. mai.

b. Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART)
Vedlegg var utsendt med sakslisten. INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende 
utdanning og forskning) skal bidra til å øke omfang, kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet 
med følgende prioriterte land: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

c. Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai
Vise-rektor Anne Christine Johannessen orienterte, Det er når tilsatt i den utlyste stillingen for 
ved Forskningsadministrativ avdeling som har ansvaret for den administrative oppfølging av UiB 
oppgaver som sekretariatet for det nordiske studiesenteret ved Fudan-universitetet i Shanghai. 
Senteret vil feire sitt 20 års jubileum i oktober 2015. Kina-samarbeidet med UiB er i utvikling og 
vekst, bl.a. ved Det juridiske fakultet.

d. UiB representasjon i Tokyo og Brüssel 
Vise-rektor Anne Christine Johannessen orienterte om initiativet som er tatt i samarbeidet med 
NTNU om å etablere en felles ressurs i Tokyo med sikte på å styrke samarbeidet med institusjoner 
i Japan. For UiB er det aktuelt å støtte 40% av et normalårsverk over en periode på 2 år.

Fungerende avdelingsdirektør Heidi Espedal orienterte. UIB vil i samarbeid med NTNU-SINTEF gå 
inn i et tre-årig prosjekt i Brüssel som er rettet inn mot EUs tiltak og politikk for styrket samarbeid 
i europeisk forskning. Prosess for utlysing av en UiB- stilling i Brüssel er igangsatt.

e. EUA-konferansen i Bergen 2017 – Worldwide University Network (WUN)
Prorektor Anne Lise Fimreite orienterte om at UiB vil være vertskap for årskonferansen for 
European University Association (EUA)  i 2017. Konferansen vil samle rundt 500 deltakere. En 
arbeidsgruppe er oppnevnt for å legge til rette for arrangementet. 
Viserektor Anne Christine Johannessen orienterte om at hun i en to-årsperiode vil lede Global 
Challenge Steering Group – Public Health. 

f. H2020. Eventuelle budsjettkutt.
Vedlegg var utsendt med sakslisten.

g. Uttalelse fra Forum for forskerutdanning
Vedlegg var utsendt med sakslisten.
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Eventuelt 

Oppfølging av OU-rapport om forskerutdanning

Berte Elen Konow og Roland Jonsson tok opp spørsmålet om den institusjonelle samordning
av forskerutdanningen, som ble behandlet i OU rapport 7, «Forskerutdanningen – tilrettelagt 
for faglige ambisjoner og god gjennomføring». Rapporten anbefalte en rekke tiltak for å 
videreutvikle tjenestene knyttet til forskerutdanningen, bl.a. behovet for å samordne 
tjenester som i dag er spredt over flere sentraladministrative avdelinger. Arbeidsgruppen 
anbefalte at Forskningsadministrativ avdeling (FA) tok et bredere ansvar for disse tjenestene. 
Styringsgruppen anbefalte at dette ansvaret imidlertid burde ligge ved Studieadministrativ
avdeling (SA). Konow og Jonsson utrykte uro og bekymring over styringsgruppens vedtak, og 
ba om en orientering fra prorektor om universitetsledelsen syn i saken.

Prorektor Anne Lise Fimreite påpekte at styringsgruppen er suveren i sine anbefalinger. Hun 
informerte deretter om at Universitetsledelsen har vurdert saken og bestemt at 
Forskningsadministrativ avdeling skal ha et bredere ansvar for forskerutdanningen. 
Forskerutdanning er en faglig aktivitet som både omfatter forskning og utdanning, og ønsker 
å samle tjenestene knyttet til forvaltning av forskrift, kvalitetssikring, rutiner og utskriving av 
vitnemål og rapportering.
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UNIVERSITETET I BERGEN, 

UNIVERSITETETS 

UTDANNINGSUTVALG 

 

 

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget – Møte 3 2015 
 

Tidspunkt: 15. april 2015, Kl. 09.00–12.00 

Møtested:      Museplass 1, kollegierommet  

 

Tilstede:  

Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal 

Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (HF), Bjørnar Borvik (JUS), Arne Tjølsen (MOF), Harald 

Walderhaug (MN) (kom kl. 10.00).  

 

Vara: Karen Christensen (SV), Helge Nordby (PSY)  
 

Studentrepresentant: Susann Strømsvåg 

 

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland 

 

Dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

II Godkjent protokoll fra forrige møte  

Protokollen fra møte 11. mars var ikke klar før møtet 

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder: 

 Brev fra KD datert 20.03.15, vedrørende «Retningslinjer for kontroll med 
kunnskapsoverføring til utenlandske statsborgere». Utdanningsutvalget får tilsendt 
retningslinjene til orientering. Informasjon om videre oppfølging blir sendt ut når dette 
er klart.   

 15. -17. april. EUA konferanse i Antwerpen. UiB har ansvaret for konferansen i 2017. 

 NOKUT–konferansen i samarbeid med UiB 19. og 20. mai, påmeldingsfrist 27. april.  
           

Sak 21/15 Utdanningsmeldingen 2014          
Utdanningsmeldingen er basert på meldinger fra fakultetene, samt en orientering om 
arbeidet med prioriterte tiltak for utdanningsområdet i 2014. Fakultetenes 
utdanningsmeldinger skal fungere som selvevaluering, der nødvendige planer og justeringer 
for påfølgende periode presenteres ut fra oppnådde resultater.  
 
Utdanningsutvalget diskuterte saken. under drøftelsen det kom følgende innspill:  

 Malene for utdanningsmelding er relativt generelle, noe som bidrar til at fakultetene 
trekker frem ulike ting i sine meldinger. Dersom det er en målsetting å få et mer 
sammenlignbart bilde av aktiviteten ved fakultetene, kan en mer detaljert mal bidra til 
dette.  

 
Vedtak: 
Utdanningsutvalget anbefaler styret å vedta framlagt utdanningsmelding med følgende 
endring: 

 Side 3: «NHH» erstattes med «Sjøkrigsskolen». 
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Sak 22/15 Endring av informasjonrutiner i forbindelse med overgang til skoleeksamen 

                 i digital form ved UiB  

UiB er i ferd med å legge om gjennomføring av skriftlig skoleeksamen til digital 
eksamensform på studentens egen datamaskin. Våren 2015 får nærmere 5000 studenter 
tilbud om å gjennomføre skriftlig skoleeksamen digitalt. Målet er å kunne gi dette tilbudet til 
100 % av skriftlige skoleeksamener innen utgangen av 2017.  
 
Fram til nå har studentene selv fått velge hvilken form de ønsker å gjennomføre 
skoleeksamen på. Det er ønskelig at emner som velges ut til å gjennomføres som digital 
eksamen fremover som hovedregel bare gjennomføres i denne formen. Det vil si at en 
student som ikke ønsker å gjennomføre en skriftlig skoleeksamen digitalt må søke om 
tilrettelegging for å få gjennomføre med penn og papir, etter vanlige regler. 
 

Det kom følgende innspill: 

 Det er fornuftig med ett løp der hovedregelen er digital eksamen, og at det kan søkes 

om tilrettelegging for håndskrevet eksamen etter regler for tilrettelegging. 

Tilrettelegging til eksamen forutsetter legeerklæring.  

 Studentrepresentantene ser det som positivt med en ordning der hovedregelen for 

skoleeksamen er at den gjennomføres digitalt. 

 

Vedtak:  
Når det er besluttet hvilke eksamener som skal avvikles digitalt, må dette i god tid før 
eksamen gjøres kjent for studentene i eksamensplanen, i tillegg til all annen nødvendig 
informasjon om eksamen. Det forutsettes at studentene har tilgang på informasjon om krav til 
utstyr for digital skoleeksamen, og at UiB har gode administrative rutiner som gir en trygg 
gjennomføring for alle studenter.  
 
Studenter som vil gjennomføre eksamen i en annen form enn den som er oppgitt i 
eksamensplanen må søke om tilrettelegging på vanlig måte, uavhengig av om 
eksamensformen er digital eller penn/papir. 
 
For de eksamenene som er besluttet skal avvikles digitalt, må det gjøres en vurdering av 
hvor informasjon til studentene om å søke tilrettelegging (det vi litt upresist kaller «omvendt 
tilrettelegging») skal fremgå.  
 
Studieadministrativ avdeling bør vurdere om det også er nødvendig med en endring i 

studieforskriftens kapittel 6 når denne revideres.  

Sak 23/15 Tiltaksplan 2015 – Rekruttering av studenter til UiB     

Torunn Valen orienterte. Tiltaksplanen for rekruttering er utarbeidet i samarbeid med 

fakultetene. De største endringene sammenlignet med tidligere praksis, er at en større del av 

tiltakene er rettet mot yngre målgrupper enn tidligere, ungdomsskoleelever. I tillegg 

reduseres antall utdanningsmesser som UiB deltar på. Framover vil utdanningsmessene i 

Bergen, Oslo og Stavanger bli prioritert. I tillegg legges det opp til økt aktivitet på sosiale 

medier.  

 

Det kom følgende innspill.  

 Medlemmene ga uttrykk for at de var svært fornøyde med både tilnærmingen og 

deltaljeringsnivået i tiltaksplanen, og påpekte at det gjøres mye godt og innovativt 

arbeid rundt rekruttering fra SA. 
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 Ikke alle rådgiverne ved skolene er oppdaterte når det gjelder studietilbud. Derfor bør 

også lærere og rådgivere være en viktig målgruppe. 

 Henvendelser til internasjonale studenter må gjøres på en annen måte enn til de 

norske. Det må jobbes mer med dette.  

 Flere fakulteter har hatt besøk av skoleklasser som har fått informasjon om 

studietilbudet. Det har kommet gode tilbakemeldinger på disse tiltakene. Det har også 

vært et tilsvarende tiltak på museet, som har vært veldig populært. 

 Det er positivt med økt satsning på Web. Det bør være ulike web-sider for potensielle 

studenter og for de som allerede er studenter, fordi disse to gruppene har behov for 

ulik informasjon.     

 Informasjon til potensielle studenter bør ikke være organisert fakultetsvis, fordi 

potensielle studenter i liten grad har kunnskap om hva et fakultet er.  

 Det ble stilt spørsmål ved hvilken språkpolitikk vi har på nettsidene når det gjelder 

informasjon på engelsk. Det ble orientert om at det per i dag, ikke er en målsetning å 

dublere all informasjon på engelsk, men at informasjonsspråket skal velges utfra 

målgruppe. 

 Informasjon om mulighetene for skolebesøk bør samles på ett sted på nettsidene 

våre, slik at lærerne ute i skolene slipper å bruke tid på å lete seg frem til rett institutt 

først.    

   

Sak 24/15 UHR-rapport om sensurordningen       

Oddrun Samdal orienterte. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt ut en rapport om 

sensurordningen innen høyere utdanning på høring. UHRs formål med rapporten er å bidra 

til en bedre nasjonal samordning av sensurarbeidet, og til at karaktersetting og sensurpraksis 

ledelsesforankres og omtales i institusjonenes kvalitetssystem.  

 

Rapporten er sendt på høring til fakultetene og Studentparlamentet, med høringsfrist 17. 

april. 

 

Det kom følgende innspill: 

 Flere av fakultetene meldte at rapporten hadde vært på høring ved instituttene. Ved 

Det juridiske fakultet ble det holdt et ekstraordinært møte om temaet 14. april.  

 Ved det juridiske fakultet blir sensorveiledning utarbeidet til alle obligatoriske emner, 

men ikke på valgfrie emner. Dette fordi de valgfrie emnene har færre studenter, og 

det er tilstrekkelig med én kommisjon for alle besvarelsene. Behovet for samordning 

er derfor mindre enn for større emner med flere kommisjoner.  Et allment krav om 

sensorveiledning til alle eksamener, blir etter fakultetets mening feil bruk av ressurser.   

 Det juridiske fakultet støtter forslaget om nivåkontroll, men mener omfanget må 

begrenses til det som er realistisk og overkommelig. Forslaget om at 25 % av 

besvarelsene skal vurderes når det er over 40 besvarelser i et emne, vil bli svært 

ressurskrevende for store emner. På emner med flere hundre kandidater, ser ikke 

fakultetet det som realistisk å få til en grundig gjennomgang av nivåkontroller på 

rimelig tid. Fakultetet anser en nivåkontroll på 12,5 % som realistisk. 

 Flere av fakultetene er kritiske til at den «endelige» nivåfastsettelsen skal tillegges 

ekstern sensor.  
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 Ved SV-fakultetet har de alltid minimum to personer som vurderer. Det ble uttrykt 

skepsis mot at sensureringsarbeidet skal kunne gjøres av kun én person. Eksterne 

sensorer er viktige med hensyn til å justere nivået.  

 SV-fakultetet mener at forslaget om at 25 % skal gjøres med to sensorer, mens de 

resterende gjøres av en sensor, gir utfordringer med hensyn til gjeldende tre ukers 

frist for sensurarbeidet.  

 Fakultetet er videre skeptisk til effekten av fire sensorsamlinger i året. Når det gjelder 

forslaget om sensorkorps, ble det gitt uttrykk for at det er viktig at fagmiljøene har 

gode og systematiske samarbeid, heller enn at samordningen blir organisert på et 

mer overordnet nivå. 

 MN-fakultetet er skeptisk til enkelte sider ved de detaljerte forslagene, for eksempel 

kravet om to sensorer i alle emner.  Dette blir særlig kostnadskrevende for de små 

fagene med 2-3 studenter. Retningslinjene bør derfor ikke være for rigide. 

 MOF har en hovedregel med to sensorer.   

 Ekstern kalibrering av alle emner kan bli vanskelig for 200-emner.  

 Studentene ser ut til å ha stor tiltro til sensorveiledningens effekt på 

vurderingsarbeidet. Sensorveiledninger er imidlertid ikke en poengskala. Det er alltid 

nødvendig å bruke en viss grad av skjønn i vurderingsarbeidet.   

 Dersom man definerer «ekstern sensor» som en som er helt uavhengig av UiB og 

som har erfaring fra andre utdanningsinstitusjoner, kan det gjøre det vanskelig for 

små og spesialiserte emner å finne sensorer.  

 For noen år tilbake ble sensorveiledninger på ex. phil. skrevet etter at sensuren var 

ferdig. Sensorveiledningen var myntet på klagesensur.  

 Når det gjelder masternivået, er det ulik praksis når det gjelder om veileder skal være 

tilstede eller ikke under vurderingsarbeidet, og om eller i hvilken grad veileder skal ha 

innflytelse ved fastsettelse av karakteren. Erfaringsvis kan enkelte veiledere i for stor 

grad prøve å påvirke sluttkarakteren.  

 

Videre oppfølging: 

Representantene i Utdanningsutvalget orienterte muntlig om høringsprosessen på eget 

fakultet, og refererte innspill som ville komme i fakultetets høringsuttalelse. Disse innspillene 

blir innarbeidet i den samlede høringsuttalelsen fra UiB. 

 

Sak 25/15 Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet veiledende retningslinjer for 
universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse som kan være et felles grunnlag for 
UH-sektorens arbeid med å styrke kvaliteten på undervisning og læring. Anbefalingen settes 
til minimum 150-200 timer. Det ligger til den enkelte institusjon å utforme mer presise mål 
tilpasset de ulike fagområdenes behov. UiB har krav om basis kompetanse på 20 
studiepoeng, tilsvarende 500 timer om en legger 25 timer arbeidsinnsats til grunn for hvert 
studiepoeng. Anbefalingene understreker også behovet for etter- og videreutdanningstilbud 
innen universitetspedagogikk. På dette området har UiB mindre systematiske tilnærminger 
for å sikre at alle får del i et slikt tilbud.  
 

Saken ble tatt til orientering 
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Sak 26/15  Orientering fra FOF om planlagt evaluering av erfaringer fra flytting av 

ex.phil til andre semester 

Som en oppfølging av UU-sak 23/14: Ex. phil ved UiB, ble det bedt om at det blir foretatt en 
evaluering av erfaringene med den forestående flyttingen av ex. phil fra første til andre 
semester ved MN fakultetet. I den sammenheng ble det bedt om at Utdanningsutvalget 
holdes oppdatert om den forestående evalueringen, og innholdet i denne. Et brev fra FOF 
som redegjør for dette ble sendt Utdanningsutvalget sammen ned sakspapirene.  
Saken ble tatt til orientering  
 

Sak 27/15 Skjerpet tilsyn av utdanningskvalitet 

Christen Soleim orienterte om skjerpet tilsyn med utdanningskvaliteten ved norske 

universiteter og høyskoler fra sentralt hold. Viktige initiativ som er tatt fra KD og NOKUTs 

side, og som underbygger nødvendigheten av å ha fokus på tema knyttet til 

utdanningskvalitet, er utprøving av ny tilsynsmodell på masternivå i 2013-2014, saken om 

størrelse på studieprogram, satsningen på mastertilbud som hovedinnsatsområde,  

kartleggingen av implementeringen av NKR og regjeringens forslag i Meld. St. 18 om 

gjennomgang av alle master- og Phd-program utfra definerte kvalitetskrav som det 

redegjøres for i meldingen. 

 

For å sikre etterlevelse av kravene ved UiB, er det nødvendig at det settes fokus på temaene 

og at det gjennomføres nødvendige tiltak. Ett tiltak som blir gjennomført våren 2015, er at det 

vil bli utarbeidet en mal som skal brukes i forbindelse med rapportering ved oppretting av nye 

studietilbud. Ved bruk av denne malen legges det opp til en grundigere rapportering ved 

oppretting av nye studietilbud enn hva vi har gjort tidligere. I tillegg vil det framover bli drøftet 

andre tiltak som skal bidra til å sikre at studietilbudet ved UiB overholder sentrale krav til 

kvalitet.  

 

Viser til vedlagt presentasjon for nærmere informasjon. 

 

Sak 28/15 Planlegging av UU-seminaret 2015 

I forkant av møtet ble det sendt ut en epost til Utdanningsutvalget om satsninger fremover for 
utdanningsfeltet. Spørsmålet til utvalget var: hvilke satsninger skal prioriteres neste år og 
hvordan følge opp og evt. klare å integrere satsningene:  

 Sammenheng mellom og variasjon i undervisnings- og vurderingsformer i relasjon til 
læringsutbyttebeskrivelser 

 Insentiver og systemer for å anerkjenne og sikre god undervisning 
 Digital læring 
 Tiltak for å fremme gjennomføring (hvordan få studentene til å lykkes) 
 Praksis i utdanningene 
 Mentorordning 
 Andre tema? 

Det ble også stilt spørsmål om hvilke av temaene som det bør jobbes videre med i 
juniseminaret, og om det er mulig å få til et felles løft i organisasjonen på noen av disse 
områdene.  

Det kom følgende innspill:  
 Fakultetene er forskjellige og har kommet ulikt på de områdene som er foreslått. Det 

kan gjøre det vanskelig å finne felles satsningsområder for alle fakultetene. 
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 Omfanget av felles sentrale satsninger må sees i sammenheng med at fakultetene 
også arbeider med ulike fakultære satsningsområder. Stram økonomi legger også 
begrensninger for aktivitetene. 

 Når det gjelder praksisordninger, har MOF egne ordninger, disse er kanskje ikke 
veldig relevante for de andre fakultetene.  

 For HF er økonomi et stort tema. Det samme er rekruttering og gjennomføring.   
 Det kom innspill om at et aktuelt tema kan være rammer for samarbeidet med 

universitetsskolene,  klargjøring av forholdet mellom universitetsskolene og 
partnerskolene samt  behovet for flere partnerskoler. 

 Insentiver og systemer for å anerkjenne og sikre god undervisning er ett tema som 
kan være relevant for flere av fakultetene å satse på. Det samme er temaet knyttet til 
undervisnings- og vurderingsformer.  

 Studentparlamentet er mest opptatt av de to første punktene og mentorordning. Er 
også enig i at insentivordninger kan være et satsningsområde. 

 
Konklusjon: 
Insentivordninger blir hovedfokus i seminaret sammen med punktet om sammenheng 
mellom og variasjon i undervisnings- og vurderingsformer i relasjon til 
læringsutbyttebeskrivelser.  
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UNIVERSITETET I BERGEN, 

UNIVERSITETETS 

UTDANNINGSUTVALG 

 

Protokoll til møte i Utdanningsutvalget – Møte 4 2015 
 

Tidspunkt:     13. mai 2015, Kl. 10.00–12.00 

Møtested:      Musèplass 1, kollegierommet  

 

Tilstede:  

Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal 

 

Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (HF), Arne Tjølsen (MOF), Harald Walderhaug (MN), Knut Hidle 

(SV), Kariane Westrheim (PSY).  

 

Vara: Christine Stoltz Olsvik (settevara JUS) 
 

Viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen 

 

Studentrepresentanter: Susann Strømsvåg, jin Sigve Mæland, Anders Sætra 

 

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland 

 

Dagsorden: 

I   Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Under sak 36/15 eventuelt, ble det meldt inn en 

orienteringssak om utlysing av midler fra Norgesuniversitetet.  

II  Godkjent protokoll fra tidligere møte 

Protokollen ble godkjent med forslag til endring og tilføyelser sendt inn i forkant av møtet.  

 

III  Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

 19. og 20. mai NOKUT/UiB-konferansen 

 1. juni: Halvdagsseminar om lektorutdanningen. Sted: Seminarrom E på Studentsenteret.  

 11. og 12. juni – UU-seminaret. Invitasjoner er sendt ut til Utdanningsutvalgets medlemmer, 
fakultetenes studiesjefer og det universitetspedagogiske fagmiljøet. Program blir sendt ut når 
det nærmer seg. 

 
Sak 29/15 Orientering om – «God start!» 

Hege Råkil ved SiB orienterte. «God start» refererer til et kurstilbud på fakultetsnivå. Tilbudet har 

eksistert i flere år under betegnelsen «hvordan lykkes som student». HF har benyttet seg lengst av 

kurstilbudet. Flere fakulteter har kommet til de senere årene. I 2014 tilbød HF, SV, JUS og PSYK 

kurset for sine studenter. Alle fakultetene inviteres til å benytte seg av dette tilbudet.  

 

«God start» er et samarbeid mellom Psykisk helse, SIB, Karrieresenteret og Rådgivningstjenesten. 

Formålet med kurset er å gi nye studenter råd og tips om studenttilværelsen og rollen som student. 

Det er også et mål å informere om SIB sitt tilbud. Noe av hensikten med opplegget er å 

kommunisere tilgjengelighet og lav terskel for å ta kontakt. 

 

SiB tilbyr også fakultetene studiemestrings- og stressmestringskurs for studentene. 
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Shot-undersøkelsen for 2014 viser en økning til 20 % for andelen studenter som sliter med psykiske 

symptomplager. Det er viktig at institusjonene og SiB tenker sammen om dette. Det er ønskelig å 

drøfte hvordan dette arbeidet kan forankres best mulig.   

 

 

Det kom følgende innspill: 

 Studentrepresentantene ser på dette som et godt og positivt tiltak. Det blir også sett som 

positivt at utgangspunktet for kursene er å normalisere det «å slite litt».    

 Opplegget kan gjerne tas inn i fadderuken. 

 Det er fint at det blir arbeidet med å nå ut med forebyggende informasjon, herunder å avklare 

hva studentene kan forvente av seg selv.  

 Et lavterskeltilbud for hjelp er positivt. 

 

Videre oppfølging: SiB får tilsendt en navneliste over visedekaner og studiesjefer ved fakultetene. 

SiB sender ut informasjon om tilbudet på ny. 

 

Saken ble tatt til orientering. 

         

Sak 30/15 PEK-utlysing - satsningsområder for 2016       
PEK-programmet utgjør insentivdelen i universitetets kvalitetssikringssystem for utdanning. 

Tildelingene 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. I denne saken er temaet satsningsområder for PEK-prosjekter for 2016. 

Utlysingen gjøres med forbehold om at det bevilges midler til ordningen for 2016. 

 

Det kom følgende innspill: 

 I saksutredningen står det oppført feil sum når det gjelder de årlige bevilgningene til PEK-

ordningen. Rett sum er 1.360.000,- 

 Søknadfristen bør utvides. 

 Det ble stilt spørsmål ved om pågående prosjekter med egne budsjettmidler, som DigUiB, bør 

være satsningsområder i PEK-ordningen. Det ble orientert om at DigUiBs budsjett først og 

fremst er ment å dekke infrastrukturen, og at det er lite midler til utvikling av undervisning. Det 

er derfor viktig at det fortsatt er rom for prosjekter som er relatert til DigUiB. 

 PEK-midler skal brukes på toppen, og være et tillegg til pågående prosjekter.    

 

Vedtak:  

Forslag til satsningsområder blir vedtatt med følgende endringer: 

 Siste punkt: «Andre prosjekter med klar overføringsverdi» strykes. 

 Femte punkt: Ta bort referanser til DigUiB,  overskriften vinkles inn mot vurderings- og 

undervisningsformer.    

 Utlysingsfristen forlenges.  

Det tas høyde for eventuelle innspill som kommer i forbindelse med UU-seminaret i juni. 
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Sak 31/15  Utvekslingsavtalar for UiB-studentar. Prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger 

og rutiner knyttet til studentmobilitet («Studentmobilitetsprosjektet») 

Anne Christine Johannessen orienterte. Det er gjort et stort og godt arbeid med å gjennomgå og 

kvalitetssikre Erasmusporteføljen.  Vi har per i dag 669 gyldige Erasmusavtaler. Det endelige tallet 

kommer til å ligge på rundt 700. Fakultetene har ansvar for avtalene ved eget fakultet.   

 

Elin Berge Flo demonstrerte den nye elektroniske søknadsløsningen for utvekslingsavtaler. Søk i 

basen kan filtreres etter land,  fakultet, og etter avtaler som er spesielt anbefalt per studieprogram. 

Se lenke: http://www.uib.no/utvekslingsavtale 

 

Det kom følgende innspill: 

 Det er viktig at Utdanningsutvalgets medlemmer blir gjort kjent med systemet, og bidar til at 

dette blir gjort kjent ute på fakultetene.   

 Søknadsløsningen ble vurdert som god og brukervennlig.  

 Fra studentrepresentantene kom det ønske om at det på sidene blir oppgitt kontaktpersoner 

som kan svare ved ytterligere spørsmål. Det ble foreslått at det i basen blir lagt til en del som 

omhandler «ofte stilte spørsmål».  

 Det kom også innspill om at det er noe dublering av informasjon på nettsidene, gjennom at en 

del av de gamle sidene fortsatt eksisterer. 

 Det er viktig å foreta en forventningsavklaring om hva UiB kan- og ikke kan hjelpe med. For 

eksempel kan det ikke forventes at fakultetene skal kunne svare på spørsmål om anbefalte 

bosteder ved de aktuelle universitetene.   

 I lys av OU-prosessen, er det viktig å avklare det sentrale- og lokale ansvarsforholdet når det 

gjelder avtalene. 

 

Saken ble tatt til orientering 

 

Sak 32/15  Opptak til grunnstudier studieåret 2015-2016 

Formålet med saken var å orientere om løpet og viktige datoer når det gjelder årets opptak, og 

ansvarsforholdene for de ulike delene av opptaket.  

 

Det kom følgende innspill: 

 Notatet er veldig nyttig for å få nødvendig oversikt over prosesser og viktige datoer i opptaket. 

Oversikten kan med fordel sendes ut enda tidligere, gjerne så snart de viktigste datoene er 

klare.   

 
Oppfølging: 

 Omprioriteringsfristen må inn. 

 Oversikten bør komme tidligere neste år.  

 Pressemeldingen som går ut i forbindelse med offentliggjøringen av søkertallene, skal gå ut 
til fakultetene i forkant med frist for innspill. 

 Det samme gjelder pressemeldingen ved opptak. 
 

Saken ble tatt til orientering 

 

Sak 33/15  High Level Group report on the new modes of learning and teaching in 

universities  

I saken blir det orientert om  den andre rapporten fra The European Union's High-Level Group on the 

Modernisation of Higher Education:  New Modes of Learning and Teaching in Universities. 

http://www.uib.no/utvekslingsavtale
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Det kom følgende innspill:  

 Den femte anbefalingen sier at alle ansatte bør få opplæring i relevant digital teknologi og 

pedagogikk som en del av opplæringen og den faglige utviklingen. Det er behov for fokus på 

hvordan få dette til på fakultetene. Det ble orientert om at temaet blir tatt opp i UU-seminaret i 

juni. 

 

 Saken ble tatt til orientering  

  

Sak 34/15 «The Future of the Bologna Process» - Bologna-dokumenter til godkjenning på 

Ministerkonferansen i Jerevan i mai 2015 

Oddrun Samdal orienterte. Formålet med saken er å orientere om sentrale politiske føringer for 

høyere utdanning i Europa, slik de kommer til uttrykk i dokumenter som skal godkjennes på 

Bolognaministrenes konferanse i mai i år. Det er viktig å få bekreftet at det vi gjør lokalt ved UiB er i 

overensstemmelse med de internasjonale retningslinjene. Herunder fokuset på sammenhengen 

mellom undervisnings – og vurderingsformer, som er ett av temaene i UU-seminaret.   

 

Saken ble tatt til orientering  

 

Sak 35/15 Høringssvar fra UiB: Vurdering av sensurordningene innen høyere utdanning 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte i mars ut en rapport om sensurordningen innen høyere 

utdanning på høring. Formål med rapporten er å bidra til en bedre nasjonal samordning av 

sensurarbeidet, og til at karaktersetting og sensurpraksis ledelsesforankres og omtales i 

institusjonenes kvalitetssystem. Rapporten ble sendt på høring til fakultetene og Studentparlamentet. 

Det ble på grunnlag av høringsuttalelsene utarbeidet et samlet forslag fra UiB som ble oversendt 

UHR. Høringsuttalelsen ligger vedlagt saken.  

 

Utfallet av behandlingen av høringsuttalelsene i UHR vil være anbefalte retningslinjer. 

 

Det kom følgende innspill: 

 Innspillene på flere av forslagene fra UiB spriker i flere retninger. Dette gjenspeiler at 

fakultetene er ulike.  

 Retningslinjene bør ikke bli for rigide.  

  

Saken ble tatt til orientering  

 

Sak 36/15 Eventuelt 

Utlysing av midler fra Norgesuniversitetet: 

Norgesuniversitetet har lyst ut prosjektmidler for to satsningsområder: 1) Aktiv læring, herunder  

samarbeidslæring, forskning som læringsmetode, samt omvendt klasserom. 2) Digitale 

læringsformer for arbeidslivet. Det er satt av 12,5 mill. i prosjektmidler, og prosjektene kan vare i 

inntil to år. Midlene kan brukes til utvikling og ikke drift. Institusjonene må selv dekke 1/3 av utgiftene.  

Egeninnsatsen dekkes ofte inn via lønnsmidler. 

 

Oppfølging: Det sendes ut brev fra SA til fakultetene om dette. 

    

Saken ble tatt til orientering  
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UNIVERSITETET I BERGEN 

LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 

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

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) – møte 2 2015  

Tid:  9. april kl. 09.00- 12.00. 

Sted:  Det medisinsk- odontologiske fakultet, møterom 546 i 5. etasje i ansattfløyen. 

Medlemmer: Viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen, seksjonssjef 
Ove Botnevik (EIA), avdelingsdirektør Christen Soleim (SA), Siri Bjerkestrand (studenter med 
funksjonsnedsettelse), Tommy Aarethun (student), Eivind Brandt (student), Pernille Reitan 
Jensen (student) og Tord Lauvland Bjørnevik (student). 

Observatører og andre: Tore Burheim (ITA), Runa Jakhelln (POA), Anne Belsvik (UB). 

Fra administrasjonen: rådgiver Iren Igesund (SA). 

Forfall:  Dekan Knut Helland, Hege Råkil (SIB) 

Saksliste: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

II Referat fra møte 11.02.2015 
Referatet ble godkjent. 

Sak 10/15 Møte med representanter fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Til denne saken møtte fra fakultetet: visedekan Inge Fristad, seniorkonsulent Eirik Dalheim, 

seniorkonsulent Marit Bergheim og leder for Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU) 

Eivind A. Valestrand 

Utvalget fikk en omvising i undervisningslokaler på Haukeland sykehus. 

I omvisningen og i møtet med fakultetet ble det blant annet informert om: 

 Haukeland Sykehus er Helse Bergen sitt bygg, mens UiB har ansvar for inventaret i

undervisningsrommene. Ansvarsdelingen skaper en del utfordringer blant annet når

det gjelder brukerstøtte, gardiner og ventilasjon. Det er et behov for solskjerming,

men på grunn av det uklare ansvarsforholdet utgjør det et problem. Denne

ansvarsdelingen er heller ikke optimal når det gjelder det tekniske utstyret i

undervisningsrommene. Ifølge EIA er det uheldig at det ikke er en mer formalisert

ansvarsdeling. De ønsker en avklaring av ansvarsforholdet, men dette har de

dessverre ikke lykkes med.
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 Når det gjelder ferdighetssenteret, som blir brukt til praktisk trening både av ansatte

og studenter, er det ulike interesser mellom ansatte og studenter. Brakkene, som blir

brukt til overnatting av studenter, er ikke en optimal ordning.

 Fakultetet ser fram til at rehabiliteringen av studentsosiale lokaler skal starte.

 Det er satt i gang en prosess for å få til studentlokaler på Gades Institutt.

 Studentutvalget har behov for et kontor. De har vært lite aktive, noe som har vært en

utfordring. Faste møtepunkter er etablert og de har forsøkt å bli mer relevante for

studentene. De økonomiske tildelingene til studentorganisasjonene er gode.

 Det har vært en utfordring å få en halv time til lunsj i løpet av undervisningsdagene på

medisinstudiet. Dette har studentene rett på, men når undervisningen varer fra kl. 8-

16, har det ikke vært gjennomført. Dette er et viktig prinsipp for studentene, og

fakultetet har tatt med seg innspillet videre. Ved odontologen er det lagt til rette for

dette, og også i den nye studieplanen på medisin.

 Studentutvalget skal arrangere en studentdebatt om kjønnsbalanse på

medisinstudiet. De er klar over utfordringen med kjønnsfordelingen.

Sak 11/15 Rapportering om klager på læringsmiljøet 

Læringsmiljøutvalget har mottatt klager fra fem fakultet. Klagene gjelder hovedsakelig det 
fysiske læringsmiljøet, der klager på luftkvaliteten og temperaturen er en gjenganger ved 
flere fakultet. I tillegg melder Juridisk studentutvalg (JSU) om at det trådløse nettverket er 
ustabilt, og at dette blir opplevd som et stort problem blant studentene.  

Det psykologiske fakultet har rapportert om klagen fra Psykologisk Studentutvalg (PSU). 
Saken er tidligere behandlet i LMU og Utdanningsutvalget. Fakultetet har sendt et notat til SA 
med informasjon om hvilke tiltak de har satt i verk og planlegger å sette i verk framover, og 
dette ble formidlet i møtet. Fakultetet har en løpende oppfølging av saken i dialog med PSU.  

Fra Det humanistiske fakuItet har det kommet klage på at undervisningsverkstedet foregår 

på kveldstid, på organiseringen av undervisningen i en rekke emner og for dårlige 

lesesalforhold for masterstudenter på religionsvitenskap og kulturvitenskap. I tillegg har 

fakultetet mottatt en klage på langvarige driftsproblemer med trappeheisen på 

Griegakademiet, før montering av ny trappeheis i februar 2015. Problemene fikk uheldige 

konsekvenser både for rullestolbruker og andre ved instituttet. 

Det kom følgende innspill i saken: 

 Studentutvalget synes at det er litt dårlig framgang i oppfølgingen av klagen fra PSU.
Fakultetsstyret er nylig blitt orientert om saken.

 Det skjer undervisning på fagkritisk dag. Kravet om at det ikke skal være undervisning
på fagkritisk dag vil bli innskjerpet. Undervisningen kan heller legges til åpne dager.

Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget tar rapportene til etterretning. Utvalget ser positivt på at de 
innrapporterte klagene ved de fleste fakultetene allerede er fulgt opp.    

Sak 12/15 Studiestart 2015- tildeling av midler til fadderarrangement 

Den sentrale potten til fadderarrangement høsten 2015 ble utlyst 12. februar. 
Søknadsfristen var 16. mars.  

Det er hovedsakelig fadderkomiteene ved fakultetene og studentorganisasjonene i Bergen 
som kan søke om midler fra UiBs sentrale pott til aktiviteter i forbindelse med avviklingen av 
fadderuken høsten 2015. Arrangement som har en solid faglig, kulturell, friluft eller sportslig 
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profil er vektlagt i vurderingen av søknadene. Et samarbeid med Kvarteret om gode 
arrangement som inkluderer de nye studentene i studentmiljøet, der fadderkomiteen står 
som arrangør, har prioritet foran andre arrangement.   

En komite, bestående av Tommy Aarethun (LMU-leder), Christen Soleim (SA) og Iren 

Igesund (SA), behandlet søknadene.  Det avgjørende for behandlingen av søknadene var 

kriteriene for tildeling i utlysningsbrevet. I tillegg la komiteen vekt på erfaringer fra tidligere år, 

søknadens kvalitet og en viss fordeling mellom fakultetene.  

Det kom et innspill om å ta med en oversikt over antall studenter ved hvert fakultet ved neste 

tildeling.  

Vedtak: 

Læringsmiljøutvalget vedtar komiteens forslag om tildeling av midler. 

Sak 13/15 Utdanningsmeldingen for 2014 

Utdanningsmeldingene som fakultetene sender til Studieadministrativ avdeling hvert år i april 
danner grunnlaget for institusjonens utdanningsmelding. Fakultetene er bedt om å rapportere 
om oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2013 og planer og 
prioriteringer for 2015, studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig 
oppmerksomhet om i 2014 og utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2014. 

Læringsmiljøutvalget rapporterer om saker som utvalget har hatt spesiell oppmerksomhet 

rundt i 2014, og faste årshjulssaker. I 2014 har LMU anbefalt opprettelse av et studentombud 

ved UiB, og det er satt i gang et arbeid for å utarbeide et forslag til retningslinjer for konflikter 

som omfatter studenter. 

Fakultetene har lagt vekt på følgende i sin rapportering: 

 Ved Det humanistiske fakultet er det utfordringer knyttet til nedgangen i studenttallet,
noe som gjør det vanskeligere å sikre et godt læringsmiljø, ikke minst med hensyn til
studentdeltakelse i programstyrene og fagutvalgene.
Fakultetet understreker behovet for forbedringer i det fysiske læringsmiljøet tilknyttet
Griegakademiet.

 Ved Det juridiske fakultet har rehabiliteringen av Dragefjellet skole ført til at fakultetet

har vært nødt til å bruke lokaler andre steder på Nygårdshøyden til både undervisning

og lesesalsplasser. Kompensasjonslokalene har fungert tilfredsstillende.

Auditorium 1 fikk nytt lydanlegg for to år siden, men akustikken i rommet er fremdeles

en utfordring.

 Ved Det matematisk- naturvitenskapelige er det store utfordringer med

bygningsmassen i forhold til å kunne ha et godt læringsmiljø for studentene. Det er

behov for oppgradering av undervisningsrom, laboratorier og kurssaler.

 Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har det vært tekniske utfordringer knyttet til
BB-bygget, noe som påvirker undervisningen. Dette gjelder histologilaboratoriet og
auditoriene.

 Det psykologiske fakultet har hatt fokus på rekruttering, tilhørighet og frafall på alle
bachelor- og masterprogram. Fakultetet har i samarbeid med studentene utviklet
rutiner for god evalueringspraksis i form av «Deltakende evaluering». Arbeidet med å
forbedre det fysiske læringsmiljøet /ombygging i Christies gt. 12 er utsatt av
byggetekniske årsaker, men følges opp i samarbeid med EIA/UiB ledelse.
Fakultet har videre hatt fokus på timeplanlegging og endringer knyttet til dette.
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 Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det utfordringer knyttet til
ventilasjonsanleggene i Sofie Lindstrøms hus, Lauritz Meltzers hus og Ulrikke Pihls
hus. Det er fremdeles en utfordring å finne store nok lokaler til SV100.

Det kom ingen innspill fra Læringsmiljøutvalget utover den foreslåtte rapporteringen, og 
rapporteringen vil bli inkludert i den samlete utdanningsmeldingen som skal behandles i 
Utdanningsutvalget.  

Sak 14/15 Revisjon av Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved  

Universitetet i Bergen 2013-2015 – utkast til ny handlingsplan 

Arbeidsgruppen har utarbeidet et utkast til ny handlingsplan og foreslår at den bør revideres 

hvert fjerde år. Handlingsplanen har en rekke langsiktige tiltak som både er omfattende og 

ressurskrevende, og i løpet av en to-års periode er det ikke realistisk å få gjennomført disse. 

De ser det som mer hensiktsmessig med en handlingsplan som går over en lengre 

tidsperiode. Handlingsplanen bør revideres når studentrepresentantene har ledervervet.  

Under revideringen av nåværende handlingsplan er en del engangstiltak fjernet fordi disse er 

gjennomført, mens en rekke store og langsiktige tiltak er videreført i forslaget til ny 

handlingsplan.  

Det kom følgende innspill i saken: 

 Det er viktig å fremheve behovet for oppgradering av AV-utstyr.

 Det bør være handicaptoalett i alle bygninger for studenter.

 EIA kartlegger status for universell utforming ved UiB, og på bakgrunn av det skal det
utarbeides en plan for hvordan UiB skal være universelt utformet innen 2025.

 Universell utforming av undervisning er også et viktig punkt å ta med i
handlingsplanen.

Arbeidsgruppen tok med seg innspillene i det videre arbeidet med handlingsplanen. I følge 

vedtaket i LMU, blir det endelige forslaget sendt på e-post til medlemmer og observatører i 

LMU for godkjenning i løpet av april. Når LMU har vedtatt forslaget, sendes det til 

universitetsdirektøren for videre behandling. 

Sak 15/15 Eventuelt  

Når det gjelder retningslinjene for håndtering av konflikter som omfatter studenter, så er det 

planlagt et møte med HR-direktøren for å diskutere videre framdrift i arbeidet. 

Det kom et innspill om at Studentombudet bør inviteres til ett møte i høstsemesteret. 

Sak 16/15 Orienteringssaker 

Det var ingen saker. 



REFERAT FRA MØTE I LIKESTILLINGSKOMITEEN 20. MAI 2015

Møterom 3.55, Christiesgate 18, kl.13.15 – 15.00

Til stede: Hanne Marie Johansen, Marius Prytz, Christian Franklin, Yngve 

Brynjulfsen, Helga Marie Meling, Mona Grindheim Matre, Anne Marit Skarsbø

Forfall: Helge Molde, Randi Barndon, Katharina Sass, Johanne Vaagland, Antonella 

Zanna Munthe-Kaas, Linn Solvang Aarvik (permisjon), Jutta Dierkes. Av 

vararepresentantene møtte Helga Marie Meling. 

Møteleder: Hanne Marie Johansen

Referent: Anne Marit Skarsbø

_______________________________________________________________

Sak 11/15: Referat

Referat fra møte 22.april ble godkjent med følgende endringer:

1. Fra Hanne Marie Johansen til sak 06/15:

Siste setning i første avsnitt: Dette er noen av momentene som kom frem under 

diskusjonen:

endres til:

Dette er noen av momentene som kom fram under fakultetets presentasjon: 

2. Fra Marius Prytz til sak 09/15, andre avsnitt: I diskusjonen om kjønnsbalansert 

studentrekruttering deler man kjønnsbalanse inn i tre kritiske kategorier

endres til: 

I diskusjonen om kjønnsbalansert studentrekruttering har Norsk 

studentorganisasjon vedtatt en inndeling av kjønnsbalanse i tre kritiske 

kategorier

3. Forslag til endringer av referatet til sak 06/15 fra Dag Øistein Endsjø ble ikke tatt til 

følge. 

Merknad: Som en oppfølging av sak 06/15 ble det bestemt at Likestillingskomiteen vil 

be om å få uttale seg om forslaget til studiereform på Juridisk fakultet. (Dette er i tråd 

med Likestillingskomiteens mandat.)   

Arbeidsgruppen bør dessuten lage en oppsummering av møtene med fakultetene 

etter at alle fakultetene har hatt informasjonsmøter med komiteen.

Sak 12/15: Årsrapport 2014

1. Et endringsforslag fra Dag Øistein Endsjø til årsrapporten ble tatt til følge:

Følgende tekst under avsnittet Valg av ledelse i årsrapporten: Likestillingskomiteen 

valgte i møte 16.januar Dag Øistein Endsjø som leder og Antonella Zanna Munthe –



Kaas som nestleder for komiteen. I følge reglementet skal leder velges blant de faste 

medlemmene. Ettersom lederen de valgte er varamedlem, kan han derfor i 

utgangspunktet ikke være leder. Et annet fast medlem ønsket da å stille sin plass 

som fast medlem til disposisjon, slik at Endsjø kunne rykke opp som fast medlem i 

komiteen. I nytt møte 6.mars med fungerende personaldirektør og en jurist fra 

Personal- og organisasjonsavdelingen til stede for å klargjøre situasjonen, ble 

komiteen bedt om å følge komiteens reglement og velge en leder blant de faste 

medlemmene. Likestillingskomiteen er oppnevnt av universitetsstyret og 

sammensetningen av komiteen kan ikke endres av medlemmene selv. 

Likestillingskomiteen valgte deretter Hanne Marie Johansen som leder. Munthe –

Kaas fortsatte som nestleder.

ble erstattet med denne teksten:

Likestillingskomiteen valgte i møte 16.januar Dag Øistein Endsjø som leder og 

Antonella Zanna Munthe – Kaas som nestleder for komiteen, etter at et annet fast 

medlem stilte sin plass som fast medlem til disposisjon, slik at Endsjø kunne rykke 

opp som fast medlem i komiteen, fordi i følge reglementet skal leder velges blant de 

faste medlemmene. I nytt møte 6.mars med fungerende personaldirektør og en jurist 

fra Personal- og organisasjonsavdelingen til stede for å klargjøre situasjonen, fikk 

komiteen beskjed om at Likestillingskomiteen er oppnevnt av universitetsstyret og 

sammensetningen av komiteen kan ikke endres av medlemmene selv. Komiteen ble 

derfor bedt om å velge en ny leder blant de faste medlemmene. Likestillingskomiteen 

valgte deretter Hanne Marie Johansen som leder. Munthe – Kaas fortsatte som 

nestleder. 

2. Yngve Brynjulfsen er oppført som førstekonsulent i medlemsoversikten, det skal 

rettes til rådgiver.

Sak 13/15: Utkast til ny strategi for UiB - høringssak

UiB har utarbeidet et forslag til ny strategi som i disse dager er ute til høring. Ved en 

inkurie har ikke Likestillingskomiteen fått strategien til høring. Høringsfrist er 15.juni, 

så komiteen har likevel tid til å behandle den. Likestillingskomiteen satte ned en 

arbeidsgruppe som skal gå gjennom utkastet og utarbeide et forslag til 

høringsuttalelse som sendes ut til komiteens medlemmer for merknader før en 

endelig høringsuttalelse oversendes Kollegiesekretariatet. Arbeidsgruppen består av 

Johanne Vaagland, Christian Franklin og Yngve Brynjulfsen. Sekretær: Anne Marit 

Skarsbø.

Neste møte: Neste møte var satt til 10.juni, men på grunn av stort forfall ble dette 

møtet avlyst. Komiteen møtes heller til en sommeravslutning med servering onsdag 

17.juni kl.14.00. Sted for sommeravslutningen blir kunngjort seinere. 
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PROTOKOLL fra 
Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 
den 23. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 
 
SP 96/14-15   
Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. 
Vedtakssak 
 
Følgende stemmeberettigede var til stede:  
Blå liste: Eivind Storm-Olsen, Ida Bring Løberg  
HF-listen: Jin Sigve Mæland, Marius Prytz, Pernille Reitan Jensen 
Liberal liste: Ingrid Handeland 
Det eneste Reelle Alternativ: Eirik Reikerås, Leila Feratovic, Asenii Markov 
Radikale studentar: Thea Katrin Mjelstad, Audun Syltevik,  
Sosialdemokratisk liste: Lars Arne Nilssen, Håkon Magne Vegrim,  Jonas Sletten, Anders Sætra,  
Grønn Liste: Svein-Martin Stenseth, Erlend Grønvold 
Det humanistiske fakultet: Vegard Asbjørnsen 
Det juridiske fakultet: Martine Gjethammer 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Linn Merethe Olsen  
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Martha Rolland Jacobsen 
Det psykologiske fakultet: Helene Kaland 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Thea Sofie Grastveit 
 
Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 23 stemmeberettigede til stede.  
 
VEDTAK: Møtet ble satt. 
 
Følgende andre var til stede:  
Arbeidsutvalget: Tommy Mo Aarethun, Susann Strømsvåg, Johanne Vaagland 
Studentene i Universitetsstyret: Anders Parmann, Astrid Hauge-Rambøl 
Kontrollkomiteen: Anja Myrtveit, Linnea Reitan Jensen 
Ordstyrer: Daniel Nygård 
Protokollfører: Hege Andersen  
Øvrige: Andreas Olsbø, Pernille Våge 
 
Ordstyrer gikk gjennom dagsorden.  
 
FORSLAG fra DERA: Overgå forretningsorden for å gi Camila Cimadamore-Werthein stemmerett. 
(Står ikke på Grønn liste i dag, men stiller som representant for Grøn liste kommende periode). 
 
Forslaget krever2/3 aktivt flertall. 
Votering. 
UTFALL: Vedtatt 
 
SP var vedtaksdyktig med 24 stemmeberettigede representanter til stede. 
 
Innkalling godkjent. 
 
Dagsorden godkjent. 
 
Til EVENTUELT: 
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FORSLAG fra Lars Arne Nilsen: Resolusjon om Studentvalgkampen 2015 
Forslaget krever 2/3 aktivt flertall. 
UTFALL: Vedtatt 
 
Dagsorden vedtatt med endringene som kommer frem over. 
 
 
SP 97/14-15  
Godkjenning av protokoll for SP 07/14-15 
Vedtakssak 
 
VEDTAK: Protokoll godkjent. 
 
 
SP 98/14-15 
Orienteringer 
Orienteringssak 
 
Tommy orienterte.  
Tommy orienterte om Magnus er syk i dag og at spørsmål til Magnus sinorientering kan sendes til 
ham direkte per e-post. 
Susann orienterte. 
Johanne orienterte. 
 
Astrid orienterte på vegne av Universitetsstyrerepresentantene.   
 

 

SP 99/14-15 
Gjennomføring av Arbeidsprogrammet 2014-2015 
Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget 
 
Saksbehandler: Tommy Mo Aarethun 
 
Tommy innledet. AU svarte på spørsmål og tok til seg innspillene som kom frem i debatten.   
 
SP 100/14-15  
Ettergodkjenning av høringssvar til UHR rapport om sensorordning 
Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget 
 
Saksbehandler: Susann Strømsvåg 
 
Susann innledet. Beklaget at UHR-rapporten ikke var sendt ut sammen med sakspapirene.  
 
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvaret til rapporten “Vurdering av 
sensurordningane innan høgare utdanning” 
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 
 
UTFALL: Vedtatt 
 
Pause 5. min 
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SP 101/14-15  
Høringssvar: Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 
Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget 
 
Saksbehandler: Susann Strømsvåg 
 
Susann innledet. Beklaget av utkastet til strategien ikke var sendt ut sammen med sakspapirene. 
 
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar høringssvaret til ny strategi for Universitetet i 
Bergen 2016-2022 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.  
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 
 
Det ble åpnet for debatt. 
 
5) TILLEGGSFORSLAG fra Mæland, ny setning på slutten av avsnitt 5: 
Det skal også opprettes flere tverrfaglige studieprogram.  
 
4) ENDRINGSFORSLAG fra Mæland, siste avsnitt, tredje siste og nest siste linje: 
Endre fra «næringslivet» til «nærings- og arbeidslivet». 
 
2) STRYKNINGSFORSLAG fra Syltevik: 
Stryke fra «Vi utvikler» til og med «i samarbeid med næringslivet». Altså hele siste avsnitt.  
 
1) PRIMÆRT TILLEGSFORSLAG fra Grønvold til ny siste setning i eksisterende avsnitt 3: 
Det er også ønskelig å opprette flere tverrfaglige forskningssenteret, slik som eksempelvis senter for 
klima- og energiomstilling.  
 
3) STRYKNINGSFORSLAG fra Syltevik, nest siste setning siste avsnitt: 
Stryke setningen Studentparlamentet mener derfor at man bør ta inn mer om utdanningssamarbeid 
med næringslivet.  
 
6) SEKUNDÆRT TILLEGSFORSLAG fra Grønvold til ny siste setning til siste avsnitt i resolusjonen: 
Det er også ønskelig å opprette flere tverrfaglige forskningssenteret, slik som eksempelvis senter for 
klima- og energiomstilling.  
 
PAUSE 10.min, 
Strek satt. Ordstyrer gikk gjennom voteringsorden. 
 
Votering: 
 
1) PRIMÆRT TILLEGSFORSLAG fra Grønvold 
UTFALL: Vedtatt 
 
2) STRYKNINGSFORSLAG fra Syltevik 
UTFALL: Falt 
 
3) STRYKNINGSFORSLAG fra Syltevik 
UTFALL: Vedtatt 
 
4) ENDRINGSFORSLAG fra Mæland 
UTFALL: Vedtatt 
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6) SEKUNDÆRT TILLEGSFORSLAG fra Grønvold 
UTFALL: Ikke realitetsbehandlet 
 
Voteringen over helheten. 
UTFALL: Vedtatt   
 
 
SP 102/14-15 
Resolusjon: Ja til lengre opningstider for universitetsbiblioteka 
Vedtakssak innmeldt av Liberal liste 
 
Ingrid Handeland innledet.  
 
Det ble åpnet for diskusjon. 
 
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Ja til lengre opningstider for 
universitetsbiblioteka» med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 
 
ENDRINGSFORSLAG fra Grønvold, kulepunkt 2: 
Endre «gjeldende hele semester» til «gjelde hele undervisninsgåret» 
Forslag trukket av forslagstiller, ingen i salen som ønsket å opprettholde. 
 
ENDRINGSFORSLAG fra fak.rep HF og SV om å endre kulepunkt to til: 
UB bør utvide tilbudet om lørdagsåpne bibliotek . Bibliotekene bør være lørdagsåone gjennom hele 
det akademiske året. 
UTFALL: Vedtatt 
 
Votering over helheten 
UTFALL: Vedtatt. 
 
 
SP 103/14-15 
Eventuelt 
Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 
 
a) Resolusjon: Vi skal skape en god og konstruktiv studentvalgkamp til fremme for 
studentdemokratiet  
 
Lars Arne Nilsen innledet.  
 
PRIMÆRFORSLAG fra fakultetsrepresentantene om å endre kulepunkt to til: 
En god studentvalgkamp er saklig og bygger på gjensidig respekt for andres politiske orientering og 
standpunkt. 
UTFALL: Vedtatt 
 
SEKUNDÆRFORSLAG fra fakultetsrepresentantene: 
Stryke kulepunkt to dersom ikke endringsforslaget går gjennom. 
UTFALL: Ikke realitetsbehandlet 
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Votering over helheten: 
UTFALL: Vedtatt 
 
 
SP 104/14-15 
Møtekritikk 
Diskusjonssak 
 
Møtekritikk ble gjennomført og diskusjonen ble tatt til orientering.  
 
Møte hevet: 19: 45 
 
 




