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 Fullmakts-, referatsaker og diverse referater m.v. 

a) Brev av 30.1.2017 
I samråd med GC Ribeber & CO As er direktør Ole Arve Misund, NIFES, oppnevnt 
som nytt medlem og regionleder Åse Åtland, Niva Region Vest, som nytt varamedlem i 
styret for Nansensenteret frem til 31.12.2017. De erstatter representantene fra 
Havforskningsinstituttet, som har bedt om fritak fra vervene i styret for Nansensenteret. 
(2010/55112) 
 

b) Brev av 21.2.2017 
Instituttleder Ørjan Totland, Institutt for biologi, er oppnevnt som nytt varamedlem til 
interimsstyret for Arven etter Nansen fra 1.8.2017. Han erstatter professor Gunn 
Mangerud som skal ha forskningstermin høsten 2017.(2012/2695) 
 

c)  Brev av 21.2.2017  
Professor Siri Meyer, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, er 
gjenoppnevnt som leder av Estetisk utvalg for perioden 1.8.2017-31.7.2021 
(2017/2849) 
 

d) Brev av 28.2.2017.  
I samråd med Uni Research er Geir Lien, Helse Bergen, oppnevnt som nytt medlem i 
styringsgruppen for GAMUT etter Hans Olav Instefjord som har bedt om fritak fra 
vervet. Oppnevningen gjelder frem til 31.12.2017. (2012/12383) 
 

e)  Diverse referat m.v. 
Vedlagt følger: 
1. Protokoll fra møte i forskningsutvalget 2.2.2017 
2. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 30.11.2016 
3. Referat fra møter i Studentparlamentet 30.1.2017 
 

g) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
1.Møter i fakultetsstyre: 
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 31.1., 7.3. og 21.3.2017 
http://www.uib.no/hf/104529/sakslister-og-protokollar-2017 
Styremøte ved Det juridiske fakultet  
http://www.uib.no/jur/103951/m%C3%B8teinnkallinger-og-protokoller-2017 
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige  
http://www.uib.no/matnat/104896/protokoller-fakultetsstyret-2017 
Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 8.2.2017 
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http://www.uib.no/mofa/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret#2017 
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 7.12.2016 og 8.2.2017 
http://www.uib.no/psyfa/93982/m%c3%b8teinnkalling-og-protokoll-2016# 
http://www.uib.no/psyfa/102205/m%C3%B8teinnkalling-og-protokoll-2017 
Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
http://www.uib.no/svf/39039/sakslister-og-protokoller# 
Styremøte ved Fakultet for kunst, musikk og design 19.1. og 22.2.2017 
http://www.uib.no/kmd/104202/fakultetsstyret 
Styremøte ved Universitetsmuseet 
http://www.uib.no/universitetsmuseet/106200/styrem%C3%B8ter-2017 
2. Styremøte i Studentsamskipnaden i Bergen 2.2.2017  
http://www.sib.no/no/om-sib/styret/styresaker/2017/protokoller-2017 
 
 

 
 

 
Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret tar saken til orientering. 
 
 

 
   

 
  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
  
 
30.03.2017/Mona Viksøy 
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Universitetets forskningsutvalg 
Møte 2. februar 2016 
12:30 -15:30 
Kollegierommet, 
Muséplass 1 

Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Anne Marit Blokhus, Annelin Eriksen, 
Eyvind Rødahl, Robert Murison, Johan Sandborg, Henriette Maria Hop Wendelboe, Camila Cimadamore 
Werthein, Håkon Rangaard Nilsen, Ingrid Handeland, Susanne Mikki, Torjus Midtgarden, Monika 
Sandnesmo.  
 
Andre: Oddrun Samdal,  
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle og Yngve Brynjulfsen 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 8. september 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 1/17 Status H2020/NFR 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte. Et foreløpig notat var utsendt i forkant 
av møtet. UiBs bidrags og oppdragsinntekter ble 859 mill. kroner i 2016. Dette er 7 
mill. kroner lavere enn budsjett, en svak nedgang fra 2015 men samtidig godt over 
nivået i 2014 som var 794 mill. kroner En antatt nedgang i søkningen viset seg å blir 
lavere enn antatt, og i sum klarer UiB å holde målsettingen for antall innsendt 
søknader til H2020. Espedal la vekt på det er nødvendig for UiB å arbeide for større 
bredde i søkning om ekstern finansiering fra EU og NFR.  
 
Saken ble lagt frem for utvalget til orientering og drøfting. 

FU 2/17 Strategi for UiBs BOA-virksomhet 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal ga en muntlig orientering.  
 
UiB har et mål om 1 milliard i eksterne inntekter. For å nå målet må antallet forskere 
som søker økes, det må søkes til flere finansieringskilder og utlysninger, tilslaget må 
øke, og UiBs andel av prosjektbudsjettene, både som partner og koordinator, må 
økes. 
 
Saken ble lagt frem for utvalget til orientering og drøfting. 

FU 3/17 Underkjenning av doktorgrader – statistikk og nye retningslinjer 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Ved UiB blir svært mange 
førstegangsunderkjenninger omarbeidet, levert inn på nytt og godkjent.  
 
Saken ble lagt frem til utvalget for orientering og drøfting. 

FU 4/17 Høring: Mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten, 
 
Saken var lagt frem utvalget til drøfting. Utvalget konkluderte med at Universitetet i 
Bergen kan stille se positivt til bruken av en siteringsindikator parallelt med 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_underkjenninger.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_horing_mulig_utvidelse_av_publiseringsindikatoren_med_en_siteringsindikator.pdf
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publiseringsindikatoren, men ikke støtte forslaget om at en slik indikator kan inngå i 
en finansiell fordelingsnøkkel. 
 
Basert på innspill i møtet, blir en høringsuttalelse fra UiB utformet 

 

IV. Orienteringer 

a. Exit-survey 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle ga en muntlig orientering 

c. Horisontprogrammet 
Seniorrådgiver Espen Dahle ga en muntlig orientering 

d. E-kurset for veiledere 
Rådgiver Yngve Brynjulfsen ga en muntlig orientering om e-kurs for veiledere. 

 
 
Eventuelt  
Ingen saker. 

 
 
  

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_orientering_om_exitsurvey.pdf
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Referat Arbeidsmiljøutvalget  
Dato: 30.11.16 Sted: Kollegierommet, Muséplassen 1 

Fra / Til  12.30-14.30 Referent: Runa Jakhelln 

Innkalt av: AMU ved UiB 

Møteleder: Kjell Bernstrøm 

Deltakere: 
 

Til stede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: Even Berge, Kjell Bernstrøm, Britt-Karin Muri, Dag Rune 

Olsen, Asbjørn Strandbakken 

Arbeidstakerrepresentanter: Siv Lise Bedringaas, Randi Heimvik, Toril Ivarsøy, Else 

Jerdal, Jørgen Melve 

Bedriftshelsetjenesten: Bente-Lise Lillebø, Roar Nese  

Observatør og andre: Kristine Breivik (32/16), Sylvi Leirvaag, Svein Martin Stenseth, Tore 

Tungodden (24/16) 

Sekretær: Runa Jakhelln 

 
Sakliste 
I   Innkalling og sakliste ble godkjent.  
II           Referat fra møte 02.09.16 ble godkjent.  
 
23/16 Prosesser i byggesaker ved UiB 
 

Kommentar: 
AMU vil få presentert informasjonsheftet om brukermedvirkning i byggesaker som nå 
utarbeides av Eiendomsavdelingen.  

 
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering. 
 

24/16 Rutine for endrings- og omstillingsprosesser 
 

Vedtak:  
Verneombudene ved UiB skal medvirke i planlagte endrings- og omstillingsprosesser i 

samsvar med lov og forskrift. AMU ber om at universitetsledelsen i samarbeid med 

universitetets hovedverneombud ferdigstiller en skriftlig rutine for vernetjenestens 

medvirkning, med utgangspunkt i momentliste fra hovedverneombudet og assisterende 

universitetsdirektør. 

25/16 Informasjon og medvirkning i planlagt ombygging av Nygårdsgaten 5   

Kommentar:  
Det er viktig at ledelsen jevnlig informerer involverte ansatte om faktiske forhold.   
 
Vedtak:  
AMU ber om at det gis informasjon til involverte ansatte ved planer knyttet til byggeprosjekter 

og at det etableres prosjektorganisasjon når det er behov for dette i tråd med lov og forskrift. 

26/16 Sykefraværet ved UiB og status for oppfølging av UiBs IA-mål 

Vedtak:  
AMU tar sykefraværet ved UiB og status for oppfølging av UiBs IA-mål til orientering og ber 

om at IA-gruppen i samarbeid med HR-avdelingen utarbeider en plan for å systematisere og 

intensivere arbeidet med tiltaksplasser. 



2 
 

27/16 Opprettelse av nytt hovedverneområde og endring av verneområder 
 

Vedtak: 
Fakultet for kunst, musikk og design: 
Det opprettes et nytt hovedverneområde 11.0 Fakultet for kunst, musikk og design.  
Hovedverneområdet får følgende inndeling: 

 11.1    Institutt for musikk (Lars Hillesgate 3) 

 11.2.1 Institutt for kunst (C Sunds gate) 

 11.2.2 Institutt for kunst (Vaskerelven) 

 11.2.3 Institutt for kunst (Strømgaten) 

 11.3.1 Institutt for design (Kong Oscars gate) 

 11.3.2 Institutt for design (Marken 37) 

 11.4.1 Fakultetsadministrasjonen (Strømgaten) 

 11.4.2 Fakultetsadministrasjonen (Lars Hillesgate 3) 

 
AMU ber Fakultet for kunst, musikk og design i samråd med enhetenes verneombud legge 

frem forslag til endring av verneområder for behandling i AMU etter flytting til nytt bygg og 

avsluttet interimsperiode høsten 2017. 

 

Universitetsbiblioteket:  

Hovedverneområde 9.0 Universitetsbiblioteket får følgende inndeling: 

 9.1 Bibliotek for humaniora (Haakon Sheteligsplass 7) 

Avdeling for fellesfunksjoner (Haakon Sheteligsplass 7) 

 9.2 Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk (Fosswinckelsgt. 14) 
Bibliotek for juridiske fag (Magnus Lagabøtes plass 1) 
Bibliotek for psykologi, utdanning og helse (Christiesgt. 12) 

 9.3 Bibliotek for medisinske og odontologiske fag (BB- bygget, Jonas Lies vei 91) 
Bibliotek for realfag (Johannes Brunsgt. 12) 
Billedsamlingen (Nygårdsgt. 5) 
Manuskript- og librarsamlingen (HF-bygget, Sydnespl. 7) 
Bibliotek for kunst og design (Vaskerelven) 

 

Elektronmikroskopisk laboratorium: 

Hovedverneområde 2.0 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, verneområde 2.3 får 

følgende inndeling: 

 Institutt for geovitenskap (Realfagsbygget, Allegaten 41) 

 Elektronmikroskopisk felleslaboratorium (Realfagsbygget, Allegaten 41) 

 

UiB Global: 

Hovedverneområde 3.0 Det medisinsk-odontologiske fakultet, verneområde 3.5 får følgende 

inndeling: 

 Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Kalfarveien 31, Årstadveien 21, 

Jekteviksbakken 31) 

 

De nye verneområdene trer i kraft 01.01.2017. 

 

28/16 Organisering av universitetets bedriftshelsetjeneste 
 

Kommentar: 
Det skal foretas et videre utredningsarbeid knyttet til organisering av BHT, HMS og 
beredskapsarbeidet i 2017.  

 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 

 
29/16 Årsrapport AMU – rapportens form 
 

Vedtak: 
AMU ber administrasjonen utarbeide et utkast til utvalgets årsrapport for 2016 basert på 
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drøftinger som fremkom i møtet.  
 

39/16 Møteplan AMU 2017 
 

Vedtak: 
AMU tar forslag til møteplan til etterretning. 

 
31/16 HMS-avvik       

 
Kommentar: 
For 3. kvartal 2016 (tidsrommet 01.07.16 - 30.09.16) er det meldt 60 HMS-avvik i digitalt 
system. Manuelt avvikssystem er nå utfaset. Det er ikke meldt om alvorlige HMS-avvik i 
perioden.  

 
Vedtak:  
AMU er svært tilfreds med arbeidet med å utvikle og implementere et nytt digitalt avvikssystem 

og vil berømme prosjektgruppen med prosjektleder Olaug Eiksund for glimrende utført arbeid. 

32/16 Orienteringssaker 
 

#ORG2022 - status 
Prosjektleder Kristine Breivik orienterte. Styringsgruppen til #ORG2022 har en koordinerende 
funksjon og pådriver for å lykkes med mål og effektivisering. Forpliktelser på ledernivå er viktig 
og tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige aktører for å lykkes. #ORG2022 har to 
fyrtårnprosjekter: Indre arbeidsmarked og Arbeidsprosesser knyttet til digital eksamen og 
sensur. Nye prosjekter er knyttet til digitaliseing med issuetracker, forenkling av 
arbeidsprosesser og e-læringsprosesser. Det arrangeres allmøte i universitetsaulaen 13. 
desember.   
 
Orientering fra universitetets hovedverneombud  
Det arbeides systematisk med vernetjenestens rolle i organisasjonen, med endring og 
utviklingsprosesser og dialog med ledelsen. UHVO har deltatt på den årlige 
Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i oktober i regi av Arbeidsmiljøsenteret, IA-dag i regi av NAV 
Arbeidslivssenteret i november og Kurs for hørselshemmede arbeidstakere. 
   
Orienteringer fra Eiendomsavdelingen – byggesaker og drift.  
Eiendomsdirektør Even Berge gav en presentasjon om pågående og planlagte byggeprosjekt i 
tillegg til den skriftlige orienteringen som blant annet viser historisk høyt aktivitetsnivå på 
bygginvesteringer til UiB-bygg i 2016. 

 
33/16 Eventuelt  

Resultater fra ARK undersøkelsene ble etterspurt og vil bli behandlet i neste AMU-møte.  
 

 

 



 

PROTOKOLL 
 

SP 06/16-17 
Møte i Studentparlamentet, UiB 

 
Mandag 30. januar 2017 

Klokken 17:00-20:00 
Integrerbar, Realfagsbygget UiB 

 
Ordstyrer: Mia Milde 

Protokollfører: Runar Jenssen 
 

Dagsorden 
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Sak 68/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt 

Vedtakssak 
 
Følgende stemmeberettigede var til stede ved møtestart: 
 
 
Blå Liste (BL): 
 

 
Jonas Nikolaisen 

 
Delegat 1 

 
 

Realistlista (RL): 
 
 
 

Roymond Olsen 
Fredrik S. Nesse 
Morsal Saba 

Delegat 2 
Delegat 3 
Delegat 4 

 

Sosialdemokratisk liste (Sos.dem): 
 
 
 
 

Marius Prytz 
Oda Krogh Læret 
Martha Rolland Jacobsen 
Eivind Brandt 

Delegat 5 
Delegat 6 
Delegat 7 
Delegat 8 

 
 
 
Dro 20:25 

Det Eneste Reelle Alternativ (DERA): 
 
 
 
 

Arild Pensgaard 
Magnus Henriksen 
Frida Axelsen 
Vebjørn Arff 

Delegat 9 
Delegat 10 
Delegat 11 
Delegat 12 

 
 
 
 

Venstrealliansen (VA): 
 
 
 

Andrea Setio Nilsson 
Andreas Sjalg Unneland  
Andreas Madsen Berg 

Delegat 13 
Delegat 14 
Delegat 15 

 
  

Grønn Liste (GL): 
 
 

Camila Cimadamore 
Erlend Søbye Grønvold 

Delegat 16 
Delegat 17 

 
 

Liberal Liste (LL): 
 
 

Agnes Hoshovde Bernes 
Stian Skarheim Magelssen 
 

Delegat 18 
Delegat 19 

 

Det humanistiske fakultet (HF): 
 

Jonas Vikan Simensen Delegat 20  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF): 
 

Fredrick T. Mortvedt Delegat 21  

Det psykologiske fakultet (PF): 
 

Karina Harkestad Delegat 22  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
(MNF): 
 

Natalie Johnsen Delegat 23  

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF): 
 

Emily McLean Delegat 24  

Det juridiske fakultet (JF): 
 

Ingrid Handeland Delegat 25  

 
Det var 25 stemmeberettigede delegater til stede ved opprop. 
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Følgende andre var til stede: 
 
 
Arbeidsutvalget (AU): 
 
 
 
 

 
Håkon Rangaard Mikalsen 
Svein-Martin Stenseth 
Henriette Vågen Aase 
Eirik Lie Reikerås 

 
AU1 
AU2 
AU3 
AU4 

 

Universitetsstyrestudentene (UST): 
 
 

Johanne Vaagland 
- 

UST1 
UST2 

Kom 19:10 

Kontrollkomiteen (KK): 
 
 
 

Bjørn Iversen 
Pål Halle Johnsen 
Pernille Reitan Jensen 

KK1 
KK2 
KK3 

 

Gjester (G): 
 

Sverre Hartveit G1  

Ordstyrer: 
 

Mia Milde   

Protokollfører: 
 

Runar Jenssen   

 
FORSLAG til vedtak 
Sak 68.1 Studentparlamentet gjennomfører opprop. 
Sak 68.2 Studentparlamentet godkjenner innkalling og setter dagsorden. 
Sak 68.3 Saker til eventuelt. 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas. 
 
Innspill til innkalling 
Ingen innspill til innkallingen. 
 
Endringsforslag til dagsorden 
Arbeidsutvalget: 
Sak 70: Johanne Vaagelands orientering fra Styrestudentene utsettes til slutten av møtet. 
 
Saker til eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
UTFALL SAK 68.1 
SP var vedtaksdyktig med 25 stemmeberettigede til stede ved opprop. 
 
UTFALL SAK 68.2 
Dagsorden enstemmig vedtatt med eventuelle endringer som fremkommer over. 
 
UTFALL SAK 68.3 
Ingen saker ble meldt til eventuelt. 
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Sak 69/16-17 Godkjenning av protokoll fra SP 05/16-17 

Vedtakssak 
 
FORSLAG til vedtak 
Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 05/16-17 med eventuelle endringer som 
fremkommer i møtet. 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas. 
 
Endringsforslag 
Erlend Søbye Grønvold: 
Navnet til Erlend Raa Vågset må endres opp på i innspill til protokoll SP04, og i protokoll SP04. 
 
Fredrick T. Mortvedt: 
Har ikke forlatt fra møtet, slik det står oppgitt i forslag til protokoll for SP05. 
 
UTFALL SAK 69 
Protokoll for SP 05/16-17 ble godkjent med eventuelle endringer som fremkommer over. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
 

Sak 70/16-17 Orienteringer 

Orienteringssak 
 
Arbeidsutvalget orienterte hver for seg med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt med 
sakspapirene. 
 
Johanne Vaaglands orientering ble utsatt til senere i møtet, hun orienterte fra 
Universitetsstyrestudentene med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt med sakspapirene. 
 
Erlend Søbye Grønvold orienterte om internasjonal komité. Komiteen har arrangert møte for 
internasjonale studenter. Planlegger flere møter om internasjonalisering ved UiB. 
 
Det ble åpnet for spørsmål etter hver orientering. 
 
 

Sak 71/16-17 Landsmøtet til NSO 

Orienterings- og vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 

 
FORSLAG til vedtak 
Studentparlamentet UiB godkjenner Ingrid Handeland som representant til landsmøtet til NSO 2017.  

 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas 
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Det ble åpnet for spørsmål. 
 
KK kommenterer at det er dumt å fravike fra et reglement og ikke endre reglementet. 
 
Det ble votert over og vedtatt å fravike fra Studentparlamentets vedtekter for å få valgt inn Ingrid 
Handeland. 
 
Endringsforslag 
Ingen innkomne endringsforslag. 

 
UTFALL SAK 71 
Vedtatt. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
 

Sak 72/16-17 Endring av Studentparlamentets Statutter 

Vedtakssak, innmeldt av Magnus Nygård og SP-UiB-Fondet 
 
Alternativ 1 
Dette alternativet endrer organiseringen av prinsipp- og arbeidsprogrammet slik at vedtaket fra 2014 
blir helt reversert.  All vesentlig politikkutforming for organet vi da skje av SP. 
 
Arbeidsprogram 
 
§ Dagens formulering  Forslag til ny formulering Forklaring 

§24  Arbeidsutvalget skal, etter 
studentparlamentets rullering 
av prinsipprogrammet og innen 
utgangen av september måned, 
legge frem en orienteringssak 
om sitt vedtatte 
arbeidsprogram i 
studentparlamentet. 
Arbeidsprogrammet skal ha en 
tidshorisont på ett år. 
Arbeidsutvalget skal på 
studentparlamentets siste møte 
legge frem en diskusjonssak om 
evaluering av sitt arbeid for å 
realisere arbeidsprogrammets 
innhold. 
 

Studentparlamentet vedtar årlig 
et arbeidsprogram som legger 
føringer for hvilke 
politikkområder arbeidsutvalget 
skal prioritere i inneværende år.  
 
På konstituerende møte setter 
Studentparlamentet ned en 
komité for utarbeidelse av nytt 
arbeidsprogram. Komiteen skal så 
langt det er mulig bestå av én 
representant fra hver liste som er 
representert i 
studentparlamentet samt én 
representant for 
fakultetsrepresentantene. 
Komiteen leverer sitt forslag til 
arbeidsprogram på periodens 
andre ordinære møte.  
 
Arbeidsutvalget skal på 
studentparlamentets siste møte 

Det er vesentlig at 
Studentparlamentet selv står som 
premissleverandør for SPs 
politikk.   
 
Arbeidsutvalget bør ikke heftes 
med tidsbruk på å utforme ny 
politikk, men bruke tiden på å 
prioritere å gjennomføre SPs 
allerede gjeldende politikk. 
 
Arbeidsprogrammet blir derfor 
utformet av SP. 
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legge frem en diskusjonssak om 
evaluering av sitt arbeid for å 
realisere arbeidsprogrammets 
innhold. 

 
Prinsipprogram 
 
§ Dagens formulering Forslag til ny formulering Forklaring 

§23 Det nyvalgte 
studentparlamentet skal på sitt 
første møte etter sommeren 
behandle en vedtakssak om 
prinsipprogram. 
Prinsipprogrammet skal være 
retningsgivende for 
arbeidsutvalgets arbeid og skal 
ha en tidshorisont som er minst 
tre år lang. Det nyvalgte 
studentparlamentet skal i 
forkant av sitt første møte etter 
sommeren nedsette en komité 
for utarbeidelse av forslag til 
prinsipprogram. Komiteen skal 
så langt det er mulig utgjøres av 
én representant fra hver liste 
som er representert i 
studentparlamentet samt én 
representant for 
fakultetsrepresentantene. 

Studentparlamentet vedtar hvert 
tredje år, på periodens andre 
ordinære møte, et 
prinsipprogram som legger de 
overordnede føringene for 
Studentparlamentets politikk. 
 
Prinsipprogrammet kan revideres 
årlig dersom et flertall av 
representantene ønsker dette. 
 
Hvert tredje år, eller ved 
rullering, setter 
studentparlamentet på sitt 
Konstituerende møte ned en 
komité for utarbeidelse av forslag 
til nytt eller revidert 
prinsipprogram. Komiteen skal så 
langt det er mulig utgjøres av én 
representant fra hver liste som er 
representert i 
studentparlamentet samt én 
representant for 
fakultetsrepresentantene. 

Prinsipprogrammet går fra å 
rulleres årlig, til å ha en fast 
tidshorisont på tre år. Dersom ett 
flertall av SP mener det er 
hensiktsmessig kan programmet 
revideres årlig. 
 
Prinsipprogrammet får en 
vedtektsfestet overordnet 
dokumentsposisjon.  
 
Endringen må ses i sammenheng 
med endring i §24. 
 
En del redaksjonelle endringer 

Alternativ 2 
Ingen endringer i statuttene vedrørende prinsipprogram. 
 
Arbeidsprogram 
 
§ Dagens formulering  Forslag til ny formulering Forklaring 

§24  Arbeidsutvalget skal, etter 
studentparlamentets rullering 
av prinsipprogrammet og innen 
utgangen av september måned, 
legge frem en orienteringssak 
om sitt vedtatte 
arbeidsprogram i 
studentparlamentet. 
Arbeidsprogrammet skal ha en 
tidshorisont på ett år. 
Arbeidsutvalget skal på 
studentparlamentets siste møte 
legge frem en diskusjonssak om 
evaluering av sitt arbeid for å 

Arbeidsutvalget skal på bakgrunn 
av prinsipprogrammet vedtatt av 
Studentparlamentet, innen 
utgangen av september måned, 
legge frem en vedtakssak om sitt 
forslag til arbeidsprogram i 
Studentparlamentet.  
 
Arbeidsprogrammet skal ha en 
tidshorisont på ett år. 
 
Arbeidsutvalget skal på 
studentparlamentets siste møte 
legge frem en diskusjonssak om 

Arbeidsprogrammet må 
forankres i prinsipprogrammet 
for å sikre at SPs politikk 
forankres i arbeidsprogrammet.  
 
Det skal vedtas som sak, ikke 
bare orienteres. 
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realisere arbeidsprogrammets 
innhold. 
 

evaluering av sitt arbeid for å 
realisere arbeidsprogrammets 
innhold. 

 
FORSLAG til vedtak 
1. Endringer av studentparlamentets arbeidsprogram 
 

Alternativ 1 
Studentparlamentet vedtar første alternative forslaget til endringer i Studentparlamentets 
Statutter § 24.  
 

Gjensidig utelukkende voteringsforslag: 
Studentparlamentet vedtar første alternative forslag til endringer i studentparlamentets 
Statutter § 23. 
 
Studentparlamentet vedtar å stryke Studentparlamentets Statutter §23.  
 
Alternativ 2 
Studentparlamentet vedtar andre alternative forslag til endringer i Studentparlamentets 
Statutter § 24. 

 
2. Ikrafttredelse 

Endringene trer først i kraft ved Studentparlamentets neste periode 2017/2018. 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Alternativ 1: Vedtas ikke. 
Alternativ 2: Vedtas. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 
 
KK2: 
KK hadde bemerkninger forrige gang saken ble tatt opp, men har ingen merknader denne gangen. 
 
Endringsforslag 
Ingen innkomne endringsforslag. 
 
UTFALL SAK 72 
Alternativ 1: Falt. 
Alternativ 2: Vedtatt. 
 
Votering alternativ 1 eller 2 
Alternativ 1: 1 BL, 4 DERA 
Alternativ 2: Resten 
 
Votering over alternativ 2, opp mot gjeldende tekst 
For:  Resten 
Mot: 1 BL 
Avholdende: 
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Sak 73/16-17 Revidert budsjett for SP-UiB 2017 

Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 
 
FORSLAG til vedtak 
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen vedtar vedlagt forslag til revidert budsjett, med 
eventuelle vedtatte endringsforslag som fremgår under møtet. 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas 
 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 
 
Endringsforslag 
Ingen innkomne endringsforslag. 
 
UTFALL SAK 73 
Vedtatt. 
 
Votering 
Votering over bunnlinja på 554 000,-. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Votering over budsjettet i sin helhet uten endringer. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 74/16-17 Endring av Valgstyrets sammensetning 

Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 
 
FORSLAG til vedtak 
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen velger å se bort ifra § 6 i Studentparlamentets 
Valgreglement, og gir arbeidsutvalget tillatelse til å supplere inn to ekstra medlemmer til 
studentenes valgstyre.  
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas 
 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 
 
KK mener dette er greit å gjøre med 2/3 flertall. Dersom dette er en varig endring, bør man endre 
styringsdokumentene. 
 
Endringsforslag 
Svein-Martin Stenseth, AU: 
Studentparlamentet velger å fravike § 6 i Studentparlamentets Valgreglement første setning, og gir 
Arbeidsutvalget fullmakt til å supplere ytterligere to medlemmer til Studentenes Valgstyre. 
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UTFALL SAK 74 
Vedtatt med endringsforslag fra Svein-Martin Stenseth. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
 

Sak 75/16-17 Resolusjon: Insentiver til aktiv inkluderingspolitikk, endring av «Vedtekter 

for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens fond for fremme av 

studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB-fondet)» 

Vedtakssak, innmeldt av Venstrealliansen 
 
FORSLAG til resolusjon 

 

Insentiver til aktiv inkluderingspolitikk 
– Endring av «Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens fond for 

fremme av studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB-fondet)» 
 
Studentparlamentet mener at: 
«Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens fond for fremme av 
studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB-fondet):» endres fra: 

 
§10 Støtteberettigelse 
1. Fondets avkastning skal brukes til støtte av arrangementer og prosjekter med formål om å 
bevisstgjøre studenter ved Universitetet i Bergen om politisk engasjement og demokrati.   
 
endres til: 

 
§10 Støtteberettigelse 
1. Fondets avkastning skal brukes til støtte av arrangementer og prosjekter med formål om å 
bevisstgjøre eller aktivisere studenter ved Universitetet i Bergen til politisk engasjement, 
integreringsarbeid og demokrati. 
 

 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas ikke. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 
 
KK1 informerer om at man søker stiftelsestilsynet dersom man vedtar denne resolusjonen, og at AU 
har undersøkt på forhånd med jurister som sier at søknaden ikke vil få medhold i stiftelsestilsynet. 
 
KK2 informerer om at det er vanskeligere å endre stiftelsens formål enn å starte et nytt fond, fordi det 
strider med stiftelsesloven å endre formålet med stiftelsen. 
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Endringsforslag 
 
Realistlista: 
Legge til ”miljøengasjement” til lista over mulige ting (til politisk engasjement, miljøengasjement, 
integreringsarbeid og demokrati.) 
 
UTFALL SAK 75 
Falt. 
 
Votering 
For: 3 VA, SV, MOF, 1GL 
Mot: Resten av fakultetene, LL, DERA, 2 RL, BL 
Avholdende: 1GL, 1RL 
 
Endringsforslag ble ikke realitetsbehandlet, da forslaget falt. 
 
 

Sak 76/16-17 Resolusjon: Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter 

Vedtakssak, innmeldt av Venstrealliansen  
 
FORSLAG til resolusjon 

 

Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter 
 
Akademia har et overordnet samfunnsansvar og et ansvar for etisk refleksjon rundt sitt virke og sin 
rolle i samfunnet. Forskningsetikk er dynamisk som medfører at vi hele tiden må utvikle den etiske 
refleksjonen i akademia. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen og 
det vil si at det er viktig for forsknings- og utdanningsmiljøer å problematisere og drøfte ringvirkninger 
av deres eget arbeid. 
 
Vi mener det er viktig at Universitet gjør konkrete etiske vurderinger for sine samarbeid, disse 
vurderingene bør ta utgangspunkt i utarbeidede etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne 
virksomheter. Det er viktig at et slikt regelverk tar for seg problematikken rundt samarbeid som kan 
bidra til brudd på menneskerettighetene, miljøproblematikken, folkerett og andre områder som faller 
innenfor det akademiske samfunnsansvar. 
 
Samtidig mener vi det er viktig at universitet i Bergen satser på å løfte etiske dilemmaer innad i det 
akademiske miljø. Dette gjøres blant annet gjennom seminarer og kurs, men denne aktiviteten har 
dalt. Derfor ønsker vi at Universitet arrangerer flere møter og seminarer som omhandler forsknings 
etiske dilemmaer. 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 

 Universitet i Bergen utarbeider retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter. 

 UiB arrangerer kurs og seminarer hvor etiske dilemmaer, spesielt knyttet til forskning, er i fokus.  

 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas. 
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Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 
 
KK2 informerer om at SP03/14-15 har vedtatt en lignende resolusjon. 
 
Endringsforslag 
Ingen innkomne endringsforslag. 
 
UTFALL SAK 76 
Vedtatt. 
 
Votering 
For: Resten 
Mot: 
Avholdende: 1 LL 
 

Sak 77/16-17 Resolusjon: Sikring av studentenes meninger i emneevalueringer 

Vedtakssak, innmeldt av Sosialdemokratisk Liste 
 
FORSLAG til resolusjon 

 

Sikring av studentenes meninger i emneevalueringer 
 
Det finnes i dag ingen enhetlige retningslinjer for hvordan emneevalueringer skal gjennomføres og 
rapporteres inn, noe som åpner for stor variasjon og skjønn for hva av studentenes tilbakemeldinger 
som tas med. Dette fører til usikkerhet rundt hvorvidt det som kommer med i den endelige 
rapporten nødvendigvis har fanget opp det studentene har ønsket å formidle i studentevalueringen. 
 
I det følgende etterspørres det derfor i større grad å standardisere student- og emneevalueringer. 
Det må utformes en mal for studentevalueringer og stilles strengere krav til emneevalueringer, for å 
sikre at studentenes tilbakemeldinger følges opp. 
 
Studentparlamentet mener at: 

 Studentevalueringer skal gjennomføres digitalt gjennom MittUiB for hver gang emnet 
gjennomføres. 

 Studentenes anonymitet alltid skal ivaretas i studentevalueringer. 

 Det må utformes en mal for studentevalueringer. Malen skal inneholde en obligatorisk del med 
spørsmål om undervisningen har vært til hjelp for å nå læringsutbyttebeskrivelsene og forberedt 
studentene til vurdering i emnet. Svarene må kunne tallfestes slik at man kan sammenligne 
resultatene over tid. Del to vil være en valgfri del der emneansvarlig kan stille de spørsmål man 
selv ønsker svar på. Det bør i tillegg være mulighet for å skrive tilbakemeldinger i fri tekst. Malen 
kan fortrinnsvis utvikles av ansatte ved Program for universitetspedagogikk. 

 Oppsummeringer av den obligatoriske del én i studentevalueringen skal alltid inkluderes i 
rapporten som utformes av emneevalueringen. Denne rapporten skal inneholde en 
tilbakemelding fra tillitsvalgt, fagutvalg eller annet relevant studentorgan som har hatt 
undervisningen, slik at disse kan godkjenne oppsummeringen av studentenes evaluering. 

 Det bør utformes en bøteleggingsordning for emneansvarlige som ikke gjennomfører 
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evalueringen i tråd med mal og/eller bryter tidsfristen. 

 Undervisere må i større grad promotere Studiekvalitetsbasen. 
 

 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas ikke. 
 
AU støtter deler av resolusjonen, unntatt punkt 4 om tilbakemelding fra tillitsvalgt, fagutvalg eller 
andre studentorgan og punkt 5 om bøtelegging. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 
 
Saksopplysning fra Eivind Brandt, praksis for emneevaluering varierer med de ulike fakultetene. 
 
Endringsforslag 
Camila Cimadamore, Grønn Liste: 
Stryke punkt 5: ”Det bør utformes en bøteleggingsordning…” 
 
Liberal liste: 
Stryk kulepunkt 4. 
 
Realistlista: 
Stryk siste punkt og erstatte med: ”Det skal være linket til emneevaluering i studiekvalitetsbasen på 
hjemmesiden til emnet på UiB.” 
 
Realistlista: 
Det bør utformes en børeleggingsordning for fakulteter hvor hver evaluering som ikke er i tråd med 
mal og/eller bryter tidsfristen uten særlig grunn straffer fakultetet økonomisk. 
 
Eivind Brandt (Sosialdemokratisk liste): 

Nytt punkt 4: 

Oppsummeringer av den obligatoriske del én i studentevalueringen skal alltid inkluderes i rapporten 

som utformes av emneevalueringen. Tillitsvalgt og/eller studentorganet på det aktuelle nivået kan 

kreve å legge ved en tilbakemelding, slik at disse kan godkjenne oppsummeringen av studentenes 

evaluering. 

UTFALL SAK 77 

Vedtas med endringsforslag. 

 
Votering 
Votering over Eivind Brandts endringsforslag opp mot strykning av punkt 4. 
For: Resten 
Mot: 3 DERA 
 
Eivind Brandts endringsforslag 
For: Enstemmig 
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Votering over Realistlistas endringsforslag, opp mot strykning av punkt 5 
For: Sos.dem, RL, PF, Mat.Nat, Med.Ont. 
Mot: Resten 
 
Strykning av punkt 5 opp mot dagens tekst 
For: Resten 
Mot: SosDem. RL PF, Mat.NAt 
 
Ønsker tilleggspunkt 6 fra Realistlisten 
For: Enstemmig 
 
Resolusjonen i sin helhet med endringsforslag. 
For: Resten 
Mot: BL 
 
 

Sak 78/16-17 Resolusjon: Knagger på toalettene til Universitetet i Bergen 

Vedtakssak, innmeldt av Realistlista 

 
FORSLAG til resolusjon 

 

Knagger på toalettene til Universitetet i Bergen 

 
Mange av toalettene ved Universitetet i Bergen mangler knagger til å henge fra seg klær og 
personlige eiendeler. Dette fører til at studenter og andre brukere må legge fra seg dette på gulvet, 
noe som er svært uhygienisk. Studentparlamentet ønsker derfor dette problemet løst ved at 
knagger monteres der det mangler. 
 

 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Vedtas. 
 
Endringsforslag 
Grønn liste: 
Ny setning: Knaggene bør være i bærekraftig materiale. 
 
KK2: 
Det finnes allerede politikk på de sanitære fasilitetene ved UiB takket være DERA. ”Gode sanitære 
forhold ved alle bygg ved UiB.” Å jobbe for knagger ved toalettene kan gjøres uavhengig av om 
resolusjonen vedtas. 
 
UTFALL SAK 78 
Vedtatt med endringsforslag. 
 
Votering 
 
Tillegsforslag fra Grønn Liste: 
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For: Resten 
Mot: BL, 2SosDem, PF 
Avholdende: 1RL, 1 SosDem. 
 
Resolusjonen i sin helhet: 
For: Enstemmig 
 
 

Sak 79/16-17 Diskusjon: Studentparlamentsvalget 2017 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 
 
Det ble åpnet for diskusjon, hvor spørsmålene i innkallingen ble gjennomgått punkt for punkt. 
 
 

Sak 80/16-17 Diskusjon: Vurdering av vårt medlemskap i Velferdstinget 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 
 
Delegat 8, Eivind Brandt, meldte seg inhabil og forlot møtet 20:25. 
 
Svein-Martin innledet forslag til spørsmål for diskusjon. 
VT ved Sverre Hartveit innledet diskusjonen. 
 
Det ble åpnet for spørsmål etter Svein-Martin og Sverres innledninger. 
 
Det ble åpnet for diskusjon, hvor spørsmålene i innkallingen ble gjennomgått punkt for punkt. 
 
 

Sak 81/16-17 Eventuelt 

Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 
  
Ingen saker til eventuelt. 
 
Johanne gjennomfører utsatt orientering fra Styrestudentene, fra Sak 70/16-17. 
 

Sak 82/16-17 Møtekritikk 

Diskusjonssak 
 
Møtekritikk ble gjennomført. 
 
 
Møte hevet klokken 20:50. 


