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Dato: 26.01.2016
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Diverse referater m.v.
A. Vedlagt følger:
1. Protokoll fra møte i Forskningsutvalget 12.11.2015
2. Protokoll fra møter i Utdanningsutvalget 14.10. og 13.11.2015
3. Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget 1.10.2015
4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 16.9.2015
5. Referat fra møte i Likestillingskomiteen 7.10.2015
6. Referat fra møte i Alumnusrådet 16.12.2015
7. Referat fra møte i Studentparlamentet 23.11.2015
B. Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett:
1. Møter i fakultetsstyre:
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 24.11.og 16.12.2015
http://www.uib.no/hf/84672/sakslister-og-protokollar-2015
Styremøte ved Det juridiske fakultet 8.12.2015
http://www.uib.no/jur/85666/m%c3%b8teinnkallinger-og-protokoller-2015
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 5.11.2015
http://www.uib.no/matnat/87373/protokoller-fakultetsstyret-2015
Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 18.11. og 16.12.2015
http://www.uib.no/mofa/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret#
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 28.10.2015
http://www.uib.no/psyfa/84182/m%c3%b8teinnkalling-og-protokoll-2015
Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
http://www.uib.no/svf/39039/sakslister-og-protokoller#2015
2. Styremøte i SIB 29.10.2015
http://www.sib.no/no/om-sib/styret/styresaker/2015/protokoller
Vedtak:
Universitetsstyret tar referatene til orientering.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
26.01.2016/Mona Viksøy
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Universitetets forskningsutvalg
Møte 12. november 2015
1230-1500
Kollegierommet,
Muséplass 1
Protokoll
Til stede: Anne Lise Fimreite, Einar Thomassen, Harald Walderhaug, Eyvind Rødahl, Inger Hilde Nordhus,
Berte-Elen R. Konow, Annelin Eriksen, Hilde M. Engjom, Kari Loe Helle, Jin Sigve Mæland, Camila
Cimadamore-Werthein, Sindre Dueland,
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle
I. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakslisten ble godkjent.
II. Protokoll fra møte 3. september
Protokollen ble godkjent
III. SAKER

FU 17/15

i

Biosfære-prosjektet.
Professor emeritus Peter Emil Kaland innledet om Nordhordland, som en del av
UNESCOs biosfæreprogram, en parallell til UNESCOS Verdensarv-program.
Etter initiativ fra Universitetet i Bergen har kommunene i Nordhordland gjort
vedtak om å starte prosessen til å kunne bli det første godkjente biosfæreområdet i
Norge. Å ha status som et biosfæreområde innebærer å prøve ut nye måter å nytte
ressursene på; ta det beste fra fortida som grunnlag for at regionen utvikler seg på
en moderne og bærekraftig måte til glede for befolkninga i dag og for generasjoner
i fremtiden.
Mens verdensarv handler om å ta vare på unike natur- og kulturverdier, skal
biosfæreområda være modellområde for bærekraftig utvikling. I biosfære- områden
er det viktig å ta ressursene i bruk og gi de videre til neste generasjon på en måte
som de kan bygge videre på. Biosfæreområdene må være representative for at
forsking som skjer der, kan benyttes i andre deler av verden. Det finnes 631
biosfæreområde i verda, fordelt i 119 land.
Oppfølgingen ved UiB vil være nært knyttet til opprettelsen et ÙNESCO-professorat.
Målet er at denne stillingen skal realiseres i januar 2016.
Forskningsadministrativ avdeling får i oppgave å være bindeledd (postkasse)
mellom UiB og biosfære-programmet.
Lenke til Biosfære prosjektet hjemmesider finnes her.

FU 18/15

Forskerutdanning. Status for oppfølging av OU-7
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal
orienterte. Etter at universitetsledelsen konkluderte med at FA skulle få et økt
ansvar for forskerutdanningen sentralt, har det blitt laget en plan for hvordan
anbefalingene i arbeidsgruppens rapport og styringsgruppens prioriteringer skal
følges opp videre. Denne planen ble utarbeidet av FA og Studieadministrativ
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avdeling og forelagt universitetsdirektøren. Fire av punktene i planen har blitt
prioritet. Disse er:
• Videreutvikle kvalitetssikringssystemet
• Utrede et opplegg for veilederopplæring
• Utarbeide nytt opplegg for doktorgradsvitnemål og diploma supplement
• Utrede prosedyrer for ansettelser og opptak i en prosess
Utvalget uttrykte tilfredshet med fremdriften i arbeidet og tok saken til orientering.
FU 19/15

Framework for the Internationalisation of Doctoral Education (FRINDOC)
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.
Seniorrådgiver Espen Dahle orienterte og presenterte FRINDOCs
selvevalueringsverktøy til bruk for strategisk planlegging.
Verktøyet bør brukes i forkant av strategiutviklingsprosesser og i utvikling av
handlingsplaner, og er mest relevant på fakultetsnivå. I forbindelse med utviklingen
av ny handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB kan Frindoc brukes av ph.d.koordinatorforumet til å lage en analyse av hvordan de ulike fakultetene gjør det i
forhold til hverandre på FRINDOCs ulike dimensjoner. Dette kan også gjøres for UiB
som institusjon.
Utvalget tok saken til orientering.

FU 20/15

UiB Strategi.
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Prorektor orienterte.
Strategien i er nå vedtatt av Universitetsstyret (UST).
Handlingsplaner skal utvikles bl.a. for tverrfaglighet, forskerutdanning,
internasjonalisering og infrastruktur. Forskningsutvalget vil i sitt første møte på
nyåret starte drøfting av spørsmålet om handlingsplaner.

FU 21/15

Endringer i Kvoteordningen - orientering
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Orienterings sak b). ble tatt med under dette
punktet sammen med en orientering om Regjerings tilleggsproposisjon.
I budsjettproposisjonen for 2016 for Kunnskapsdepartementet foreslår Regjeringen
å avvikle Kvoteordningen, et finansieringsprogram for studenter fra utviklingsland,
land på Vest-Balkan, i Aust-Europa og i Sentral-Asia Aust-Europa og i Sentral-Asia,
og det i stedet skal etableres et nytt partnerskapsprogram med institusjoner i
utviklingsland. UiB har fremmet bl.a. følgende synspunkt i denne saken:
•Universitetet i Bergen ser positivt på Kunnskapsdepartementets forslag om
at etableres et nytt nasjonalt partnerskapsprogram for samarbeid med
utviklingsland
•Midlene kan imidlertid konsentreres til bruk ved institusjonene som bruker
dem på en strategisk måte og som har gode erfaringer med ordningen.
•Partnerskapsprogrammet må legge til rette for at det bygges opp gode og
relevante utdanningsprogrammer av høy faglig kvalitet, fortrinnsvis Master
og PhD.
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Orienteringssak b)
Regjeringen har lagt frem en ny Strategi for høyere utdannings- og
forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–
2020), hvis formål bl.a. er å tydeliggjøre overordnede prioriteringer for høyere
utdannings- og forskningssamarbeid med strategilandene.
Tilleggsproposisjonen
På grunn av et økt antall asylankomster Regjeringen fremmet en tilleggsproposisjon
med kutt i sitt opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2016. Kuttene medfører en
reduksjon i FoU-bevilgningene som samlet er i størrelsesorden 300 mill. kr.
Endringene gjelder betydelige reduksjoner i poster på Utenriksdepartementets
budsjett som delvis går til å finansiere FoU, faseforskyvning i utbetalinger til nytt
forskningsfartøy og økt generelt kutt fra 0,5 til 0,6, prosent som ledd i regjeringens
effektiviserings- og avbyråkratiseringspolitikk. Når en tar hensyn til disse
endringene vil realveksten i FoU-bevilgningene i 2016 bli om lag 3,1 prosent og
BNP-andelen vil utgjøre 1,00 prosent (NIFU-rapport 35 2015)
Universitetsledelsen arbeider aktivt overfor arbeider overfor Regjering
Departement og Storting med sikte på å frembringe 1) en oversikt over hvordan
kuttene vil bli fordelt, indirekte og direkte på våre forskingsmiljøer og 2) fremme
synspunkter med særlig sikte på unngå uheldige og skadelige langtidsvirkninger av
kuttene. Stortingsbehandlingen blir ikke avsluttet før i begynnelsen av desember.
Utvalget vil bli nærmere orientert i møtet 10 desember.
FU 22/15

Forslag til møteplan for 2016
Vedlegg var utsendt med sakslisten.

IV. Orienteringer

a.

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte

b.

Panorama.
Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina,
Russland og Sør-Afrika (2016–2020). Orientering ble gitt under sak 21/15.

c.

European Universities’ response to the refugee crisis
Uttalelse fra European University Association var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver
Bjørn Einar Aas orienterte

d.

Forslag til Senter for grunnforskning for 2018/19
Vedlegg var utsendt med sakslisten
Eventuelt
Ingen saker.
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UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG
Protokoll fra møte i utdanningsutvalget – Møte 6 2015
Tidspunkt: 14. oktober 2015, Kl. 09.00–12.00
Møtested: Museplass 1, kollegierommet
Tilstede:
Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal
Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (HF), Inge Fristad (MOF), Harald Walderhaug (MN),
Knut Hidle (SV), Kariane Westrheim (PSY).
Vara: Magne Strandbakken (JUS).
Studentrepresentanter: Jin Sigve Mæland, Eline Haakestad, Johannes Sand Bolstad (vara)
Faste observatører: Viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen,
bibliotekdirektør Maria-Carme Torras Calvo, Uniped: Arild Raaheim
Fra administrasjonen: Christen Soleim (ankom møtet til behandlingen av sak 52), Tove
Steinsland
Dagsorden:
I Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 53 ble behandlet før sak 52.
II Godkjent protokoll fra tidligere møte
Protokoll fra møtet 2. september var godkjent før møtet.
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder
 Rektoratet har i høst gjennomført en besøksrunde ved fakultetene og avdelingene.
Tema har vært oppfølging av rektoratets valgplattform, samt utfordringer og
prioriteringer for UiB framover.
 DigUiB har også vært på besøksrunde ved fakultetene denne høsten. Tema for
møtene var planer og videre oppfølging av DigUiB-programmet, og å få innspill på
hvordan man kan legge til rette for at fagmiljøene skal ta i bruk digitale verktøy for å
fremme kvalitet i undervisningen.
 15. oktober: DigUiB inviterer til frokostmøte med Arild Raaheim. Tema: Når læring er
det sentrale, om eksamen og alternative vurderingsformer. Møtet er i Aulaen og er
åpent for alle.
 26. og 27. oktober: Coimbramøte i Romania med fokus på «innovativ utdanning»,
digitalisering og «environment for teaching and learning».
 10. november: UiB inviterer til læringskonferanse på VilVite. Keynote speaker er Dee
Fink. Utdanningsledere er invitert til eget møte med Dee Fink 11. november.
 UB arrangerer flere seminarer/møter fram mot jul, blant annet informasjon om i Open
access-tjenester 22. oktober, og et arrangement 12. november om «Forskning i
Front».
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Anne Christine Johannessen og Dag Rune Olsen orienterte om regjeringen sitt forslag til
statsbudsjett der det foreslås at kvoteordningen fases ut allerede fra studieåret 2016/2017.
Dersom forslaget blir vedtatt, innebærer det at det ikke blir tatt opp nye studenter til
kvoteprogrammet i 2016. Studentene som er i gang med studier finansiert gjennom
kvoteordningen skal få fullføre disse. Midlene som blir frigjort etter hvert som kvoteordningen
blir faset ut, skal etter forslaget brukes til et nytt partnerskapsprogram (institusjonelt
samarbeid mot institusjoner i sør), og et nytt forsknings- og utdanningssamarbeid med
BRICS-landene og Japan, kalt Panorama.
De nye programmene skal forvaltes av SIU som vil være i tett dialog med
utdanningsinstitusjonene i det videre arbeidet med å utforme programmene.
Oppfølging:
SA fikk i oppdrag å utarbeide en oversikt over kvoteplasser som blir frigjort i 2016, fordelt på
fakultet og studieprogram.

Sak 49/15 Studentparlamentets arbeidsprogram
Jin Sigve Mæland orienterte om Studentparlamentets (SP) arbeidsprogram for perioden
2015-2016. Programmet består av 6 hovedtema, der punkt 1: «Om fag og
utdanningspolitikk» og punkt 2: «Om læringsmiljøpolitikk» er særlig relevante for
Utdanningsutvalget. Enkelte av sakene har et treårig-, mens andre har et kortere
tidsperspektiv. Studentparlamentets satsninger er blant annet: Å påse at alle studieprogram
har planer for implementering av en faglig mentorordning innen 2019 og å lage en digital
kampanje for å fremme varierte undervisningsformer. Det vil også bli arbeidet for at fagkritisk
dag skal være undervisningsfri, samt at det kommer på plass et sentralt reglement om
sensur som skal være gjeldende for hele UiB. Programmet inneholder også en resolusjon
om at Studentparlamentet ønsker et lederkurs for studenter på kveldstid. Det vises til
vedlagte presentasjon for nærmere informasjon om alle studentparlamentets satsninger på
utdanningssiden.
Det kom følgende innspill:
 I stedet for å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede et eget kurs for
studenttillitsvalgte, bør SP arbeide for at det arbeidet de studenttillitsvalgte gjør, skal
telle som praksis i utdanningen.
 Når det gjelder fagkritisk dag, har det blitt sendt ut påminning til fakultetene om at
fagkritisk dag skal være undervisningsfri. Dato for fagkritisk dag i 2016 er 3. mars.
 I punkt 6.5 heter det at det ikke bør gjennomføres obligatoriske aktiviteter i
fadderuken. Det er uheldig å ikke skulle bruke fadderuken til undervisningsaktiviteter i
høstsemesteret, fordi dette er et kort semester.
 Studentrepresentantene ga uttrykk for at det er uheldig at det obligatoriske
sikkerhetskurset ved MN blir lagt til fadderuken. Det kom innspill om at
sikkerhetskurset kan bli en del av fadderprogrammet.
 Det er viktig at planleggingen av aktiviteter ved fakultetene er samkjørt med
fadderuken. Det bør i tillegg tas høyde for at faglig undervisning kan integreres som
en del av fadderprogrammet.
Sak 50/15 Rapport om videreutvikling av Faglig-pedagogisk dag
En arbeidsgruppe har sett nærmere på hvordan Faglig-pedagogisk dag kan organiseres og
videreutvikles innenfor de eksisterende rammene for arrangementet. Arbeidsgruppens
generelle tilbakemelding er at Faglig-pedagogisk dag er et godt og viktig tilbud til lærerne, og
at denne i all hovedsak bør bestå i sin nåværende form, med noen justeringer.
2
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Det kom følgende innspill:
 Det er positivt at det er ønskelig med en faglig oppdatering innen et bredt felt, og ikke
bare innen de fagområdene som er gitt politisk prioritet.
 Flere fakulteter meldte at oppmøtet på foredragene er varierende. Enkelte
arrangementer har stort oppmøte, mens andre har lite. Fagmiljøene ønsker å ha en
viss oversikt over hvor stort oppmøte som kan forventes ved de ulike
arrangementene. Lærerne ønsker på sin side å ha en mest mulig åpen løsning uten
påmelding til de ulike foredragene. En mellomløsning kan være at det for enkelte
forelesninger lages en ordning for påmelding, mens andre forelesninger er åpne.
 Erfaringsvis er det størst etterspørsel etter dags-aktuelle problemstillinger. Ved
planlegging av faglig-pedagogisk dag, bør derfor dagsaktuelle tema få større fokus på
bekostning av enkelte av de rene faginnleggene.
 Under arbeidsgruppens anbefalinger og forslag, punkt 3, kan det føyes til forslag om
en ordning med barneuniversitet.
Vedtak:
Utdanningsutvalget tar arbeidsgruppens rapport til etterretning og ber Kontor for etter- og
videreutdanning om å legge opp videre programarbeid og praktisk organisering av Fagligpedagogisk dag ut fra arbeidsgruppens anbefalinger og Utdanningsutvalgets kommentarer til
disse.
Sak 51 /15 Opptaket 2015
Oddrun Samdal orienterte. Inntaket i 2015 ble økt noe sammenlignet med i fjor. Det ble gjort
for å styrke sjansen for å nå rammene for opptaket. Økningen har ikke ført til mediesaker om
overfylte auditorier i år. Det er likevel viktig å ha fokus på hvordan vi skal møte dette dersom
det blir problemer i starten av semesteret.
Det kom følgende innspill:
 Det er positivt at fakultetene selv får vurdere hvordan de best kan nå de tildelte
rammene. Det bedrer sjansen for at fakultetene kan nå rammene. Enkelte av
fakultetene har likevel erfart at det er rom for å se nærmere på fordelingen mellom
instituttene innad på fakultetene.
 Flere av fakultetene meldte at selv om de har tatt opp flere studenter enn tidligere år,
ligger de an til å treffe rammene.
 Ved MN er det overbooking på enkelte fag, særlig på årsstudier som erfaringsvis har
stort frafall. En stor andel av de som starter på årsstudier har ikke planer om å ta hele
studiet, kun enkelte emner.
 JUS har i opptaket tatt høyde for den store gruppen studenter som har tatt de tre
første årene ved annen utdanningsinstitusjon. Denne gruppen studenter søker opptak
til integrert mastergrad ved UiB, men søker unntak for de tre første årene av studiet
etter at de har blitt tildelt studieplass.
 Det er viktig å ha fokus på at overbooking kan være med på å tilsløre
frafallsproblematikk.
Sak 52/15 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall - oppfølging etter
etatsstyringsmøtet
Bakgrunn

Bakgrunnen for saken er KDs tilbakemeldinger i forbindelse med etatsstyringsmøte i juni i år.
Der blir det påpekt at studiepoengproduksjonen ved UiB ikke har økt tilsvarende økningen i
tildelte studieplasser som UiB har hatt siden 2008.
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I rapporten som følger saken, orienteres det om utviklingen i studenttall,
studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon ved UiB. I tillegg drøftes gjennomføring,
studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon, samt frafall og kjente årsaker til frafall. Å
knytte både studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon til gjennomføring blir særlig viktig
i lys av de endringene i finansieringssystemet som er foreslått i statsbudsjettet.
Det kom følgende innspill:
 I enkelte deler av rapporten er vi kanskje litt for «snille» med oss selv. En av
årsakene til dårligere resultater for årsstudiene, er at en del studenter starter på
årsstudiene med et mål om bare å ta et par av emnene. Disse studentene har med
andre ord et «planlagt» frafall, og burde ikke regnes inn i frafallsstatistikken
 Data fra Studiebarometeret tyder på at en annen viktig årsak til frafall, er manglende
faglig oppfølging av studentene gjennom studiene. «UiB-student 2013» viste også at
en stor andel av studentene følte de ikke kunne kontakte fagpersoner ved sitt institutt.
Det bør sees nærmere på hva som kan gjøres med dette.
 Både undervisere og seminarledere bør invitere studenter til å ta kontakt.
 PSY har nå satt i gang et tiltak med studentlunsjer med tillitsvalgte for programmene
for å legge til rette for bedre kontakt mellom ansatte og studenter. Studentene kan ta
opp saker de er opptatt av å formidle til emnet/programmet og evt kritikkverdige
forhold som da kan løses på laveste nivå.
 Det er viktig å satse på tiltak som bidrar til å styrke gjennomføring.
Videre oppfølging: Det er behov for å ha et fortsatt fokus på temaene frafall, gjennomføring,
og studentmobilitet mellom institusjonene. SA vil komme tilbake til hvordan temaene følges
opp videre.
Sak 53/15 Muligheter for bruk av UiBs bilaterale samarbeidsavtaler, internasjonale
nettverk, organisasjoner og sentre i utlandet til individuell mobilitet
Universitetet i Bergen deltar i en rekke internasjonale nettverk og sammenslutninger av ulik
karakter og opprinnelse. Noen er nordiske, andre europeiske mens enkelte har medlemmer
fra hele verden. Fokus i denne saken er å vurdere hvilke muligheter vi har for å tilrettelegge
for økt studentutveksling gjennom disse samarbeidene, se på hvordan vi kan koble forskning
og utdanning gjennom nettverkene, samt å få innspill på hvordan kan vi gjøre tilbudene
bedre kjent blant studentene.
Det kom følgende innspill:
 Avtalene har et stort potensial for å styrke utveksling. Flere fakulteter har et godt
administrativt apparat for å håndtere utveksling, men fagansatte har ofte en for liten
rolle når det gjelder utveksling. Det er behov for at de fagansatte i større grad
synliggjør og motiverer til utveksling for studentene.
 Det er store variasjoner mellom instituttene. Enkelte institutter har gode bilaterale
avtaler som passer godt til utveksling, mens andre ikke har det.
 Lånekassen stiller relativt strenge vilkår for å gi støtte til sommerskoler. Det er
sannsynligvis en viktig årsak til at få benytter seg av dette tilbudet. For å få støtte,
kreves det at det er fastsatt i studentens utdanningsprogram at undervisningen eller
praksisen må skje i sommerterminen. I tillegg må studentene dokumentere at de
sparer inn på normert studietid ved å ta sommerkurs. Undervisningsopplegget må
dessuten vare i minst to uker for å gi rett på støtte.
 Ved Det psykologiske fakultet utredes det nå en ordning med praksis (internship) i
utlandet som en del av opplegget for masterprogrammet.
4

318





Ved Det juridiske fakultet arbeides det med å etablere en ordning med sommerskole i
Beijing som en del av studieprogrammet. Det jobbes også med få til en
utvekslingspakke for studenter på 3. året.
Det kom forslag om at arbeidsgruppen som ser på praksis, også bør se på praksis i
utlandet

Sak 54/15 Rapport om internasjonal mobilitet 2014
Anne Christine Johannessen orienterte om rapporten som omhandler informasjon om inn- og
utreisende studentmobilitet, internasjonale gradsstudenter og kvotestudenter m.v.
Det er sammensatte grunner til at studenter ikke reiser på utveksling. SA har i år gjennomført
en undersøkelse blant studenter som trakk sin søknad om utveksling i 2015. Resultatene
viser at over halvparten av studentene oppgir private grunner, som årsak til at de trakk
søknaden. Andre årsaker til trekk er faglige forhold, dårlig /feil informasjon om utvekslingen
mv. Enkelte trakk seg også som følge av at de ønsker å reise til et annet reisested enn det
vedkommende fikk tilbud om.
Det kom følgende innspill:
 Det er behov for at fagansatte må mer på banen for å mobilisere til utveksling.
 Den nye søkebasen for utveksling er enkel i bruk og gir et oversiktlig bilde over
muligheter for utveksling. Studentrepresentantene ble oppfordret til å ta et initiativ til
«På høyden» og «Studvest» for å fremheve muligheter for utveksling.
 Mange studenters hovedmotivasjon for å reise ut, er stedet for utreise. Det gir et feil
fokus.
 Oversikt over muligheter for utveksling til tverrfaglige studier, ør gjøres klarere.
Sak 55/15 Høringsuttalelse – NOU 2015: 8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og
kompetanser
UiBs høringsuttalelse til sluttinnstillingen til NOU 2015: 8, datert 13.10 2015, ble lagt fram i
møtet. Merknadene er baserte på drøftinger i Programstyret for lektorutdanningen og på
innspill fra de fakultetene som er involverte i lektorutdanning ved UiB.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 56/15 Konkretisering av arbeidet med videre oppfølging av Handlingsplanen for
etter- og videreutdanning
Ann Margret Hauknes orienterte om UiBs handlingsplan for Etter- og videreutdanning.
Innsatsområdene i planperioden fram til 2017 er: Satsning på skolen, satsning på offentlig
sektor og organisasjoner i arbeidslivet, å tilby EVU innen UiBs strategiske profilområder og å
videreutvikle etterutdanningstilbudet. Det er også et mål å utvide EVU-porteføljen i
planperioden. Satsningene medfører behov for å jobbe langs flere akser, og vil innebære
styrket samhandling internt på UiB, mer kontakt mellom UiB og eksterne aktører, og utvikling
av tjenestene fra EVU-kontoret fremover.
Det vises til vedlagte presentasjon for nærmere informasjon om møteplasser/
kontaktpunkter, utviklingstiltak med videre.
Saken ble tatt til orientering.
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Sak 57/15 Videre arbeid med innovasjon og entreprenørskap i utdanningene
Utdanningsutvalget satte i 2013 ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å se nærmere på
hva temaene «innovasjon og entreprenørskap» bør innebære for utdanningene ved UiB.
Arbeidet blir nå videreført i en ny og tverrinstitusjonell gruppe bestående av representanter
fra UiB, HiB og NHH. Parallelt med opprettelsen av denne gruppen, blir arbeidsgruppen som
ble opprettet i 2013 lagt ned.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 58 /15 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2014-2015 ble vedtatt i møtet i LMU 1.
oktober. Etter at rapporten er behandlet i Utdanningsutvalget skal den til endelig behandling i
universitetsstyrets møte i oktober.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 59/15 Eventuelt
Ingen saker
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UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG
Protokoll møte i Utdanningsutvalget – Møte 7 2015
Tidspunkt: 13. november 2015, Kl. 09.00–12.00
Møtested: Museplass 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).
Settevara: Christine Stolz Olsvik (JUS).
Studentrepresentanter: Jin Sigve Mæland, Johanne Vaagland (vara) og Tord Bjørnevik
(vara).
Faste observatører: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras Calvo, Uniped: Ivar Nordmo
Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland
Dagsorden:
I Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 62/15 ble behandlet før sak 61/15. Sakene 68/15 og 70/15 ble utsatt.
Det ble lagt fram nytt forslag til vedtak i sak 62/15.
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene.
II Godkjent protokoll fra tidligere møte
Utsendt protokoll er godkjent med presiseringer i sakene 52/15 og 53/15.
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder
 Uke 45: Universitetsledelsen på reise i USA. Tema for turen blant annet var open
source, diskusjoner om satsningsområder ved UiB fremover. I tillegg deltok de i
Transatlantic Science week.
 12. november: Konferanse i regi av UB og Studentersamfunnet: Forskning i front:
Fremragende kunnskapsformidling.
 5. og 6. november: NOKUT-seminar om SFU i forbindelse med at det blir ny SFUutlysing på nyåret. Blant temaene var justeringer av kriteriesettet for SFU.
 10. november, konferanse om læring i regi av UiB med Dee Fink som keanote.
Sak 60/15 Orientering fra Karrieresenteret om Jobbklar og mentorordning
Rønnaug Tveit orienterte om to prosjekter i regi av Karrieresenteret: «Jobbklar» og
«Mentorordning».
Jobbklar (employable) har som formål å bidra til at kandidatene lettere får relevant
1
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Jobb etter studiene. SiB har nylig gjennomført en undersøkelse med utgangspunkt i deler
av de spørsmålene som ble stilt i forbindelse med Kompetanse 2020. 460 arbeidsgivere ble
spurt om hva de mener er viktige ferdigheter for jobbklare kandidater. Resultatene fra
undersøkelsen bekrefter i stor grad funnene i Kompetanse 2020, der blant annet evne til å
kunne samarbeide, samt muntlig og skriftlig kommunikasjon skårer høyt.
Mentorordninger: Det er viktig at mentorene kjenner til SIB sine tilbud innen rådgivning,
karriereutvikling, psykisk helse mv. SiB bidrar også gjerne med trening i kommunikasjon,
håndtering av vanskelige samtaler mv.
Vi viser til vedlagte presentasjon for nærmere informasjon om «jobbklar» og om hvordan SIB
kan bidra i arbeidet med mentorordninger.
Det kom følgende innspill:
 Det er flott at Karrieresenteret kan bidra med oppfølging på begge disse feltene.
Fakultetene oppfordres til å gjøre seg kjent med tilbudet.
 Det er viktig å synliggjøre hvilken kompetanse kandidatene har utover den rent
faglige kompetansen.
 I enkelte tilfeller er det ansatte som er mentorer, mens det i andre er studenter. Ved
HF har de lykkes med enkelte av tiltakene der ansatte er mentorer, gjennom tiltak
som bidrar til å redusere avstanden mellom ansatt og student.
Sak 61/15 Opptaksrammer
I følge kvalitetshåndboka skal fakultetene, gjennom sine utdanningsmeldinger, melde inn
forslag til opptaksramme samt fordeling av opptaksrammen. Forslag til opptaksrammer er
fastsatt på grunnlag av fakultetenes utdanningsmeldinger og studieplasstildelinger i
statsbudsjettet, og skal til endelig behandling i universitetsstyret.
Det ble orientert om to justeringer av tall i det utsendte saksnotatet:
- Forslag til vedtak, tabell 3: Sluttsummen i tabellen korrigeres til 330.
- I Det juridiske fakultets oversikt over opptaksrammer, ble oversikten for 2015-2016,
MAJUR, endret til 380.
Det kom følgende innspill:
 Omgjøringer av studieplasser fra rimelige til dyrere finansieringsgrupper medfører at
tallet på studieplasser blir redusert. Det er viktig at dette blir kommunisert til KD.
Det ble votert separat over hvert av punktene. Samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å utlyse 3844 studieplasser i Samordna
opptak, 1086 plasser på toårig master og 330 plasser i særskilte lokale opptak for
studieåret 2016/2017
Opptaksrammene fordeler seg slik etter fakultet:
Tabell 1: Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna
opptak 2016/2017:
Fakultet
Det humanistiske fakultet

Opptaksramme
988
2
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Det juridiske fakultet
Det medisinsk- odontologiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Totalt

380
303
709
507
957
3844

Tabell 2: Opptaksrammer for toårige masterstudier
2015/2016:
Fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Opptaksramme
249
30
105
307
115
280

Totalt

1086

Tabell 3: Særskilte lokale opptak:
Program
PPU
Norsk for flyktninger og innvandrere*
Bachelor i utøvende musikk
Praktisk pedagogisk utdanning i musikk
Totalt

Opptaksramme
215
80
25
10
330

* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester
2. Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å utlyse studieprogram og programvise
rammer i Samordna opptak i tråd med oversiktene under.
3. Utdanningsutvalget tar fakultetenes opptak utenfor opptaksrammene til orientering.
Opptak utenfor rammen bør begrenses da dette er studenter som ikke har finansiering,
samtidig som de kan påvirke gjennomføringstallene negativt.
Sak 62/15 Studieportefølje
Universitetsstyret vedtar årlig endringer i universitetets studietilbud og omfang av utlyste
studieplasser, med utgangspunkt i tilrådinger fra utdanningsutvalget. Studietilbudene skal
følge standarder og kriterier for akkreditering av studier gitt i NOKUTs studietilsynsforskrift
kapittel 7.
Det ble i år for første gang tatt i bruk et søknadskjema for oppretting av nye studietilbud.
Dette tar utgangspunkt i NOKUTs skjema som høgskolene bruker når de søker om
akkreditering av sine studietilbud.
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Det ble lagt fram et justert forslag til vedtak i møtet.
Det kom følgende innspill:
 Det har vært en intens og lærerik prosess. Nytt skjema er i hovedsak hensiktsmessig,
men detaljeringsnivået er stort og kan med fordel reduseres.
 Det er åpning for at malen kan evalueres. Det må likevel tas høyde for at UiB er
selvakkrediterende, og det forutsettes at oppretting av nye studieprogrammer er i
overensstemmelse med forskriftens krav. Kravene til oppretting av nye
studieprogrammer er omfattende, og dokumentasjonskravet har økt betraktelig.
 Når malene evalueres, bør det også gis tilbakemelding til NOKUT om disse.
Erfaringene fra denne runden tilsier at ikke alle spørsmålene er nødvendige.
Vedtak:
Utdanningsutvalget voterte over hvert av de fire punktene. Alle punktene ble enstemmig
vedtatt.
Utdanningsutvalget tilrår Universitetsstyret å fatte følgende
vedtak:
1.Universitetsstyret vedtar å opprette følgende studieprogram:
a. Årsstudium i pedagogikk, PS
b. Bachelorprogram i spesialpedagogikk, PS
c. Årstudium i kjønn, seksualitet og mangfold, HF
d. Bachelorprogram i klassisk filologi, HF
e. Bachelorprogram i politisk økonomi, SV
f. Integrert masterprogram i havbruk og sjømat, MN, under forutsetning av at
manglende emner og eksterne bidrag i studieplanen er dokumentert avklart.
2. Integrert lektorprogram i historie eller religionsvitenskap, HF, opprettes når
manglende emnebeskrivelser er godkjent og pedagogikkressursene er dokumentert
avklart.
3. Følgende studieplaner godkjennes, men studieprogrammene opprettes når
tilsettinger og ressursrammer er dokumentert avklart:
a. Integrert masterprogram i logopedi, PS
b. Master’s Programme in Global Development – Theory and Practice, PS
4. Følgende studieprogram legges ned:
a. Bachelorprogram i gresk og Bachelorprogram i latin, (jf. 1 d)
b. Bachelorprogram i havbruk, (jf. 1 f)
c. Master in Health Promotion, når 3 b) opprettes
Sak 63/15 Tildeling av PEK-midler og Uglepris
Oddrun Samdal orienterte. Søknadene om PEK-midler for 2016 skisserer alle tiltak som på
ulike måter vil kunne bidra til å styrke kvaliteten ved utdanningene. I PEK-komiteens
anbefaling om tildeling avmidler, er det i år likevel lagt til grunn noen forutsetninger som bør
være oppfylte for å få tildelt PEK-midler. Blant annet bør tiltak der midlene skal brukes til
lønns- eller reisemidler, ha overføringsverdi til seinere kull uten permanent
tilleggsfinansiering. Det ble også lagt til grunn at søknadene må være konkrete
på hvilke tiltak som skal gjennomføres. I tillegg ble det satt som en forutsetning at
prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet.
4
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Det kom følgende innspill:
 PEK-midlene er viktige utviklingsmidler på utdanningssiden og det bør sikres at hele
potten brukes ved senere tildelinger.
 Forutsetningene som ble lagt til grunn for årets tildeling bør legges inn i
retningslinjene for PEK-midler til neste år.
 Ved senere utlysinger bør det sendes ut begrunnelse for avslag til prosjektene som
ikke får midler.
 I dag blir rapportene fra PEK lagt i ePhorte og i Studiekvalitetsbasen. Det bør i tillegg
etableres rutiner som sikrer at PEK-prosjektene og erfaringene fra disse når ut til
flere.
Vedtak:
Utdanningsutvalget, vedtar følgende tildeling av PEK-midler og Uglepris for 2016:
 Det humanistiske fakultet:
Fagmiljøet i didaktikk ved AHKR, prosjektet: HUSK - Humanistisk skolesamarbeid,
prosjekt, får tildelt kr. 130 000,-.
 Det psykologiske fakultet:
Institutt for pedagogikk (IPED), Utvikling av etter- og videreutdanning i psykologididaktikk
– i samarbeid med videregående skole, får tildelt kr. 250 000, Det medisinsk- odontologiske fakultet:
Innføring av ny eksamensform i medisinstudiet: OSCE - Objective Structured Clinical
Examination, kr. 260 000,-.
 Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Institutt for sammenliknende politikk, Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap og Sosiologisk institutt, Ambassadørprogrammet. Kr. 60 000,Ugleprisen for 2015 blir tildelt Akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet.
Sum: kr. 100 000,Totalt PEK-midler og Uglepris: kr. 800 000,Sak 64/15 Møtedatoer 2016
Møtedatoer i Utdanningsutvalget i 2016.
Vedtak:
- Onsdag 3. februar
- Fredag 11. mars
- Mandag 11. april, tid: 10.00-13.00 – Utdanningsmelding
- Onsdag 18. mai
- Torsdag 9. og fredag 10. juni – UU-seminaret
- Mandag 5. september
- Onsdag 12. oktober
- Onsdag 9. november
- Onsdag 14. desember- studiekvalitetsseminaret
Møtetid fra kl. 9.00-12.00, med unntak av møtet i april som er satt til kl. 10.00-13.00.
Sak 65/15 Retningslinjer for sensorveiledninger
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Utarbeiding av retningslinjer for sensorveiledninger er en oppfølging av UU-sak 4/15:
Sensurering og begrunnelser for karakterer, som ble behandlet i Utdanningsutvalgets møte i
februar 2015.
Det kom følgende innspill:
 Det er positivt at det er utarbeidet felles retningslinjer for sensorveiledninger, og at disse i
stor grad samsvarer med etablert praksis. Retningslinjene vil gjøre det lettere å sette i
gang nye tiltak på dette feltet.
 Enkelte fakulteter har erfart at det kan være hensiktsmessig med sensorveiledninger på
store kull, men at det ikke er behov for sensorveiledninger i de små fagene.
 Ved HF har de registrert at over 50 % av de som klager på karakterene, får den samme
karakteren også etter klagen. Det er likevel en større andel som får endret karakter nå
enn før ordningen med blindsensur ble innført. Det er også en større andel som får
endret karakteren mye.
 JUS har lange tradisjoner med sensorveiledninger. Flertallet av klager på karakterene
ved JUS, kommer i fag der det er sensorveiledning. Fakultetets erfaringer fra dette er at
sensorveiledning ikke løser problemene med blindsensur.
 Det er ulik praksis for når sensorveiledninger skal foreligge. I enkelte tilfeller foreligger
sensorveiledninger i forkant mens den i andre tilfeller foreligger etter at sensuren har falt.
 Sensorveiledninger kan tjene en viktig funksjon i å gi retning for karaktersetting.
Forslag til vedtak
Utdanningsutvalget vedtar «Alminnelige retningslinjer for sensorveiledning ved Universitetet i
Bergen», samt «Anbefalte retningslinjer for sensorveiledning til bruk for den enkelte
eksamensoppgave», med de kommentarene som framkom i møtet.
Sak 66/15 Endringer i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved
Universitetet i Bergen»
Studieadministrativ avdeling har i dialog med fakultetene og Studentparlamentet gått
gjennom UiBs grads- og studieforskrift, og har foreslått en del endringer. De endringene som
foreslås har karakter av oppdateringer og presiseringer, og ikke realitetsendringer.
I møtet ble det opplyst om at § 6.8.4 i utsendt forslag til justert forskrift, ikke var oppdatert slik
som anført i saknotatet. Korrekt tekst i § 6.8.4 skal være: «En masteroppgave kan leveres på
nytt én gang som et nytt vurderingsforsøk, men da i vesentlig bearbeidet form og innen avtalt
tidspunkt. Fakultetet kan gi andre regler».
Det kom følgende innspill:
 Av forslag til ny forskrift § 6.1.(6), blir det foreslått at UiB kan kreve at studenter skal ha
tilgang til egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og vurdering. Det ble i møtet
presisert at et slikt krav må være nedfelt i studieplanen eller i utfyllende regler. Forslaget
er en tilpasning til varslede endringer i egenbetalingsforskriften.
Det kom i tillegg følgende endringsforslag:
 §2.3.6: Betegnelsen for graden master på grunnlag av et femårig eller toårig
studieprogram i rettsvitenskap skal være Master i rettsvitenskap
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§2.3.9: Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig
sammenhengende (integrert) studium for lektoryrket skal angis slik: Master i
humanistiske fag med integrert praktisk-pedagogisk utdanning
§4.2 (3) og §6.8 (4), andre setning. Begge paragrafene skal ha følgende tilførsel:
fakultetet kan gi andre regler.

Alle punktene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utdanningsutvalget rår til at universitetsstyret vedtar forslagene i endring i «Forskrift om
opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», slik de går fram av
vedlegget til saken her, og med de tillegg som kom fram i møtet.
Sak 67/15 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 – 2022
Oddrun Samdal presenterte ny strategi for 2016-2022. UiBs strategi for perioden 2016 –
2022. Sentrale mål på utdanningssiden, er blant annet at 85 % av kandidatene skal ha
relevant jobb to år etter endt utdanning. Andre sentrale målsettinger andelen som
gjennomfører mastergrad skal ha økt til 80 %, andelen som gjennomfører
bachelorprogrammer skal økes, minst 40 % av kandidatene skal ha et utvekslingsopphold,
samt at antall innreisende studenter skal ha økt med 20 %, samt at minst 50% av
underviserne skal ha deltatt i EVU i universtitetspedagogikk.
Videre oppfølging:
Det vil fremover bli fokus på hvordan få til endringene gjennom en ytterligere konkretisering
av tiltaksdelen av planen.
Sak 68/15 Skoleprosjektet- orientering om rekrutteringsarbeidet rettet mot 8. -12 trinn
i skolen.
Saken ble utsatt.
Sak 69/15 Ny SFU-utlysning våren 2016
NOKUT kommer til å lyse ut en ny runde med SFU i februar/mars 2016, med frist i mai 2016.
NOKUT vil invitere til søkerseminar for aktuelle søkere i perioden mellom mars og mai. De
konkrete datoene for utlysing mv. er ikke satt ennå.
Bistand i forbindelse med SFU-søknader vil bli tatt opp i neste møte. Til neste møte er det
sannsynligvis også avklart avgrensninger i antall søker per institusjon.
Sak 70/15 Ny studieplan i medisin
Saken ble utsatt.
Sak 70/15
Ingen saker

Eventuelt
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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 4 2015
Tid:

1. oktober kl. 09.00- 12.00.
Sted: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, møterom i 4. etasje i Lauritz Meltzers Hus.
Medlemmer: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal, dekan Knut Helland,
avdelingsdirektør Even Berge, avdelingsdirektør Christen Soleim (SA), Siri Bjerkestrand
(studenter med funksjonsnedsettelse), Eivind Brandt (student), Tord Lauvland Bjørnevik
(student), Naomi Ghebiregzabher (student) og Pål Halle Johnsen (student).
Observatører og andre: Hege Råkil (SIB), Runa Jakhelln (HR-avdelingen), Anne Bjørkum
Åsmul (UB), Sylvi Leirvaag (studentombud) og Pernille Reitan Jensen (tidligere
fadderkoordinator).
Fra administrasjonen: rådgiver Iren Igesund (SA).
Forfall: Tore Burheim (ITA).
Saksliste:
I
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
II
Referat fra møte 27.05.2015
Referatet var godkjent.
Sak 29/15
Valg av ny LMU-leder
I følge UH-lovens § 4-3 og LMUs regler § 2, skal LMU hvert år velge leder vekselsvis blant
de tilsattes og studentenes representanter. Studentrepresentantene, ved Tommy Aarethun,
har hatt lederfunksjonen siste år. Ny leder skal derfor velges blant de tilsattes representanter.
I tråd med tidligere praksis, ble viserektor for utdanning Oddrun Samdal foreslått som ny
leder for Læringsmiljøutvalget i studieåret 2015-2016.
Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar at viserektor for utdanning Oddrun Samdal blir leder for
Læringsmiljøutvalget i studieåret 2015-2016.
Sak 30/15
Nestleder i LMU
Studentrepresentanter ser det som gunstig å opprette en nestlederposisjon i LMU. To
løsningsmodeller ble presentert. Dersom LMU-leder er student, kan en student være
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nestleder eller alternativt kan viserektor for utdanning være nestleder. Når viserektor har
ledervervet, kan vara for viserektor være nestleder eller en student. Siden både ett
studentmedlem og viserektor for utdanning deltar på forberedelsesmøtene, har begge
kjennskap til sakene. Studentrepresentantene ønsket at nestlederollen tilfaller den gruppen
som ikke har leder.
Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget anbefaler at det opprettes en nestlederposisjon i Læringsmiljøutvalget.
Denne rollen bør tilfalle den gruppen som ikke har leder i den aktuelle tidsperioden.
Det anbefales at reglene til LMU endres i tråd med vedtaket.
Sak 31/15
Studentombudet- orientering ved studentombud Sylvi Leirvaag
Sylvi Leirvaag begynte i stillingen som studentombud 17. august. I tråd med LMUs
anbefaling skal hun være med på å utarbeide mandatet for stillingen.
I begynnelsen har arbeidet vært konsentrert om å gjøre ombudsfunksjonen kjent for
studenter og ansatte. Hun har blant annet drevet informasjonsarbeid i ulike fora, opprettet en
Facebook-side og laget flygeblad.
Studentombudet skal være en uavhengig, upartisk bistandsperson for studentene og ta vare
på rettssikkerheten deres. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud. Viktige oppgaver i stillingen
er å informere om rettigheter og plikter og å bidra til at sakene løses på et lavest mulig nivå.
Hun har fått en god del henvendelser allerede, og de fleste tar kontakt på e-post. Mange
saker er enkle og handler om informasjon, mens andre er mer komplekse. Ombudet
rapporterer halvårlig til rektor og kan fremme saker for styret.
Kontoret er i Harald Hårfagres gate 1, og trefftiden er tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 14.00.
Sak 32/15
Studiestart og fadderuken 2015
Tiltakene i forbindelse med studiestart og fadderuken som fadderkoordinator,
faddervaktordningen og den sentrale potten til kulturelle, sportslige og sosiale
fadderarrangement, ble videreført også i år. Utdanning i Bergen inviterte til et fellesmøte om
semesterstart den 11. mai, der temaet for møtet var faglig fokus i studiestarten.
Alle 880 faddere ble tilbudt kurs. Kurset, som var inndelt i to moduler, hadde fokus på
rusforebygging, kulturforståelse og inkludering, beredskap og sikkerhet, førstehjelp,
mediekontakt og rolleforståelse.
Det var færre medieoppslag enn tidligere år, men dekningen er fremdeles omfattende. Høyt
alkoholkonsum var hovedtema i nesten alle sakene. Totalt gav mediedekningen likevel et
relativt nyansert bilde av fadderuken. UiBs aktive arbeid med å gjøre uken trygg kom tydelig
frem i flere saker.
Fadderkoordinator, Pernille Reitan Jensen, tok blant annet opp disse utfordringene i
forbindelse med årets fadderuke;
• dårlig kommunikasjon med Kvarteret
• evalueringen av fadderkursene viste at fadderne synes det var uheldig å legge kurset
midt i eksamensperioden og på et tidspunkt ikke alle fadderne var klare
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•

uheldig at enkelte fakultet har vorspiel midt på formiddagen, noe det er jobbet aktivt
for å unngå de siste årene. Slike arrangement fører til drikkepress.

Fadderkoordinator foreslo følgende tiltak til neste års fadderuke:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Modul 1 og 2 slås sammen til ett kurs, som bør arrangeres helgen før fadderuken.
Innføre et felles rammeverk for alle fakultet – sikre at fadderuken ikke blir en russetid
«nummer 2».
Bedre kommunikasjon med Kvarteret. Det bør på plass en kontinuerlig
informasjonsflyt mellom fadderstyrene, fadderkoordinator og Kvarteret så tidlig som
mulig, for å sikre at fadderstyrene blir fornøyde og fortsetter å bruke studenthuset.
Videreføre minikurs med Kommunikasjonsavdelingen
Ha en oversikt over rapporteringslinjene i UiB-systemet
Videreføre internasjonalt mottak sammen med SA
Bedre kommunikasjon fra fadderkoordinator til fadderstyrer angående fadderkurs.
Det er viktig at også styrene ser viktigheten med kursene slik at de kan formidle
disse holdningene til sine faddere.
Det kom følgende innspill:
Et felles rammeverk for fadderarrangement kan forebygge drikkepress.
Retningslinjene bør si noe om hvilke forventninger fakultetene har til fadderstyrene.
1/3 av studentene opplever drikkepress. Det er viktig å ha gode alternative rusfrie
arrangement. Den sentrale potten er et viktig virkemiddel for å få gode arrangement.
Samarbeidet med velforeningene har fungert bra.
Det er viktig å synliggjøre alternative arenaer og rusfrie arrangement.
Det ble stilt spørsmål om alternative rusfrie arrangement segregerer mer enn de
integrerer. Alternative løp trenger ikke alltid ha en positiv effekt.
Fadderne representerer universitetet under fadderuken og må vise ansvarlighet i
forhold til denne rollen. De må ta et institusjonelt ansvar.
SiB har et nasjonalt ansvar når det gjelder oppfølging av rusproblematikk blant
studentene. Det ble uttrykt et ønske om en enda tydeligere rolle på dette området.
Det ble foreslått at SIB kunne ha en tettere dialog med fadderstyrene og snakke om
forventninger.
Samarbeidet med Kvarteret må bli bedre. Kvarteret kan brukes til arrangement med
alkoholfri fokus, noe som kan bidra til å redusere alkoholbruken.
Fadderuken har ulik lengde ved utdanningsinstitusjonene. BI reduserte lengden i år,
og inntrykket derfra var at dette førte til mer intens aktivitet og økt alkoholkonsum.
HiB derimot forlenget fadderuken, og der var aktivitetene roligere. En forlengelse av
fadderuken kan gi mer ro og tid til å bli kjent og skape gode sosiale relasjoner.

Oddrun Samdal takket Pernille Reitan Jensen for god innsats og nyttige innspill til neste års
arbeid med studiestart og fadderuken.
Studieadministrativ avdeling sender et brev til Kvarteret, der utfordringene med Kvarteret,
som er beskrevet i rapporten, blir tatt opp. Kvarteret vil bli bedt om å komme med
tilbakemelding om hvordan utfordringene skal løses.
Sak 33/15
LMU-årsrapport for studieåret 2014-2015
Læringsmiljøutvalget har hatt fem møter i løpet av studieåret 2014-2015 og behandlet
44 saker. Av disse sakene utgjør dialogmøtene med fakultetene og oppfølgingen av
Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø faste poster. Dette året har det vært
spesielt fokus på revisjon av Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i
Bergen 2013-2015, retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter studenter og vern
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mot gjengjeldelser ved varsling, mentorordning for studenter med nedsatt funksjonsevne og
studiestart og fadderuken.
Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar årsrapporten for studieåret 2014–2015. Kommentarer som
eventuelt kommer fram i møtet blir lagt til rapporten.
Læringsmiljøutvalget ber om at rapporten blir oversendt universitetsstyret for videre
behandling.
Sak 34/15

Oppfølging av retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter
studenter og vern mot gjengjeldelser ved varsling
Arbeidet med å lage retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter studenter er
komplisert og omfattende, siden det ikke eksisterer tilsvarende retningslinjer ved andre
høyere utdanningsinstitusjoner. Det har vært behov for å vurdere hvordan denne saken, og i
tillegg saken om vern mot gjengjeldelser ved varsling for studentene, skal følges opp videre.
Læringsmiljøutvalget har anbefalt at arbeidsutvalget i Studentparlamentet får ansvaret for å
følge opp begge sakene videre i dialog med direktørene ved SA og HR-avdelingen. Etter
møter mellom disse er det etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for å følge opp
arbeidet videre. Arbeidsgruppen har fått et mandat for arbeidet, og fristen for ferdigstilling er
15.12.15. Det anbefales et samarbeid med studentombudet i saken.
Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: Tord Lauvland Bjørnevik (student), Eivind Brandt
(student), Runa Jakhelln (HR-avdelingen), Roar Nese (HR-avdelingen), Per Gunnar Hillesøy
(SA) og Iren Igesund (SA).
Styringsgruppen består av: HR-direktør Janicke Stople, SA-direktør Christen Soleim,
Johanne Vaagland (studentrepresentant).

Sak 35/15
Mentorordning for studenter med nedsatt funksjonsevne- avtalekontrakt
Det er tatt initiativ til å innføre en mentorordning for studenter med nedsatt funksjonsevne
ved UiB, og ulike organisasjonsmodeller er vurdert. Personal- og organisasjonsavdelingen
anbefalte UiB som tiltaksarrangør å inngå en avtale med mentor som ikke-ansatt
arbeidstaker, også kalt oppdragstaker/frilanser. Læringsmiljøutvalget har anbefalt at UiB
innfører en ordning i tråd med POAs anbefaling.
HR-avdelingen har utarbeidet en avtalekontrakt for mentor. Avtalekontrakten og praktisk
gjennomføring er drøftet med kontaktpersonene for studenter med nedsatt funksjonsevne.
Studieadministrativ avdeling vil be HR-avdelingen om å sende ut informasjon om ordningen
til fakultetene.
Sak 36/15
Møte med representanter fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Til denne saken møtte fra fakultetet: studiesjef Ingrid Christensen, seniorkonsulent Hege
Aarethun, Magnus F. Henriksen, nestleder i SU, Martin Huse Strømø, fagutvalg for
utviklingsstudier og Olve Drageset fra fagutvalg for informasjons- og medievitenskap.
I møtet og på omvisningen ble det blant annet informert om:
• Fakultetet har utfordringer knyttet til bygninger og inneklima, og Læringsmiljøutvalget
anbefalte fakultetet å ta kontakt med EIA for kartlegging av luftkvalitet i siste
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dialogmøte. Fakultetet har ikke meldt inn denne saken til EIA, noe EIA fortsatt
anbefaler de å gjøre.
EIA opplyste at det ikke er penger i budsjettet til å rehabilitere Ulrike Pihls hus og
Sofie Lindstrøms hus nå.
Ifølge studentrepresentantene er læringsmiljøet ved fakultetet generelt sett veldig bra.
Fakultetet har utfordringer med studentlokaler og pauserom.
Når det gjelder faglig- sosiale arenaer, er fysiske lokaler fortsatt en utfordring. I
påvente av en løsning, brukes kantinen. De har en avtale om billigere leie av
kantinen.
Ifølge studentene blir det arrangert gode sosiale arrangement ved fakultetet og
fakultetet er imøtekommende i forhold til studentenes behov.
Samarbeidet mellom fadderstyret og fakultetet er godt. De har jevnlige møter,
koordineringen er god, og studentenes innspill blir tatt hensyn til.
Studentene har dårlig erfaring med det fysiske læringsmiljøet ved Ulrike Pihls hus.
Det er lytt ut mot korridoren og lytt mellom seminarrom og lesesaler.
Det er for få stikkontakter i kantinen og på lesesalene.
Fakultetet ønsker å gjøre Sofie Lindstrøms hus om til et digitalt hus, noe som er spilt
inn i budsjettet.
Det arbeides med mentorordningen. Inntrykket er at de som har mentor er godt
fornøyd.
Det ble stilt spørsmål om det er mulig for bachelorstudenter å få tilgang til lesesaler
på døgnbasis. Eiendomsavdelingen opplyste at døgnåpne lesesaler er krevende med
hensyn til sikkerhet
Pauserommet i Ulrike Pihls hus ble oppgradert for noen år siden, men trenger
oppussing. Bygget må gjennom en total rehabilitering, og det ligger inne i en
langtidsplan. Det vil ta 2-3 år før rehabiliteringen kan starte ifølge EIA.
Det er ønskelig med rullestoltilkomst fra gateplan i Sofie Lindstrøms hus.

Utvalget fikk en omvisning i kantinearealet og infosenteret i SV-bygget, pauserommet i Ulrike
Pihls hus og gangarealet i Sofie Lindstrøms hus.
Sak 37/15
Orienteringssaker
På grunn av få nominasjoner til Læringsmiljøprisen for 2015, er fristen forlenget til 22.
oktober. Basert på nominasjonene som kommer inn, vil aktuelle medlemmer i juryen bli
kontaktet på e-post.
Sak 38/15
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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Referat

Arbeidsmiljøutvalget

Dato:

16.09.15

Fra / Til

12.00-14.00

Innkalt av:

AMU ved UiB

Møteleder:

Else Jerdal

Deltakere:

Til stede:
Arbeidsgiverrepresentanter: Even Berge, Kjell Bernstrøm, Anne Lise Fimreite, Janicke
Stople, Asbjørn Strandbakken

Sted:
Referent:

Kollegierommet, Muséplassen 1
Runa Jakhelln

Arbeidstakerrepresentanter: Randi Heimvik, Toril Ivarsøy, Else Jerdal, Jørgen Melve,
Arne Mykkeltveit
Bedriftshelsetjenesten: Bente-Lise Lillebø, Roar Nese
Observatør og andre: Tord Lauvland Bjørnevik, Tone Bergan (III), Olaug Eiksund (III),
Bente Hordvik (25/15)
Sekretær: Runa Jakhelln
Sakliste
I
Innkalling og sakliste ble godkjent.
II
Referat ble godkjent med følgende presisering til sak 18/15 Tiltak for fysisk aktivitet ved UiB
forslag fra arbeidsgruppe: AMU støttet anbefalingene fra arbeidsgruppen. Det er
universitetsdirektøren som har besluttet at UiB skal iverksette tiltakene.
III

Orienteringssaker

Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB – status
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm orienterte om status for OU-prosjektet. Status og plan for
gjennomføring legges fram for universitetsstyret i september. Prosjektet er avsluttet, og det er
opprettet en referansegruppe med representanter fra fakultetene. Sentraladministrative avdelinger har
ansvar for gjennomføring. De fleste tiltakene vil være gjennomført i løpet av 2015 og i første halvår
2016. Avdelingene vil tilpasse informasjonsarbeidet knyttet til tiltak. Prosjektet vil ivareta felles
informasjonstiltak fram mot årsskiftet 2015/16.
Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser – status
Seniorrådgiver Tone Bergan, HR-avdelingen, orienterte om status for ARK. Et erfaringsseminar for
sektoren ble gjennomført i juni med 83 deltakere fra 20 institusjoner.19 institusjoner i sektoren har
gjennomført/bestilt ARK til nå, og forskningsdatabasen har pr. i dag ca. 12 000 respondenter. Prosess
med sekvensiell utrulling ved UiB pågår. Det psykologiske fakultet, Økonomiavdelingen, Det juridiske
fakultet og Universitetsbiblioteket har gjennomført. IT-avdelingen, Eiendomsavdelingen og
Universitetsmuseet igangsetter ARK i september. Alle disse har opprettet lokale prosjektledere.
Resten av UiB gjennomfører ARK i 2016. Etter hvert kan resultatene sammenlignes både ved egen
institusjon og i sektoren. Erfaringer så langt ved UiB viser at det er viktig å arbeide grundig med
organisering av struktur for undersøkelsen ved enheten, informasjon og forventningsavklaring, og ha
god dialog med verneombud. Viktig å koble ARK til systematisk HMS-arbeid og strategiutvikling.
Beredskapsarbeidet – status
Seksjonssjef Roar Nese, HMS-seksjonen, orienterte om status i beredskapsarbeidet. Revisjon av
sentral beredskapsplan skal styrebehandles i november. Beredskapsplan for ansatte i utlandet er
under revisjon. HR-avdelingen reviderer Tiltaksplan for personal- og pårørendeomsorg. Det er
utarbeidet en samleside for sikkerhet med link fra UiBs førsteside på web. Implementering av
krisestøttesystemet CIM går etter planen. HR-avdelingen, Studieadministrativ avdeling og
Eiendomsavdelingen skal ta systemet i bruk i høst. Det har vært gjennomført varslingsøvelser for
beredskapsledelsen og en table-top skal gjennomføres i høst. Studentulykken på Trolltunga i
september avdekket behov for å skjerpe varslingsrutinene. Det er også igangsatt et arbeid med
vurdering av campus-alert program og et arbeid med sikkerhet av kjemikalielagrene våre.
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HMS-avviksprosjektet – status
Rådgiver Olaug Eiksund, HMS-seksjonen, orienterte. Det er gjennomført evalueringsmøter av pilot
ved Kjemisk institutt, Institutt for biologi og sekretariatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet. Innføring av systemet oppfattes å være vellykket, systemet oppleves som enkelt å bruke og
med en lavere terskel for å melde avvik. Antall meldte avvik har økt, og det var også et av målene for
innføring av elektronisk system. Systemet gir god oversikt over tiltakene. Rapportfunksjon og
funksjonalitet for saksbehandler skal bedres, samt tilgjengelighet for hjelpeinformasjon, og ytterligere
informasjonstiltak rettet mot studentene. Sekvensiell innføring ved fakultet/avdelinger igangsettes
høsten 2015. Først ut er Det medisinsk-odontologiske fakultet og Universitetsmuseet i Bergen.
Miljøsertifisering ved UiB – status
Eiendomsdirektør Even Berge orienterte. Universitetsstyret valgte Miljøfyrtårn som
sertifiseringsordning i 2014. Miljøfyrtårnsertifiseringen er et samarbeidsprosjekt mellom UiB,
miljøfyrtårnkonsulent fra Emisoft AS, Stiftelsen Miljøfyrtårn og kommunens sertifisør. Vi er det første
store universitetet som gjør dette og sertifiseringsprosessen er godt i gang. Sentraladministrasjonen
og to pilotkontorer (Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet) ble sertifisert i
juni 2015. Det har vært en effektiv og grei prosess da UiB har hatt mange krav på plass. I september
er det oppstartsmøte med resterende fakulteter, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet, med
forventet sertifisering i desember. Videre arbeid er forbedringsarbeid og årlig miljørapport. Hvert tredje
år er det resertifisering.
Orientering fra universitetets hovedverneombud
UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud skal sikre
tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeid og sikre regelmessige møtepunkt mellom verneombud
og linjeleder. Det gjenstår noe før dette er fullt ivaretatt ved alle enhetene. I samarbeid med HRdirektøren arbeider HVO-nettverket med å få på plass regelmessige møter mellom linjeleder og
verneombud i alle enhetene. For noen hovedverneombud er det en utfordring at fakultetet ikke
kompenserer det instituttet hvor HVO har sin faste arbeidsplass for den tiden som trengs for å ivareta
vervet. Hovedverneombudene gjennomgår de nåværende ordninger ved fakultet og avdelinger, og vil
legge fram en sak for AMU om dette. Samarbeid mellom ledelse og verneombud var ett av temaene
på årets konferanse for hovedverneombud i universitetssektoren 10.-11. sept. En vernetjeneste som
er godt integrert i organisasjonen og har en klar og kjent rolle i arbeidsmiljøarbeidet, utgjør en ressurs
for organisasjonen og kan fungere som en viktig og effektiv kommunikasjonskanal i samarbeidet
mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Universitetets hovedverneombud arrangerer i slutten av
september en kompetansedag for alle verneombudene. Dette er en oppfølging til 40timersgrunnkurset i HMS og vil ha fokus på verneombudsrollen i praksis, med vekt på saksgang,
ansvar i linjen og rolleforståelse.
Orienteringer fra Eiendomsavdelingen – byggesaker og drift
 Universitetsaulaen ble åpnet i august og regjeringen vil gi startbevilgning til å fullføre
Museumsprosjektet.
 Innen 2025 skal UiB ha universell utforming (UU) i sine bygg. Kartleggingsprosjektet av UU i bygg
er ferdigstilt og EIA vil få en egen stilling for oppfølging.
 Uni Reserach har sagt opp flere av sine leieforhold i UiB sine bygg og skal samle virksomheten i
Nygårdsgaten 114 fra mars 2016. UiB vil på bakgrunn av dette gjøre interne rokeringer/flytting av
enheter slik at fire av UiBs kontorbygg kan selges: Prof. Keysers gt. 6B og 8, Allégaten 34 og
Villaveien 1A.
24/15 Årsmelding 2014 for AKAN-utvalget og Handlingsplan for det rusforebyggende arbeidet
ved UiB 2015-2018
Kommentarer fra AMU:
Det rusforebyggende arbeidet ved UiB er viktig og bør satses mer på i fremtiden. AMU ønsker seg en
mer offensiv handlingsplan som kan gi ny giv i AKAN-arbeidet i UiB og sette dette enda tydeligere på
agendaen, både for ledere og medarbeidere. Det er behov for å synliggjøre hva som skal til for å få
dette på plass, som for eksempel å utvikle nye tiltak og tilnærminger til tema. Lederne må få tilbud om
opplæring i å gjennomføre vanskelige samtaler.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar årsmelding 2014 fra AKAN-utvalget til orientering.
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Arbeidsmiljøutvalget ber om at nytt utkast til Handlingsplan for det rusforebyggende arbeidet ved UiB
2015 – 2018, i tråd med de merknadene som fremkom på møtet, legges frem for behandling i neste
AMU-møte.
25/15 Sykefraværet ved UiB og status for oppfølging av UiBs IA-mål
Kommentarer fra AMU:
Bruk av sykefraværsstatistikken er mangelfull og må utvikles for å bli et godt verktøy i IA-arbeidet.
Bedriftshelsetjenesten har viktig kompetanse som bør benyttes mer enn tilfellet er i dag. AMU
anbefaler at det tas en gjennomgang av bruk av bedriftshelsetjenesten i sykefraværsoppfølging. For å
kunne måle resultater av arbeidet med å øke antallet arbeids- og tiltaksplasser for personer med
nedsatt funksjonsevne, må UiB ha systemer som sikrer oversikt over antall tiltaksplasser til enhver tid.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering, med de merknader som fremkom i møtet.
26/15 Endring av verneområde – Muséplassen 3 – Sørfløyen
Vedtak:
Hovedverneområde 8.0 Administrasjonen, verneområde 8.1 får følgende inndeling:





Rektors kontor (Muséplassen 1)
Universitetsdirektørens kontor (Muséplassen 1)
UiB Global (Jekteviksbakken 31)
Sørfløyen (Muséplassen 3)

Endringen trer i kraft umiddelbart. AMU ber om at det gjøres en ny vurdering av verneområdet når
hele museet igjen er i drift.
27/15 Samordningsavtale mellom Helse Bergen HF og UiB for å sikre et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø – utkast
Kommentarer fra AMU:
Det er viktig at samordningsavtalen kommer på plass og at signeringsmøte mellom partene på
virksomhetsnivå gjennomføres så snart som mulig. Avtalens oppbygging med tre deler gir en tydelig
struktur, der den lokale del av avtalen (Del III) bygger på Del I og Del II. Del III i avtalen er å betrakte
som en mal, som må gjennomgås lokalt og følges opp. Det er partene lokalt som beslutter hvem som
er å regne som hovedbedrift der det er uklart, samt avgjør hvilket nivå i organisasjonen som tar ansvar
for Del III.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar utkast til «Samordningsavtale mellom Helse Bergen HF og Universitetet i
Bergen for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» til etterretning, med de merknader som fremkom i
møtet.
Referatanmerkning:
Fremdriften er noe utsatt ift. plan for i dialog med Det medisinsk-odontologisk fakultet sikre en så
hensiktsmessig og god praktisering av Del III som mulig.
28/15 HMS-avvik
I tidsrommet 14.04.15 - 06.08.15 er det mottatt og registrert 76 HMS-relaterte avvik, hvorav 29
meldinger i det elektroniske meldesystemet som er tatt i bruk ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader i perioden.
Vedtak:
AMU tar oppsummeringen til orientering.
29/15 Eventuelt
Ingen saker meldt.
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REFERAT FRA MØTE I LIKESTILLINGSKOMITEEN 7. OKTOBER 2015
Til stede: Hanne Marie Johansen, Johanne Vaagland, Atle Møen, Helga Marie Meling, Yngve
Brynjulfsen, Marius Prytz, Anne Marit Skarsbø, Randi Barndon
Forfall: Helge Molde, Katharina Sass, Antonella Zanna Munthe-Kaas, Jutta Dierkes, Linn Solvang
Aarnes(permisjon – vara møtte).
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A+B
Sak 14/15: Referat fra møte 20.mai godkjent uten merknader
Sak 15/15: Orienteringssaker
-

-

-

-

En undersøkelse om mangfold i akademia skal gjennomføres av AFI/Nifu på oppdrag av Kifkomiteen. UiB skal være en case i denne studien, og vil hjelpe forskerne med å skaffe
relevante informanter. Forskerne skal gjennomføre fokusgruppeintervju og individuelle
intervjuer i løpet av første halvdel av november.
Anne Marit Skarsbø orienterte om Balanse-Bergen. Forskningsrapporten skal ferdigstilles og
legges frem 28.oktober i Forskningsrådet. Den skal også presenteres på UiBs
likestillingskonferanse 4.desember. Balanse-Bergen har også et omfattende mentorprogram
som er kommet vel halvveis i prosjektperioden. De skal ha fellessamling 10.desember. Det er
22 mentor-adept-par fra UiB, HiB og Havforskningsinstituttet med i dette prosjektet.
Adeptene har gjennomgått opprykkskurs og kurs i akademisk skriving, og målet er at alle skal
ha en plan for opprykk ved prosjektavslutning til sommeren 2016.
HR-avdelingen er i ferd med å dele ut midler til likestillingstiltak etter søknad til fagmiljøene.
Bevilgningene fra styret var nærmest halvert fra forrige år, og det er kommet inn søknader
på over 3 mill kr. Dvs at aktivitetene i fagmiljøene blir kraftig redusert. I tillegg har vi måttet
kutte støtte til traineestillinger for personer med innvandrerbakgrunn og personer med
nedsatt funksjonsevne. Dette vil bli tatt opp i statusrapporteringen til styret over nyttår.
EIA har laget en stor statusrapport om universell utforming av UiB. Hele komiteen stiller seg
bak dette arbeidet, som også sees som en oppfølging av Handlingsplan for likestilling.

Sak 16/15: Høringssak- forslag til ny lov om endring av juridisk kjønn.
Hanne Marie Johansen lager et utkast til uttalelse og sender på høring til komiteens medlemmer til
kommentarer før det oversendes universitetsdirektøren innen 2.november.
Sak 17/15: Det nye arbeidsprogrammet til Studentparlamentet, med spesielt fokus på likestilling
og mangfold, ble lagt frem av studentrepresentant Johanne Vaagland:
4.1 UiB skal få på plass en plan for rekruttering til studier der et kjønn er klart underrepresentert
4.2 UiB skal sikre god individuell tilrettelegging i undervisnings- og vurderingssituasjon for studenter
med funksjonsnedsettelser
4.3 UiB skal ha en plan for universell utforming
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Hun orienterte om hvordan og hvor de så for seg å løfte frem disse sakene.
Sak18/15: Forslag til videre tema for komiteen å arbeide med resten av høsten og vårsemesteret
-

Invitere det nye studentombudet til et møte i Likestillingskomiteen for å få en orientering om
hennes arbeidsfelt og diskutere hvor hennes og komiteens arbeidsområder møtes.
Varsling på dagsorden: Komiteen inviterer en ekstern ekspert på varsling og en som kan
orientere om varslingsreglene ved UiB.
UiBs likestillingskonferanse arrangeres 4.desember
Kjønnsbalansert studentrekruttering – særlig til profesjonsstudiene
Mentorprogrammet ved UiB – invitere en mentor og en adept for å fortelle om hvordan
programmet fungerer
Familiepolitikk som del av likestillingspolitikken ved UiB
Religion og likestilling
Likestilling i forskning og utdanning

Sak 19/15: Evt
Neste møte onsdag 11.november kl.14. Studentombudet er invitert.

Vedlegg:
Sak 16/15: Høringssak- forslag til ny lov om endring av juridisk kjønn.

Høring: Forslag til lov om endring av juridisk kjønn - høringsuttalelse
fra Likestillingskomiteen ved UiB
Likestillingskomiteen ved Universitetet i Bergen viser til brev fra UiBs HR- avdeling av 17. september
2015, angående høringsuttalelse; Forslag om ny lov om endring av juridisk kjønn. Helse- og
omsorgsdepartementet har sendt saken på høring og lagt fram høringsnotat som blant annet bygger
på uttalelse av ekspertgruppe satt ned av Helsedirektoratet (2013), uttalelse fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (2014) og Interdepartemental ekspertgruppe (2015).
Departementet foreslår i notatet å gjøre det enklere å skifte juridisk kjønn. Dagens praksis med
obligatorisk krav til irreversibel medisinsk behandling, som blant annet innebærer sterilisering,
fjernes. Prosessen må være rask og enkel. Departementet avviser blant annet forslag om pålagt
refleksjonsperiode. I motsetning til ekspertgruppen vil Departementet foreslår i notatet en lavere
aldersgrense enn myndighetsalder; 16 år. Departementet åpner også for at barn mellom 7 og 16 år
kan søke om endring av juridisk kjønn dersom begge foresatte støtter det.
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Ny kunnskap om kjønn og seksualitet
Likestillingskomiteen slutter seg fullt ut til departementets forslag til lovendring som innebærer
valgfrihet, liberalisering og tydelig omlegging av dagens praksis. Komiteen peker på at en slik
omlegging er i tråd med nyere, tverrfaglig forskning om kjønn og seksualitet. Det går blant annet ut
på at kjønnsidentitet er grunnet i den personlige oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn man er.
Den subjektive opplevelsen er ikke nødvendigvis i samsvar med kroppens ytre anatomi. Den
konvensjonelle oppfatning om uklar kjønnsidentitet ble tidligere støttet av eksperter og omtalt som
kjønnsdysfori. I dag omtales det heller som kjønnsinkongruens. Et begrep som er negativt ladet og
henspiller på helsemessig avvik, er byttet med et nøytralt ladet begrep.

Likestillingshensyn
Som det framgår av høringsnotatet ble dagens praksis med krav om full sterilisering og kirurgi for å
skifte kjønn, utformet av medisinere for 50-60 år siden. Praksisen har vært uforandret siden de første
kjønnsskifteoperasjonene ble gjennomført i Norge på 1950-60-tallet, men blir i våre dager kritisert
både nasjonalt og internasjonalt av menneskerettsinstanser. Den nåværende praksisen kritiseres
også av de nasjonale brukerorganisasjonene og av enkeltpersoner som ønsker å skifte juridisk kjønn
uten å måtte gjennomgå fullstendig kjønnsbekreftende behandling. Det veier tungt for
Likestillingskomiteen ved UiB at Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt at dagens praksis
innebærer brudd på diskrimineringsloven om seksuell orientering. I denne sammenhengen kan det
være på sin plass å minne om UiBs Handlingsplan for likestilling 2012 – 15, som understreker at
universitetet vil arbeide aktivt for å forebygge alle former for diskriminering, herunder diskriminering
som rammer LHBT-personer.
Høringsnotatet trekker fram at flere vestlige land allerede har gått vekk fra kravet om
kjønnsskifteoperasjon ved skifte av juridisk kjønn. Det er komiteens mening at likestillingslandet
Norge bør følge opp og legge til rette for at også norske borgere får enklere adgang til å få godkjent
en annen kjønnsidentitet enn den man synes å være født med.

For Likestillingskomiteen ved UiB
Hanne Marie Johansen
26.oktober 2015
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UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRÅDET

Protokoll fra møte i alumnusrådet 16.12.15
Tilstede:
Oddrun Samdal (leder av rådet), Ingrid Endal (HF), Henning Simonsen (JUR), Andrea Grimnes
(MN), Ingrid Christensen (SV), Kariane T Westrheim (PSY), Rønnaug Tveit (Karrieresenteret),
Arnt Leganger (studentrepresentant).
Fra sekretariatet: Kirsti Brekke og Janne F Lønne

Sak 11/15 Introduksjon av alumnusrådsmedlemmene
Orienteringssak
Presentasjonsrunde av de nye medlemmene i Alumnusrådet.

Sak 12/15 Alumnusarbeid - status

Orienteringssak
Janne F. Lønne fra Kontor for samfunnskontakt orienterte kort om status for arbeidet med
UiB Alumni.
Rådet tok saken til orientering.

Sak 13/15 Satsingsområder for UiB Alumni 2016
Drøftingssak

Rådet ble bedt om å komme med innspill til UiB Alumnis aktiviteter og hva UiB Alumni bør
satse på i tiden fremover. Rådet kom med følgende innspill:
• UiB Alumni i utlandet
Sentrale personer ved fakultetene og i ledelsen bør oppfordres til å ha arrangement eller
invitere alumner når de skal ut og reise. Det bør lages et forslag til opplegg for
utenlandstreff, slik at det blir enklere å ta initiativ til slike treff for de som skal ut og reise.
• Initiativ til lokale alumnustreff
Det bør satses på å holde små alumnusarrangement i fagmiljøene. Sekretariatet for UiB
Alumni kan i større grad ta initiativ til å lage slike arrangement, og støtte fagmiljøene i
arbeidet med å avholde arrangementet. Mye av det som allerede skjer i fagmiljøene i dag er
aktuelt for alumner, så her gjelder det bare å huske å invitere alumner.
• Økt satsing på studenter
Informasjonen som går ut til nåværende studenter om UiB Alumni bør i større grad
samkjøres, slik at alle studenter som er ferdig uteksaminert får brosjyre om UiB Alumni
tilsendt sammen med vitnemålet. Informasjonen om UiB Alumni ut til studentene bør også
spisses, og begrepet «alumni» bør brukes aktivt. Innsatsen bør også økes for at studenter
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tidlig blir informert og gjort oppmerksom på UiB Alumni. Det kan da være en fordel å
samarbeide med de studenter som allerede har engasjert seg, som faddere, fagutvalg,
studentorganisasjoner o.l., samt å samarbeide med Studieadministrativ avdeling. Det kan
også vurderes om man vil satse på å nå ut til utvekslingsstudenter.
• Øke synlighet av UiB Alumni
Sekretariatet ble oppfordret til å være tilstede på Faglig-pedagogisk dag, Fagkritisk dag, BIFF,
Festspillene, Nordiske mediedager, Raftoseminaret og Forskningsdagene. Rådet oppfordret
til å lage et årshjul over viktige møteplasser.
Rådet kom også med innspill om at man bør øke samarbeidet med arbeidslivet/næringslivet,
eksempelvis gjennom mentorvirksomhet, en mentordatabase, intervjutrening eller lignende.
Karrieresenteret er da villig til å bidra i et slikt arbeid. Videre oppfordret Alumnusrådet til å
sende all viktig informasjon om UiB Alumni til fakultetene gjennom Ephorte.
Rådet oppfordret til at man følger opp de saker som ble nevnt i møtet, og diskutere en
tydeligere prioriteringsliste dersom det skulle bli nødvendig.

Sak 14/15 Alumnusdagen 2015/2016

Orienteringssak/ Drøftingssak

Sekretariatet presenterte en kort oppsummering og evaluering av Alumnusdagen 2015, samt
resultat at spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle som deltok samt alle som er medlem
av UiB Alumni i etterkant av Alumnusdagen 2015.
Rådet kom med følgende innspill til Alumnusdagen 2016:
- Man bør bruke Christie Café som vrimleareal
- Man bør jobbe for å få flere deltakere
- Det bør være bindende påmelding til kveldsarrangementet
- Mange var fornøyde med festen på kveldstid
- Fokusgrupper for å komme nærmere inn på hva alumnene ønsker seg ut av en slik
dag
- Samarbeide med andre aktører som Senioruniversitetet og Forskningsdagene
- Gjøre det så enkelt som mulig å melde seg på og delta
- Satse på tverrfaglighet, slik at flere av programpostene er interessante for flere
alumner

Sak 15/15 Dato for Alumnusdagen 2016
Vedtakssak

Alumnusrådet vedtok at Alumnusdagen 2016 skal holdes den 10. september.

Sak 16/15 Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.
KB/JL – 06.01.15
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PROTOKOLL fra
Studentparlamentet ved UiBs møte 04/15-16
den 23. november 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget
SP 45/15-16
Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.
Vedtakssak
Følgende stemmeberettigede var til stede ved møtestart:
Blå liste: Magnus Olaussen (fra 1905)
Grønn Liste: Svein-Martin Stenseth, Camila Cimadamore-Werthein, Johannes Sand Bolstad, Ina
Marie Christiansen
Liberal liste: Sondre Hansmark Persen, Naomi Ghebiregzabher
Det eneste Reelle Alternativ: Eirik Lie Reikerås, Elvis Kojo Nieuman Nagebe (erstattet av Vebjørn
Fortun kl 18.30), Mari Bondevik
Sosialdemokratisk liste: Eivind Valestrand, Khiem Tran (ankom 1750), Eivind Brandt (ankom 1725 –
dro 2150), Vilde Havrevold, Arne Bendik Rekve
Venstrealliansen: Britt Kristine Ludvigsen, Julianne Borgen (erstattet av Andrea Nilsson kl 1825)
Det humanistiske fakultet: Vegard Aabjørnsen (syk)– ingen vara
Det juridiske fakultet: Carl Henrik Andersson
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Fredrik S. Nesse
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Martha Rolland Jacobsen
Det psykologiske fakultet: Pål Halle Johnsen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Sofie Otnes Brattebø

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget: Johanne Vaagland, Tord Lauvland Bjørnevik, Ingrid Fjellberg, Jin Sigve Mæland
Universitetsstyret: Magnus Brekke Nygaard (ankom 1930)
Kontrollkomiteen: Fredrik Bøtker, Monica Beeder
Ordstyrer: Daniel Nygaard
Protokollfører: Thea Grastveit
FORSLAG til vedtak:
1.1. Studentparlamentet gjennomfører opprop.
UTFALL 1.1: SP var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede representanter til stede. Fra 1730: 20
stemmeberettigede, 1750: 21, 1905: 22
1.2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Innkalling og dagsorden godkjent

SP 46/15-16
Godkjenning av protokoll fra SP 03/15-16
Vedtakssak
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Ved ferdigstillelse av resolusjonen «Tiltak for å bedre den sanitære situasjonen på Ulrikke
Pihls hus», fremmet av Det eneste reelle alternativ til SP03 15/16 har det oppstått noen
uklarheter.
Forslagene som ble fremmet på møtet, og som ble vedtatt er som følger:
STRYKNINGSORSLAG fremmet av Pål Halle Johnsen:
Stryk alle referanser som spesifikt går på U.phil.
UTFALL: Vedtatt
TILLEGSFORSLAG fremmet av Pål Halle Johnsen:
SP-UiB ønsker en gjennomgående god standard på sanitære forhold ved Universitetets bygg
og lokaler.
UTFALL: Vedatt
Ønsker derfor at SP stemmer over om de ønsker alternativ 1 eller alternativ 2 skissert under.

Alternativ 2 vedtatt.

Resolusjon: Tiltak for å bedre den sanitære situasjonen ved universitetets bygg og lokaler
Det forventes at studentene skal være heltidsstudenter. Da må det også være mulig for
studentene å oppholde seg på lesesalene over lengre tid. For at dette skal oppnås, må det
legges til rette for akseptable sanitære forhold.

Studentparlamentet ved UiB mener at sanitære forhold skal holde en høy standard, også på
lesesaler.

Studentparlamentet ved UiB ønsker derfor at det bør gjøres noe med toalettpapirkvaliteten
ved endring i innkjøp av hygieneartikler.

Studentparlamentet ved UiB ønsker en gjennomgående god standard på sanitære forhold
ved universitetets bygg og lokaler.

FORSLAG til vedtak:
1.1 Studentparlamentet vedtar alternativ 2 som endelig resolusjon om «Tiltak for å bedre
den sanitære situasjonen ved universitetets bygg og lokaler»
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Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Vedtatt
1.2 Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 03/15-16 med eventuelle endringer som
fremkommer i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Vedtatt

SP 47/15-16
Orienteringer
Orienteringssak
Arbeidsutvalget og studentene i Universitetsstyret orienterte.
Mari Bondevik ønsker tilbakemeldinger på hvordan ordningen om digital pensumlitteratur
fungerer.
Andre styrer, råd og utvalg
Ingen andre orienteringer.

SP 48/15-16
Orientering ved Prorektor, Anne Lise Fimreite, om UiBs strategi 2016-2022
Orienteringssak
SP tok saken til orientering

SP 49/15-16
Discontinuation of the Quota Scheme
Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget
Saksbehandler Tord Lauvland Bjørnevik
UTFALL: Saken er diskutert

SP 50/15-16
Diskusjon: Endringer i «Forskrift om opptak, studier, vurderinger og grader
ved Universitetet i Bergen»
Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget
Saksbehandler Jin Sigve Mæland
UTFALL: Saken er diskutert
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SP 51/15-16
Ettergodkjenning av høringssvar om opptakskrav til høyere utdanning
Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget
Saksbehandler Jin Sigve Mæland
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvaret om opptakskrav til høyere
utdanning.

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Høringssvaret ettergodkjennes

SP 52/15-16
Ettergodkjenning av høringssvar om Norsk Studentorganisasjon sitt
prinsipprogram
Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget
Saksbehandler Jin Sigve Mæland
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvaret til NSOs
prinsipprogram.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Høringssvaret ettergodkjennes.

SP 53/15-16
Studentparlamentets budsjett for 2016
Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget
Saksbehandler Johanne Vaagland
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar budsjett for 2016 med de endringer som
måtte komme frem i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
ENDRINGSFORSLAG fra Eivind Brandt:
Flytter alle midlene fra annonse over til informasjonsposten.: Altså flytte 30.000 fra annonse
til informasjon.
UTFALL: Endringen tas inn
UTFALL: Budsjettet for 2016 vedtas med endringen som fremkom i møtet
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SP 54/15-16
Endring av Studentparlamentets vedtekter
Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget, Det eneste reelle alternativ og Studentens
valgstyre
Saksbehandler fra AU: Jin Sigve Mæland
a) Forslag til endring av SP-UiBs statutter § 13, fremmet av Arbeidsutvalget
Sak
Gammel
Møteplikt, møterett og forfallsmelding
§ 13. Arbeidsutvalgsmedlemmer, valgte
parlamentsrepresentanter, møteleder,
protokollfører og kontrollkomitémedlemmer
plikter å møte i parlamentsmøter. Forfall
meldes til arbeidsutvalget eller
organisasjonskonsulent i forkant av møtet.
Representanter melder i tillegg fra til sine
vararepresentanter. Fravær uten meldt
forfall sanksjoneres med tap av møterett
etter uteblivelse fra tre møter på rad.
Øverste vararepresentant på samme liste
rykker dermed opp som fast representant.

Ny
Møteplikt, møterett og forfallsmelding
§ 13. Arbeidsutvalgsmedlemmer, valgte
parlamentsrepresentanter, møteleder,
protokollfører og kontrollkomitémedlemmer
plikter å møte i parlamentsmøter.
Forfall meldes til arbeidsutvalget eller
organisasjonskonsulent i forkant av møtet.
Representanter melder i tillegg fra til sine
vararepresentanter. Fravær uten meldt
forfall sanksjoneres med tap av møterett
etter uteblivelse fra tre to møter på rad.
Øverste vararepresentant på samme liste
rykker dermed opp som fast representant.
I tilfeller der en liste ikke klarer å stille med
fast- eller vararepresentant til et
parlamentsmøte, vil listens plass stå tom.

FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar endringene i «§13 møteplikt, møterett og
forfallsmelding»
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Enstemmig vedtatt (22 stemmer for forslaget)

b) Forslag til endring av SP-UiBs statutter § 6 og SP-UiBs valgreglement § 8, fremmet av
Det eneste reelle alternativ
Foreslåtte endringer:
DERA v/ Eirik Reikerås fremmer forslag om å endre saken til en diskusjonssak, for å heller
fremme endringsforslaget igjen på følgende møte.
FORSLAG 1: Flytte vedtakssaken til neste møte
UTFALL: Enstemmig vedtatt
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FORSLAG 2: Gjøre om saken til en diskusjonssak.
UTFALL: Nedstemt med 13 mot 9 stemmer

c) Forslag til endring av SP-UiBs statutter § 8 og SP-UiBs valgreglement § 7, fremmet av
Studentens valgstyre
Ingrid Fjellberg har meldt seg inhabil i behandlingen av forslagene under punkt c), fremmet
av Studentenes valgstyre.

Forslag til ny § 8:
« Konstituerende møte skal avholdes innen fem uker etter gjennomført valg, og innen 15.
juni. Studentrepresentanter til råd og utvalg ved UiB skal, om mulig, velges på dette møtet.
Studentparlamentet skal på konstitueringsmøtet vedta forretningsorden, samt en møteplan
for videre ordinære parlamentsmøter.
Det er holdt av en plass til Arbeidsutvalget i følgende organ:
- Universitetets læringsmiljøutvalg
- Universitetets utdanningsutvalg
- Universitetets forskningsutvalg
Representanter til disse organene blir oppnevnt av Arbeidsutvalget etter intern
konstituering og det blir opplyst om dette på påfølgende møte.»
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslaget til ny § 8 i SP-UiBs statutter.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Enstemmig vedtatt

Bakgrunn/hensikt for endring av valgreglementets § 7
Ingrid er fortsatt inbabil.
Forslag til ny § 7:
Studentparlamentets sammensetning reguleres av Studentparlamentets statutter. En
person kan enten stille til valg som listerepresentant eller som representant for eget
fakultet. Denne personen kan på parlamentsmøter eller som representant i andre råd og
utvalg kun besitte et av vervene, og har til ethvert tidspunkt kun én stemmerett. En
representant som blir valgt både som listerepresentant og fakultetsrepresentant bør kun
møte i ett av vervene hele perioden.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslaget til ny § 7 i SP-UiBs valgreglement.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas ikke
UTFALL: Endringsforslaget falt med 15 mot 7 stemmer.
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SP 55/15-16
Resolusjon: Et mer internasjonalt tilgjengelig campus
Vedtakssak innmeldt av Det eneste reelle alternativ

FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Et mer internasjonalt
tilgjengelig campus».
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
ENDRINGSFORSLAG fremmet av fakultetsrepresentantene v/ Pål Halle Johnsen:
Endring fra ”(…) når man utformer informasjonstavler(…)” til ”(…) når man bytter ut eller
oppgraderer informasjonstavler(…)”
UTFALL: Endringsforslaget falt
UTFALL: Resolusjonen vedtatt

SP 56/15-16
Resolusjon: Bøter ved forsinket sensur
Vedtakssak innmeldt av Sosialdemokratisk liste v/ Eivind Brandt og Eivind A. Valestrand

FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Bøter ved forsinket sensur».
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
ENDRINGSFORSLAG fra Johannes S. Bolstad:
Siste setning i andre avsnitt endres til: ”Midler samlet inn via bøter må benyttes til
studenttiltak som sikrer læringsmiljøet ved universitetet, og slik komme studentene til gode
og kompensere for belastningen…”
UTFALL: Endringen vedtatt
ENDELIG UTFALL: Vedtatt med endringen som fremkom i møtet.

SP 57/15-16
Resolusjon: Åpenhet om UiBs samarbeid med andre aktører
Vedtakssak innmeldt av Sosialdemokratisk liste v/ Eivind A. Valestrand
ENDRINGSFORSLAG 1 fremmet av Camila Cimadamore:
Punkt 2, siste setning blir: ”Etiske og miljømessige hensyn må ivaretas ved etablering av
samarbeid”
UTFALL: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG 2 fremmet av Camila Cimadamore:
Punkt 4: Legges til ”… og jevnlig synliggjøre følger av retningslinjene.”
UTFALL: Vedtatt
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FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Åpenhet om UiBs samarbeid
med andre aktører».
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Vedtatt

SP 58/15-16
Resolusjon: Tiltak for en mer kjønnsbalansert studentrekruttering
Vedtakssak innmeldt av Sosialdemokratisk liste v/ Marius Prytz
ENDRINGSFORSLAG 1 fremmet av Johannes S. Bolstad:
I fjerde kulepunkt: endre fra ”tre” til ”fem år”
UTFALL: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG 2 fremmet av Camila Cimadamore:
I fjerde kulepunkt endre teksten til ”…25/75, bør UiB vurdere bruk av kvotering og/eller
poeng”
UTFALL: Falt
ENDRINGSFORSLAG 3 fremmet av Camila Cimadamore:
Stryke: ”Realfagene har over 50 % mannlige studenter, mens…”
UTFALL: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG 4 fremmet av Marius Olaussen:
Styke kulepunkt nr. 4 og 5
UTFALL: Falt
Stemmer enstemmig for å åpne dagsorden for å muliggjøre annen voteringsorden.
Stemmer først over Marius sitt forslag (endringsforslag 4), og voterer deretter over Camila
og Johannes sitt (hhv 2 og 1) uten å sette disse opp mot forslag 4.
Forslag 4: faller
Forslag 2: faller
Forslag 1: For – avholdende – mot: 8-5-8 (stemmelikhet, omvotering: 11-2-8) Forslaget
vedtas
Forslag 3: Forslaget vedtatt
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Tiltak for en mer
kjønnsbalansert studentrekruttering».
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Resolusjonen vedtatt med endringene som fremkom i møtet.
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SP 59/15-16
Resolution: Exams in English for all students who need and/or want them
Vedtakssak innsendt av Grønn liste v/ Camila Cimadamore
Fire innkomne endringsforslag, samtlige fra Camila Cimadamore:
1. Stryke: ”it is necessary for students to be evaluated in their knowledge on the subject,
independently of their knowledgeof the Norwegian languages” (tredje avsnitt)
2. Endre andre avsnitt til: ”Students are evaluated through exams. These are instances
in which we have to show the subject based knowledge we have obtained and
developed during the semester, thus the key focus should be on how well we have
understood the learning outcomes. Exams should therefore be held in a language
that is well known to the student, both personalaly and professionally, unless there
are specific and relevant reasons to do otherwise.”
3. Change: ”This is with the exception of the exams… specific language” to ”this is with
the exception of exams in which the knowledge to be evaluated is that of a specific
language or in studies in which communication is of crucual importance, for example,
lektorutdanning.” (tredje avsnitt)
4. Change the sentence ”we believe it is important that all students who need or want
to obtain a copy of the exam in English must be given one” to ”We believe that it is
important that all students who take a course in which the lecutres and/or the
recommended litterature is in English, must be provided with the exam in the
mentioned language, in addition to Bokmål and Nynorsk” (tredje avsnitt)
Endre første kulepunkt til: ”Whenever lectures and/or recommended litterature for a
course is in English, the exam must be supplied in Endlish, in addition to Bokmål and
Nynorsk”
Voterer over dem i blokk.
UTFALL: Samtlige endringsforslag er vedtatt i blokk.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Exams in English for all
students who need and/or want them».
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Vedtatt

SP 60/15-16
Diskusjon om SP-UiB-fondet
Diskusjonssak innmeldt av SP-UiB-fondet v/ styreleder Magnus Brekke Nygaard
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Vi har satt opp følgende punkter til diskusjon:
- Bør fondets kapital investeres annerledes enn i dag?
- Skal fondet fortsatt ha to årlige søknadsfrister?
- Hvordan kan vi oppnå større synlighet og engasjement for fondet?
UTFALL: Saken ble diskutert.

SP 61/15-16
Resolusjon: Differensiert treningsavgift
Vedtakssak innsendt av Det eneste reelle alternativ v/ Eirik Reikerås
Eivind Brandt melder seg inhabil.
ENDRINGSFORSLAG 1 fremmet av Johannes S. Bolstad
Helhetlig endringsforslag for tredje avsnitt, nytt avsnitt: ”Studentparlamentet ved UiB mener
derfor at SiB må legge fram en modell for differensiert treningsavgift for de ulike
institusjonene basert på deres bidrag til SiB-samarbeidet per student, i forhold til forventet
bidrag fra institusjonen, og innføre dette.”
UTFALL: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG 2 fremmet av Camila Cimadamore
Tredje avsnitt, endre ordlyden til: ”studentene fra de institusjonene som bidrar minst per
student til SiB… studiestedene som bidrar mest per student”
UTFALL: Camilla stryker forslaget
ENDRINGSFORSLAG 3 fremmet av Johannes S. Bolstad
Første avsnitt, andre og tredje setning endres til: ”Det er derfor ønskelig at institusjonene får
insentiv til å bidra som forventet per student. Dette bør innføres overfor de institusjonene
som ikke etterlever forventningene”
UTFALL: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG 4 fremmet av Johannes S. Bolstad
Tillegg til siste setning, første avsnitt: ”…, som for eksempel tilgang til toalettene på
Studentsenteret”
UTFALL: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG 5 fremmet av Johannes S. Bolstad
2. avsnitt, første setning, andre halvdel, endre fra ”for å øke bidraget” til ”for å utjevne
bidragene.”
UTFALL: Vedtatt
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Differensiert treningsavgift».
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas ikke
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Dissens: Tord Lauvland Bjørnevik
ENDELIG UTFALL: Vedtatt (med stemmetall 10 mot 8 stemmer, 2 avholdende)

SP 62/15-16
Eventuelt
Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak

SP 63/15-16
Møtekritikk
Diskusjonssak
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