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 Fullmakts-, referatsaker og diverse referater 

 
 
a) Beslutningsnotat av 18.4.2017 

Universitetsdirektøren har godkjent Regler for publisering på uib.no. (2017/4937) 
b) Diverse referater m.v. 

Vedlagt følger: 
1. Protokoll fra møte i forskningsutvalget 2.2.og 23.3.2017  
2. Referat fra møte i læringsmiljøutvalget 9.2.2017 
3. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 16.2.2017 
3. Protokoll fra møt i alumnusrådet 13.3.2017 
4. Referat fra møter i Studentparlamentet 27.2.2017 

c) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
1.Møter i fakultetsstyre: 
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 9.5.2017 
http://www.uib.no/hf/104529/sakslister-og-protokollar-2017 
Styremøte ved Det juridiske fakultet 7.2., og 21.3.2017 
http://www.uib.no/jur/103951/m%C3%B8teinnkallinger-og-protokoller-2017 
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige 2.2. og 16.3.2017 
http://www.uib.no/matnat/104896/protokoller-fakultetsstyret-2017 
Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 29.3. og 10.5.2017 
http://www.uib.no/mofa/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret 
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 15.3.2017 
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  
http://www.sib.no/no/om-sib/styret/styresaker/2017/protokoller-2017 
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Universitetsstyret tar saken til orientering. 
 

 
   

 
  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
  



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


Universitetets forskningsutvalg 
Møte 23. mars 2017 
12:30 -15:30 
Kollegierommet, 
Muséplass 1 

Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Jarl Giske, 
Annelin Eriksen, Roland Jonsson, Inger Hilde Nordhus, Johan Sandborg, Camila Cimadamore Werthein, 
Cedrik Lyngroth, Susanne Mikki, Torjus Midtgarden, Fredrik Kolstad Rongved  
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle og Yngve Brynjulfsen, 
Kristn Svartveit 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 2 februar 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 7/17 Internasjonalisering. Oppgavene fremover 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Anne Christine 
Johannessen innledet. Prodekanene orienterte om internasjonaliseringens 
plass og rolle ved fakultetet og ved institusjonen, strategiske partnerskap med 
utenlandske institusjoner samt forskerutdanning og rekruttering ved sine 
respektive fakultet. Ved alle fakultet har internasjonalisering har en fremskutt 
plass både i forskning og utdanning. Flere fagmiljøer har rekruttert både 
studenter og vitenskapelig stab fra utlandet, slik at studentene opplever et 
sterkt internasjonalt lærings- og fagmiljø. Ved enkelte fakultet besettes ledige 
stillinger svært ofte av utenlandske forskere. Fakultetenes kontakten og 
samarbeid med utenlandske institusjoner er tett og ofte preget av sterk faglig 
entusiasme. Prodekanene påpekte imidlertid at det kan være behov for 
tidligere formalisering og ansvarsdeling i samarbeidsrelasjonene med en 
utenlandske fagmiljøer og institusjoner enn tilfellet er i dag.  

FU 8/17 Ph.d.-kandidatundersøkelsen  
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle 
orienterte fra ut surveyen som ble sendt til kandidatene som disputerte i 
høstsemesteret 2016. Svargrunnlaget er derfor lite, og tilbakemeldinger må 
behandles med stor forsiktighet. Foreløpige funn tyder på at vitenskapelige 
ansatte er blant de fremste til å motivere studenter til å begynne på en 
forskerutdanning. Blant kandidatene var det stor spredning i oppfatningen av 
kursene i forskerutdanningen, men en samstemte og positiv vurdering av 
veiledningen.  

FU 9/17 Humaniora- meldingen 
Innledning til diskusjon v/ prodekan Einar Thomassen (Det humanistiske 
fakultet) og Fredrik Kolstad Rongved (Studentrepresentant). 
Humaniorameldingen hadde blitt presentert av statsråd Røe Isaksen onsdag 
22. mars. Begge innledere sluttet seg til meldingens understreking av at 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_internasjonalisering_-_oppgavene_fremover.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/samledokument_42.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/humaniorameldingen_0.pdf
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humaniora må vurderes på egne premisser. Meldingen er løfterik og gir et 
godt utgangspunkt for videre arbeid i humanistisk utdanning og forskning. 

 

FU 10/17 Scholars at Risk 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Anne Christine Johannessen 
innledet. Utvalget sluttet seg til at det fremmes en sak til Universitetsstyret med 
sikte å ta imot to Scholars at Risk ved institusjonen hvert år. 

 

IV. Orienteringer 

a. FORREGION og FORKOMMUNE 
Vedlegg var utsendt med sakslisten: Region, Kommune. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal 
orienterte. 

b. Arbeidsgruppe for organisering av forskerutdanningen og kvalitetssikring 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle orienterte. 

c. Forskerlinjepilot JUSS 
Prorektor Anne Lise Fimreite orienterte. Ved fakultetet er det stor entusiasme for tidlig 
oppstart. Professor Anne Marie Frøseth er leder for prosjektet. En søknad  om finansiering 
er under utarbeidelse og vil bli behandlet av universitetsledelsen. 

d. Fremtidsanalyser - NFR  
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte.  

e. Kina konferanse 
Viserektor Anne Christine Johannessen orienterte. En konferanse om UiBs samarbeid med 
Kina vil holdes i Aulaen 4. mai. Konferansen sammen faller med den Den offisielle åpningen 
av UiBs Norwegian China Law Centre.  

f. Kartlegging av UiBs samarbeide med næringslivet 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte om ny oppstart og første resultat for 
kartleggingsarbeidet som først ble påbegynt i 2016 men siden avbrutt.  

 
Eventuelt  
Ingen saker. 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_sar.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9001_forskningsbasert_innovasjon_i_regionene_-_norges_forskningsrad.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9001_forskningsbasert_innovasjon_i_regionene_-_norges_forskningsrad.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9004_arbeidsgruppe_ph.d._organisering-1.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9005_framtidsanalyser_-_norges_forskningsrad.pdf
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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 1 2017 

Tid:  9. februar kl. 09.00-12.00. 
Sted:  Det psykologiske fakultet, møterom 110, 9. etasje, BB-bygget. 

Medlemmer: Henriette Vågen Aase (student, LMU-leder), viserektor for utdanning Oddrun 
Samdal, avdelingsdirektør Christen Soleim, avdelingsdirektør Even Berge, Siri Bjerkestrand 
(Studenter med funksjonsnedsettelse), Natalie Johnsen (student), Eivind Brandt (student), 
Svein-Martin Stenseth (student) og Frida Axelsen (student). 

Observatører og andre: Ingrid Aarset (KMD), Wenche Vårdal (ITA), Sylvi Leirvaag 
(studentombud), Anne Bjørkum Åsmul (UB), Runa Jakhelln (HR), Hege Råkil (SiB).  

Fra administrasjonen: seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy 

Forfall: Knut Helland (dekan). 

Saksliste: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. 

II Godkjenning av referatet fra møtet 29.11.16 
Referatet ble godkjent. 

III Presentasjon av prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere 
utdanning» 

Prosjektleder Harald Åge Sæthre orienterte. Presentasjonen blir gjort tilgjengelig. 

Sak 1/17 Oppnevning av observatør fra Fakultet for kunst, musikk og design for 
vårsemesteret 2017 

Vedtak 

Førsteamanuensis Ingrid Aarset, Institutt for kunst, oppnevnes som fast observatør i 
Læringsmiljøutvalget fra Fakultet for kunst, musikk og design for den gjenværende delen av 
perioden 2013-2017. 
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Sak 2/17 Studiebarometeret 2016 

Christen Soleim orienterte innledningsvis. Det var i alt om lag 64 000 studenter som ble 
spurt. Av disse var 4 181 personer UiB-studenter. Svarprosenten var 43, mot 39 året før. 

UiB ligger stort sett på det jevne, med noen unntak, så som indeksene for eksamen, 
arbeidslivsrelevans og miljø. Det er en klar forbedring på medvirkningsindeksen, særlig på 
medisin- odontologi- og psykologutdanningene. Barometeret bør uansett leses i 
sammenheng med andre data. 

Innspill i debatten: 

- På noen indekser er det få respondenter, og utfallet på noen av dem kan bli påvirket
av spørsmålsformuleringene.

- Det er litt kronglete regler for informasjonsspredning for bedrifter og andre
virksomheter. Mulig behov for gjennomgang av disse reglene.

Sak 3/17 Læringsmiljømelding  

Saken ble utsatt til neste møte. 

Sak 4/17 Prosjekt – Innføring av et «Si fra»-system ved UiB 

Prosjektleder Anne Marit Soltveit Pettersen redegjorde kort. I debatten kom det slike innspill: 

- Erfaringer fra Studentombudet ved UiO tilsier at noen studenter er engstelige for å
bruke Si fra-systemet, fordi de frykter at opplysninger ikke blir behandlet konfidensielt,
eller at det kan føre til gjengjeldelse mot dem selv.

- Bør det være like rutiner for varsling fra både ansatte og studenter? Dette er ikke
avklart ved UiB.

- Forberedelse til innføring på fakultetsnivå; viktig å være klar over at dagens situasjon
spriker mellom fakultetene.

Sak 5/17 Tilrettelegging ved eksamen- endret søknadsfrist og bortfall av 
dysleksiattest ved sensur 

Saken ble utsatt til neste møte. 

Sak 6/17 Årsrapport for 2016 fra Studentombudet 

Saken ble utsatt til neste møte. 

Sak 7/17 Arealplan for UiB, med vekt på læringsarealer 
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Even Berge orienterte. Presentasjonen blir gjort tilgjengelig, og orienteringen følges opp med 
en bredere sak i et senere møte.  

Sak 8/17 Møte med Det psykologiske fakultet 

Under denne saken deltok fra fakultetet visedekan Kariane Westrheim og studiesjef Frode 
Randal. Fra Studentutvalget deltok Mikal Ringstad Hedne (fagutvalg for master i psykologi). 

Saken ble innledet med en kort omvisning i instituttets fasiliteter for dyreforsøk, samt med 
demonstrasjon av TMS-apparat (Transcranial Magnetic Stimulation/Transkraniell magnetisk 
stimulering). 

Deretter orienterte fakultetet kort om nøkkeltall og studieprogrammer, samt om en del 
læringsmiljøtiltak som pågår: 

- Studentfrokost
- Deltakende evaluering
- DigLunsj
- 12/10000
- Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser

Det har også vært en systematisk gjennomgang av masterprogrammet i logopedi etter 
Studiebarometeret for 2015. Ombyggingen i Christies gate 12 har ikke blitt ferdig som 
planlagt. Særlig har det vært forsinkelser med å få på plass møbler. Dette vil være avsluttet i 
løpet av nokså kort tid. 

Fra studentene: 

- Studentenes mulighet for kontakt med emne- og programansvarlige er bedret.
- Oppfølgingen på logopedi har vært god.
- Studentlunsjene fungerer ikke helt som de skal.
- Det er fortsatt sviktende luftkvalitet på noen studentarbeidsplasser. Masterlesesalene

for psykologi i Christies gate 13 ble nevnt spesielt.
- «Clean desk»-reglene for studentarbeidsplasser fungerer ikke helt etter hensikten,

særlig ikke for oppgaveskrivende masterstudenter. Følgen er at en del av disse velger
bort disse arbeidsplassene, slik at bruken blir redusert

- Informasjonen om obligatorikk er inkonsistent.
- Det er møter med studentutvalget hver annen uke.
- Det holdes Studentforum ca. to ganger i semesteret.
- Problemet med støy fra St. Paul skole og fra ballspill i Fosswinckels gate er fortsatt

reelt.

Sak 9/17 Eventuelt 
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Sylvi Leirvaag orienterte om en varslingssak som Studentombudet er kjent med, og som vil 
bli omtalt i PåHøyden (skjedde 10.02). Den gjelder at en student har drevet omsetning av 
Ritalin på campus. Saken er kjent for universitetsdirektøren, som har gitt studenten en 
skriftlig advarsel og meldt saken til politiet (PåHøyden melder at saken er lagt bort hos 
politiet.)  

Sak 10/17 Orienteringssaker 

Intet. 
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Referat Arbeidsmiljøutvalget  
Dato: 16.02.17 Sted: Kollegierommet, Muséplassen 1 

Fra / Til  09.00-11.00 Referent: Runa Jakhelln 

Innkalt av: AMU ved UiB 

Møteleder: Kjell Bernstrøm (sak I, II og 1/17), Toril Ivarsøy fra sak 2/17 

Deltakere: 
 

Til stede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: Kjell Bernstrøm, Sonja Irene Dyrkorn, Dag Rune Olsen, 
Agnethe Erstad Larsen, Alette Gilhus Mykkeltvedt 
Arbeidstakerrepresentanter: Randi Heimvik, Toril Ivarsøy, Else Jerdal, Jørgen Melve 
Bedriftshelsetjenesten: Bente-Lise Lillebø, Tordis M. Sundnes 
Observatør og andre: Tone Bergan (9/17), Sylvi Leirvaag, Svein Martin Stenseth 
Forfall: Siv Lise Bedringaas 
Sekretær: Runa Jakhelln 

 
Sakliste 
I   Innkalling og sakliste ble godkjent.  
II           Referat fra møte 30.11.16 ble godkjent.  
 
1/17 Konstituering av AMU 2017 
 

Vedtak 
I 2017 blir AMU ledet av arbeidstakersiden ved Forskerforbundet/Rådgiver Toril Ivarsøy. Leder 
av AMU leder arbeidsutvalgets arbeid.  

 
2/17 Årsrapport 2016 – Arbeidsmiljøutvalget ved UiB   
 

Vedtak 
AMU vedtar årsrapporten fra Arbeidsmiljøutvalget 2016. 

 
3/17 Årsrapport 2016 – Bedriftshelsetjenester     

 
Kommentar 
Det er viktig at OU-HR vil bidra til å synliggjøre bedriftshelsetjenesten og hva den skal bidra 
med i organisasjonen. 
 
Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget tar Årsrapport 2016 – Bedriftshelsetjenester til orientering.  

 
4/17 Kurs innen helse, miljø og sikkerhet – rapport 2016, plan 2017  
 

Kommentar 
Utvikling av e-læringsmoduler/kurs er hensiktsmessig og er et sentralt verktøy for 
kompetanseutvikling av ledere. Det er behov for å styrke opplæring av ledere i personal/HMS-
relaterte tema som konflikthåndtering.  
 
Vedtak 
AMU tar rapport 2016 og plan 2017 for kurs innen helse, miljø og sikkerhet til orientering. 

 
5/17 Verneombud for funksjonsperioden 2017 - 2018   

 
Kommentar 
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Valget er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Å påta seg verv som verneombud oppfattes 
i økende grad som attraktivt. Det er 168 verneombud (VO, HVO og UHVO), inkl. vara ved UiB 
for funksjonsperioden 2017-2018 (pr. 03.02.17). 63 av disse har ikke hatt noe form for 
verveombudsverv i forrige periode.  
 
Vedtak 
AMU tar saken til orientering.  

 
6/17 Samordningsavtale mellom Helse Bergen og UiB for å sikre et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø  
 

Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget tar «Samordningsavtale mellom Helse Bergen HF og Universitetet i 
Bergen for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» til orientering. 

 
7/17 Samordningsavtale mellom Uni Research og UiB for å sikre et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø 
  

Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget tar «Samordningsavtale mellom Uni Research og Universitetet i Bergen 
for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» til orientering. 

 
8/17 Kartlegging av inneklima, Studieadministrativ avdeling – rapport  
 

Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.  

 
9/17 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) – status   

Seniorrådgiver Tone Bergan, HR-avdelingen, presenterte generelle resultater fra de 
fakultetene/avdelingene ved UiB som har gjennomført ARK.  

 
Kommentar 
Det er viktig at resultatene fra ARK følges opp med tiltak lokalt som del av det systematisk 
HMS-arbeid.  

 
Vedtak  
AMU tar saken til orientering, og ber om å få oppdaterte resultater når Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet har gjennomført ARK. 

 
10/17 HMS-avvik       

 
Kommentar: 
For 4. kvartal 2016 (tidsrommet 01.10.16 - 31.12.16) er det meldt 76 HMS-avvik i digitalt 
system. Manuelt avvikssystem er utfaset. Det er ikke meldt om alvorlige HMS-avvik i perioden.  
Det arbeides med å tydeliggjøre informasjon knyttet til når det elektroniske systemet for 
behovsmelding (Lydia) skal benyttes og når HMS-avvikssystemet skal benyttes, samt viktighet 
av å ferdigbehandle HMS-avvik. 

 
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering. 

11/17 Orienteringssaker 
 

Orientering fra universitetets hovedverneombud  
Det arbeides systematisk med vernetjenestens rolle i virksomheten, bla med å implementere 
Fakultetet for kunst, musikk og design i verneorganisasjonen. Det er fortsatt noen utfordringer 
knyttet til tid til å ivareta vervet i noen verneområder. HVO ved KMD er 30 % frikjøpt i første 
omgang. Det er gjennomført velkomstseminar i januar etter gjennomført valg og det 
planlegges samlinger og kurs for året.  
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Orienteringer fra Eiendomsavdelingen – byggesaker og drift  
Den skriftlige orienteringen gav en oversikt over pågående byggesaker ved UiB og 
byggeprosjekter som er i planleggingsfasen. Alle er i tråd med sine fremdriftsplaner. Sak 
knyttet til fremtidens kontorløsninger ved UiB vil behandles i neste AMU-møte. 

 
12/17 Eventuelt  

Implementering av Handlingsplan for digitalisering skal igangsettes. Dette vil blant annet føre 
til endringer i administrative arbeidsprosesser og arbeidsdeling mellom nivåer og vil være sak i 
neste AMU-møte.    
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Protokoll fra møte i Alumnusrådet 
 
Tidspunkt:    Mandag 13. mars 2017 klokken 13.30-15.00  
Møtested   Museplassen 1, Kollegierommet 
 
 
Til stede: Oddrun Samdal (leder), Rønnaug Tveit, Ingrid Christensen, Gry Parker, Veronica Ljosheim 
(vara), Ingebjørg Sandvik, Marit Bjerke, Annelise Nordgulen (vara), Mia Milde 
 
Fra sekretariatet: Kirsti Brekke, Camilla Kottum Elmar (praksisstudent), Ingvild Strøm Hansen  
 
Agenda: 

Sak 1/17 Endring av statutter 
Vedtakssak  

Endring av § 1 og § 5 enstemmig vedtatt.  

Statutter for æresalumn endres til: 

§ 1 Det skal kun utnevnes en æresalumn per år. Valg av arena for utnevnelsen av æresalumn skjer i 
samråd med universitetsledelsen.   

§ 5 Kommunikasjonsavdelingen ivaretar sekretariatsfunksjonen for utnevnelsen. 

 
Sak 2/17 Æresalumn 2016 
Vedtakssak  

Det kom inn seks nominasjoner til æresalumn for 2017. Nominasjonene kom fra Det humanistiske 
fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet. 

Vedtak: Alumnusrådet vedtok å utnevne Magnus Matningsdal til æresalumn for 2016.  

 
Sak 3/17 Alumnusarbeidet - status 
Orienteringssak 

Ingvild Strøm Hansen og Kirsti Brekke orienterte om status for alumnusarbeidet per 01.03.17.  

Her er hovedpunktene:  
 På grunn av omorganisering ved Kommunikasjonsavdelingen ligger nå UiB Alumni under 

Gruppe for prosjekt og profilering. Kontor for samfunnskontakt eksisterer ikke lenger som 
organisatorisk enhet. Henvendelser til UiB Alumni kan fremdeles rettes til alumni@uib.no.   
 

mailto:alumni@uib.no


 Alumnusdagen utgår som sentralt arrangement, men fagmiljøene oppfordres til å fortsette 
med å arrangere sine egne arrangement. Sentralt satses det på mindre og mer spissede 
arrangement gjennom året. 

 
 Det jobbes med ny løsning for alumnusportal.  

o UiB Alumni har siden i fjor vår jobbet for å finne en ny løsning for alumnusportal 
og registrering av alumner. Sekretariatet har kommet frem til at det er mest 
hensiktsmessig å gå bort fra en fullskala nettportal likt det vi har i dag, og heller 
gå over til en databaseløsning, hvor man bruker nettsidene til UiB som 
inngangsport (uib.no/alumni). Dette vil gi en bedre brukeropplevelse for våre 
medlemmer og forenkle arbeidet for administratorer.  

o Det er lagt inn opsjon på UiOs nye anskaffelse av alumnussystem. UiO har 
akkurat inngått avtale med Mira Networks (samme leverandør som UiB benytter 
pr i dag).   

o UiB Alumni går nå i dialog med MIRA Networks om å få til en god løsning.  
 

 Brev til fagmiljø med informasjon om hvordan UiB Alumni kan bistå og legge til rette for 
alumnusarbeid i fagmiljøene sendes straks ut for 2017. 

o I brevet informeres det om brosjyrer, vitnemålsseremonier, profileringsartikler til 
alumner, samt praktisk og økonomisk hjelp til alumnusarrangement.  

 
 UiB Alumni har vært i kontakt med UiB Videre for å drøfte hvordan rabatter på etter- og 

videreutdanning skal konkretiseres. Prøveordning etableres i løpet av 2017. 
 

 Første møte med alumni-mentorer er gjennomført.  
o Det var god tilbakemelding fra mentorene som gjerne stiller opp på arrangement  
o UiB Alumni tester ut konseptet med en mentor-lunsj med tema «Hvordan er det å 

være konsulent?» 23.mars. Innleder er Espen Vindegg fra IT-selskapet Miles.  
 

 Sekretariatet jobber med ny strategi for UiB Alumni, og det er gjennomført workshop med 
kontakter fra fagmiljøene.  

o Sekretariatet fikk her innspill fra Alumnusrådet om at man ikke bør utvikle en egen 
strategi for alumnusvirksomheten i så måte, ettersom universitetets strategi er en 
overbygning for alt arbeid ved UiB, og alumnusvirksomheten er nevnt i 
hovedstrategien.  

o Sekretariatet tar dette med seg i videre og finner et nytt begrep for arbeidet.  
 
Sak 4/17 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt til eventuelt. 
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Sak 83/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt 29 

Vedtakssak 30 

Følgende stemmeberettigede var til stede ved møtestart: 31 
 32 
 
Blå Liste (BL): 
 

 
Cecilie Arnesen 

 
Delegat 1 

 
 

Realistlista (RL): 
 
 
 

Andreas Trohjell 
Tamara Aasbøe 
Morsal Saba 

Delegat 2 
Delegat 3 
Delegat 4 

 

Sosialdemokratisk liste (Sos.dem): 
 
 
 
 

Marius Prytz 
Cedrik Lyngroth 
Martha Rolland Jacobsen 
Terje-André Kvinlaug 

Delegat 5 
Delegat 6 
Delegat 7 
Delegat 8 

 

Det Eneste Reelle Alternativ (DERA): 
 
 
 
 

Arild Pensgaard 
Vebjørn Arff 
Frida Axelsen 
Bård Emil Danielsen 

Delegat 9 
Delegat 10 
Delegat 11 
Delegat 12 

 
 
 
 

Venstrealliansen (VA): 
 
 
 

Julianne Borgen 
Andreas Sjalg Unneland  
Julie Bruun Bjørkheim 

Delegat 13 
Delegat 14 
Delegat 15 

 
  

Grønn Liste (GL): 
 
 

Camila Cimadamore 
Laila Burgos 

Delegat 16 
Delegat 17 

 
 

Liberal Liste (LL): 
 
 

Martin Frøyland 
Stian Skarheim Magelssen 
 

Delegat 18 
Delegat 19 

 

Det humanistiske fakultet (HF): 
 

Jonas Vikan Simensen Delegat 20  

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF): 
 

Emily McLean Delegat 21 Kom 17:25 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
(MNF): 
 

Natalie Johnsen Delegat 22  

Det juridiske fakultet (JF): 
 

Ingrid Handeland Delegat 23  

Det psykologiske fakultet (PF): 
 

Karina Harkestad Delegat 24  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF): 
 

Fredrick T. Mortvedt Delegat 25 Syk 

 33 
Det var 24 stemmeberettigede delegater til stede ved opprop. 34 

35 
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Følgende andre var til stede: 36 
 37 
 
Arbeidsutvalget (AU): 
 
 
 
 

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

 
AU1 
AU2 
AU3 
AU4 

 

Universitetsstyrestudentene (UST): 
 
 

Jin Sigve Mæland 
Johanne Vaagland 

UST1 
UST2 

 

Kontrollkomiteen (KK): 
 
 
 

Pernille Reitan Jensen 
Pål Halle Johnsen 
Bjørn Iversen 

KK1 
KK2 
KK3 

 

Gjester (G): 
 
 
 
 

Oddrun Samdal 
Ida Austgulen 
Tommy Aarethun 
Magnus Nygaard 
Jon Benjamin ?? 
Kasper Valestrand 
 

G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 

 

Ordstyrer: 
 

Linnea Reitan Jensen   

Protokollfører: 
 

Runar Jenssen   

 38 
FORSLAG til vedtak 39 
Sak 83.1 Studentparlamentet gjennomfører opprop. 40 
Sak 83.2 Studentparlamentet godkjenner innkalling og setter dagsorden. 41 
Sak 83.3 Saker til eventuelt. 42 
 43 
Arbeidsutvalgets innstilling 44 
Vedtas. 45 
 46 
Innspill til innkalling 47 
Ingen innspill til innkallingen. 48 
 49 
Endringsforslag til dagsorden 50 
SAIH kunne ikke komme og ber om å få utsette Sak 91/16-17 Diskusjon: SAIH – Hvem er dere? 51 
 52 
Saker til eventuelt 53 
Ingen saker til eventuelt. 54 
 55 
UTFALL SAK 83.1 56 
SP var vedtaksdyktig med 23 stemmeberettigede til stede ved opprop. 57 
 58 
UTFALL SAK 83.2 59 
Dagsorden enstemmig vedtatt med eventuelle endringer som fremkommer over. 60 
 61 
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UTFALL SAK 83.3 62 
Ingen saker til eventuelt. 63 
 64 
 65 

Sak 84/16-17 Godkjenning av protokoll fra SP 06/16-17 66 

Vedtakssak 67 

FORSLAG til vedtak 68 
Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 06/16-17 med eventuelle endringer som 69 
fremkommer i møtet.  70 
 71 
Arbeidsutvalgets innstilling 72 
Vedtas 73 
 74 
UTFALL 75 
Godkjent. 76 
 77 
 78 

Sak 85/16-17 Orienteringer 79 

Orienteringssak 80 

Arbeidsutvalget orienterte hver for seg med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt med 81 
sakspapirene. 82 
 83 
Mæland orienterte fra Universitetsstyrestudentene med bakgrunn av skriftlig orientering utsendt 84 
med sakspapirene. 85 
 86 
Det ble åpnet for spørsmål etter hver orientering. 87 
 88 
 89 

Sak 86/16-17 SP-UiB Fondets tildelingsrapporter for 2015 og 2016 90 

Orienteringssak, innmeldt av Studentparlamentets fond for fremme av 91 

studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB Fondet) 92 

Magnus Nygaard orienterte om SP-UiB Fondets tildelingsrapporter for 2015 og 2016. 93 
 94 
Det ble åpnet for spørsmål etter orienteringen. 95 
 96 
 97 

Sak 87/16-17 Diskusjon: Kultur for kvalitet i høyere utdanning 98 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 99 

Svein-Martin Stenseth innledet saken. 100 

 SP inviteres inn i en arbeidsgruppe for å levere innspill til UiB om Kvalitetsmeldingen. 101 

 Frist for å sende inn innspill innen fredag 17. mars. Innspillene sendes inn til UHR 22. mars. 102 

 Behandlingen av meldingen skjer i juni i Stortinget. 103 
 104 
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Oddrun Samdal orienterte om Kvalitetsmeldingen. 105 
 106 
 107 

Delegat 21 Emily McLean ankom møtet 17:25 
Studentparlamentet har nå 24 stemmeberettigede representanter. 

 108 
 109 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 110 
 111 
Diskusjon 112 

 Konkurransearenaen der utdanningsinstitusjonene må konkurrere om midler til 113 
utdanningsprosjekter. 114 

 Satsing på de mest talentfulle studentene. 115 

 Stortingsmeldingens fokus på praksis og samarbeid med næringslivet.  116 

 Omgjøring av stipend delvis basert på fullført grad.  117 
 118 
 119 

Sak 88/16-17 Resolusjon: Ventilasjon av lesesaler i helgene 120 

Vedtakssak, innmeldt av Liberal Liste 121 

FORSLAG til resolusjon 122 

    

Ventilasjon av lesesaler i helgene 
    
Ventilasjonsanlegg på blant annet Det Juridiske Fakultet blir skrudd av i helgene. Dette fører til dårlig 
luftkvalitet og dårlige studieforhold. Det må sørges for gode forhold for studieaktivitet på alle 
lesesaler, også i helgene.     
    
Studentparlamentet ved UiB mener at: 

 Ventilasjonsanlegg på lesesaler må være på i helgene.     
 

 123 
Omforent forslag, innmeldt av arbeidsutvalget 124 

 

Inneklima på lesesaler i helgene 

    
Studenter har opplevd dårlig luftkvalitet på lesesaler som er åpne i helgene, noe som betyr at arbeids- 
og studieforholdet ikke er tilfredsstillende. Det må sørges for gode forhold for studieaktivitet på alle 
lesesaler, også i helgene.  

    
Studentparlamentet ved UiB mener at: 

 Inneklima på lesesaler må være i tråd med arbeidstilsynets anbefalte retningslinjer for godt 
inneklima i åpningstidene. Dette inkluderer helgeåpne lesesaler. 

 

 125 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 126 
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Arbeidsutvalgets innstilling 127 
Liberal Listes forslag avvises 128 
Omforent forslag vedtas. 129 
 130 
UTFALL 131 
Liberal Listes forslag falt. 132 
Arbeidsutvalgets omforente forslag vedtatt. 133 
 134 
Votering 135 
Enstemmig. 136 
 137 
 138 

Sak 89/16-17 Resolusjon: Bedre finansiering av tverrfaglige studier 139 

Vedtakssak, innmeldt av Grønn Liste 140 

FORSLAG til resolusjon 141 

 

Bedre finansiering av tverrfaglige studier 
 
Tverrfaglige studier er viktige for å få flere perspektiver og løsninger på dagens og fremtidens 
utfordringer. Det er derfor viktig at dagens ordninger for finansiering og administrasjon endres, slik 
at det blir enklere å tilby tverrfaglige studier. For å få økt tverrfaglighet ved UiB kan det være 
hensiktsmessig å lage en insentivordning for å få flere institutter og fakulteter til å samarbeide om 
nye studieprogram. 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at: 

 Dagens ordning for finansiering og administrasjon av tverrfaglige studieprogram bør endres. 

 UiB bør lage en insentivordning for å få institutter og fakulteter til å samarbeide om nye 
studieprogram. 

 UiB må jobbe med kultur og holdninger på institutter og fakulteter for å fremme tverrfaglighet. 
 

 142 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 143 
 144 
Endringsforslag 145 
Etter tredje kulepunkt, legge til: 146 
” (…), inkludert innad studieprogrammer.” 147 
 148 
Arbeidsutvalgets innstilling 149 
Vedtas. 150 
 151 
UTFALL 152 
Vedtatt med endringsforslag som fremkommer ovenfor. 153 
 154 
Votering 155 
Endringsforslag: Enstemmig. 156 
Innstillingen med endringsforslag: Enstemmig. 157 
 158 
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Sak 90/16-17 Resolusjon: Divesting from the fossil fuel industry 159 

Vedtakssak, innmeldt av Grønn Liste 160 

FORSLAG til resolusjon 161 

 

Divest from fossil fuels 
 

We are living in a time in which we are responsible both for our own future, and that of the 
generations to come. Universities, thus, need to act in accordance with the intrinsic social 
responsibility that comes with being a modern educational and research institution. It is both 
paradoxical and unethical that universities keep investing in fossil fuel companies and thereby 
profiting from preventing the achievement of a sustainable future. 
 
UiB must therefore divest its endowments from fossil fuel companies, thus taking a stand on our 
role in the future of our planet. 
 

 162 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 163 
 164 
Arbeidsutvalgets innstilling 165 
Vedtas. 166 
 167 
UTFALL 168 
Vedtatt. 169 
 170 
Votering 171 
For: Resten 172 
Avholden: RL, BL 173 
 174 
 175 

Sak 91/16-17 Diskusjon: SAIH – Hvem er dere? 176 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 177 

Saken ble utsatt. 178 
 179 
 180 

Sak 92/16-17 Diskusjon: Promoteringsmidler – evaluering og videreføring 181 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 182 

Eirik Lie Reikerås innledet til diskusjon. 183 
 184 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 185 
 186 
Diskusjon 187 

 Hvorfor benyttet ikke alle seg av midlene? 188 

 Hva fungerte bra med ordningen? 189 

 Hva fungerte dårlig? 190 
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 Bør vi fortsette ordningen? 191 
o I så fall: er det noe som bør endres? 192 

 193 
 194 

Sak 93/16-17 Diskusjon: Mediepolitiske tildelingskriterier i VT Bergen 195 

Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 196 

Håkon Randgaard Mikalsen innledet diskusjonen. 197 
 198 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 199 
 200 
Diskusjon 201 

 Hva tenker Studentparlamentet om en ordning? 202 

 Hva tenker Studentparlamentet om innholdet i utkastet til ordningen? 203 
 204 
KK spør om kriteriene legger føringer for redaktørplakaten. AU-svarer at dette er et utkast, og at de 205 
har forsøkt å ta hensyn til det så langt de har klart. 206 
 207 
 208 

Sak 94/16-17 Eventuelt 209 

Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 210 

Ingen saker til eventuelt. 211 
 212 
 213 

Sak 95/16-17 Møtekritikk 214 

Diskusjonssak 215 

Møtekritikk ble gjennomført. 216 
 217 
 218 
Møte hevet klokken 19:10. 219 




