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A. Vedlagt følger
Protokoller/referater:
Protokoll fra møte i Forskningsutvalget
Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget
Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget
Referat fra møte i Likestillingskomiteen
Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget
Protokoll fra møte i Studentparlamentet

20.3. og 8.4.2013
21.3. og 9.4.2013
20.3.2013
15.4.2013
8.5.2013
29.4.2013

B. Utlagt i Kollegiesekretariatet
Protokoller/referater:
1. Møter i fakultetsstyrene:
Styremøter ved Det humanistiske fakultet 19.3. og 23.4.2013
Styremøter ved Det juridiske fakultet 19.3. og 7.5.2013
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet 21.3.2013
Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 10.4.2013
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 9.4.2013
Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.4.2013
Styremøter ved Universitetsmuseet i Bergen 18.1.2012, 26.2., 15.3. og 9.4.2013
2. Styremøte for Universitetsbiblioteket 3.4.2013
3. Styremøte i Studentsamskipnaden 14.3.2013
Referatene legges med dette frem til orientering.
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Universitetets

forskningsutvalg

Ekstraordinært

møte 8. april

1400-1500
Møterommet
Professor Keysers gate 8
Protokoll
Til stede: Berit Rokne, Lillian Helle, Ragna Aarli, Lise Øvreås, Roland Jonsson, Anne Lise
Fimreite,

Inger Hilde Nordhus,

Henrik von Achen, Håvard Haarstad, Siri Knapskog, Yngve

Høiseth.
Fra administrasjonen:
I.

Svenn-Åge Dahl, Heidi, Espedal, Bjørn Einar Aas, Yngve Brynjulfsen,

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
SAKER

FU-9/13

Forskningsmelding 2012
Saksforelegg

var utsendt sakslisten.

Fakultetenes

forskningsmeldinger

god styringsinformasjon
organer.

UiB fikk tre av de i alt 13 nye sentrene

forskning.

forskningsledelse,

for fremragende

Fakultetene

det arbeider

og mellom

publisering

ulike fakulteter.

har vært i klar framgang

i publikasjonspoeng
men tre fakulteter

Eksterne inntekter

Universitetets
siden 2005. Mens
har hatt stor

har også hatt tilbakegang

UiB har hatt en god vekst over tid.
delen av sin forskningsvirksomhet
om å styrke søknadsaktiviteten

to år på rad.

både fra nasjonale

for forskning

at det i fremtidige
om koblingen

utdanning

betydning

og forskningens

for styrke denne

og har klare målsettinger
og å øke inntektene

finansieringskilder

Utvalget ble bemerket

forskningsmiljøer

bør gis rom

mellom forskning

og

for utdanningen.

Utvalget gjorde følgende vedtak:

FU-10/13

tar forskningsmeldingen

Forskerutdanningsmelding
Saksforelegg

var utsendt

og

Mange miljøer vil legge forholde

for en omtale og refleksjon

Forskningsutvalget

både

utgjør en viktig del av forskningsfinansieringen

enda bedre til rette, både faglig og administrativt,

og internasjonale

samarbeid

fra 2010 til 2011 var på kun 0,6 % har

den fra 2011 til 2012 vært på 5 %. Flere fakultetene
framgang,

videre med å styrke

og melder om et økende tverrfaglig

på fakultetene

vitenskapelig
økningen

år en kilde til

og UiBs styrende

Og tre nye ERC-er bidrar også til å styrke

grunnforskningsprofilen.
internt

er i likhet med tidligere

for universitetsledelsen

2012
med sakslisten.

til orientering

UiB holder nivået for doktorgradsproduksjon,
nedgang fra rekordåret
doktorgrad

2011. Netto tidsbruk

ligger omtrent

gjennomføringsandelen
av helhetlig

akademisk

oppfølging

av kandidatene

for alle kandidater.

skriving og etablering

er det lagt til rette for en

Tiltak som medarbeidersamtaler,
av sosiale nettverk

svak progresjon.

utgjør en betydelig

fakultetene

nivå som i 2011 og

med registrering,

og midtveisevaluering

viktige for å motvirke
tilsetting

for dem som tar

på samme akseptable

har hatt en økning siden 2011. Med innføring

fremdriftsrapportering
god progresjon

med kun en liten

fremheves

Ettersom gruppen

andel av kandidatene,

får rede på om den oppfølgingen

som

med ekstern

er det viktig at

oppleves som god i denne

gruppen.
Veilederkurs

på ph.d.-nivå

basisutdanningen
av fakultetene
Noen fakultet

er innført

viser at kapasiteten
fremmer

universitetspedagogikk
arbeidsmarkedet,

Tilbakemeldingen

for ph.d.-kandidater.

i det norske

med ekspansjon

men også

medisin og helsefag

(Kunnskapsdepartementet/UHR,
til disse ambisjonene

innen

Fram mot 2020 er det

med doktorgradskompetanse

og særlig gjelder dette for MNT-fagene,

samfunnsvitenskap,

fra noen

på dette kurset er noe begrenset.

også ønske om et fast kursopplegg

stort behov for personer

universitetene

som en valgfri del av

i universitetspedagogikk.

Fagerbergutvalget).

i høringsuttalelser

UiB har gitt støtte

om de nasjonale

i antall doktorgradskandidater.

Det er understreket

må ha ressurser for dette.

Forskningsutvalget

gjorde følgende vedtak:

Forskningsutvalget

tar forskningsmeldingen

målsettingene

til orientering.

at

Universitetets

forskningsutvalg

Møte 20. mars
0900-1200
Møterommet
Professor Keysers gate 8
Protokoll
Til stede: Berit Rokne, lise Øvreås, Svein Olaf Dahl, Ragna Aarli, Ståle Pallesen, Lillian Helle,
Henrik von Achen, Håvard Hårstad, Siri Knapskog, Bjørn K. Danbolt.
Observatører:

Magne Seierslund

Fra administrasjonen:
Yngve Brynjulfsen,

(universitetsstyret)

Svenn-Åge Dahl, Heidi, Espedal, Jan Petter Myklebust,
Emmanuel

Babatunde,

Anja Hegen,

Bjørn Einar Aas,

Ole Gunnar Evensen (UB), Ingrid Cutler (UB), Nils Gunnar Songstad (SV),
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Protokoll/referat

fra møte 29. januar

Godkjent.
Ill.

Orienteringer
Forsknin
omdelt

smeldin

en: Lange linjer —kunnskap gir muligheter.

Meldingen

ble

i møtet

Underdirektør

Heidi Espedal orienterte

samfunnsvitenskapelige

om Program for forskningsledere

og det Det humanistiske

fakultet.

\i„g

Det

var utsendt

med sakslisten.
Internasjonaliseringskonferansen
Myklebust

orienterte

nasjonal deltagelse.
IV.

i regi av SIU. Underdirektør

fra en godt planlagt og vellykket
Vedlegg var utsendt

Jan Petter

konferanse

med stor

med sakslisten.

SAKER
Rekkefølgen

på sakene ble endret i forhold

møtet etter behandling

til utsendt

dagsorden.

Berit Rokne forlot

av saken FU-7/13. Lise Øvreås ledet møte i sakene 5/13 og

6/13
FU-8/13

Horizon 2020
Prosjektleder

Christoffer

Forskningsrådets

2020. Presentasjonen
FU-7/13

Lech, Forskningsrådet,

ambisjoner

for internasjonalt

er tilgjengelig

og notat fra Universitetsbiblioteket

og Horisont

fra arbeidsgruppe.
var sendt ut med

sakslisten.
Saken ble lagt frem for utvalget til drøfting.
Utvalget berømmet

om

her.

Budsjettpost for Open Access. Statusrapport
Saksforelegg

innledet
samarbeid

universitetsbiblioteket

for et grundig

utredningsarbeid.
Universitetet.

Open Access er en vanskelig og utfordrende

Forskningsutvalget

saken må nå også diskuteres
FU-5/13

har hatt en innledende

handlingsplanen
planlagte

Revidert kortversjon

og utkast til revision var utsendt

Revisjonen forsøker

å tydeliggjøre

for forskerutdanning

har vært virksom og fremhever

hvilke handlinger/tiltak

mål i forhold

for å synliggjøre
undervisning

som skal iverksettes

naturlig

av doktorgradsavhandlinger

var utsendt

grunn av veilederne

avdekke eventuelle

med sakslisten.

Underkjenninger

er en

konsekvens av det høye faglige nivå som legges til
og komiteene

avhandlinger

oppgave å kartlegge
tidsperiode

la vekt på behovet

ned særlig vekt på

og veiledning.

og forventet

Underkjente

for å nå UiBs

frem til 2015.

Utvalget

ressursene i forskerutdanningen,

Underkjenninger
Saksforelegg

Revisjonen tar sikte på

til forskerutdanningene

Saken ble lagt frem for utvalget til drøfting.

FU-6/13

med sakslisten.

å fange opp det som er gjort i den perioden

tiltak for å realisere det som gjenstår.

strategiske

diskusjon og

ved fakultetene.

Handlingsplan for forskerutdanning.
Saksforelegg

sak for

som vurderer

får en aktiv oppfølging.

underkjenningene
årsakssammenhenger

avhandlingene.
Det vil være en

bedre, ikke minst med sikte å
og fellestrekk

enn det som var gjort i saksforelegget

Saken ble lagt frem for utvalget til orientering.

for en lenger

(2010-2012).

VEDL.SAK NR.:

(9cI3
UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG

Protokoll fra ekstraordinært møte i Utdanningsutvalget —
Møte 9. april 2013
Tidspunkt:
Møtested:

9. april 2013, Kl. 09.00 —11.15
Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:

Viserektor for Utdanning: Kuvvet Atakan
Pro-/visedekanene og vararepresentanter: Jan Oldervoll (HF), Olaf Smedal (SV), Norman
Anderssen (PSY), Harald Walderhaug (MN), Arne Tjølsen (M0F), Knut Martin Tande (JUS).
Studentrepresentanter: Yngve Høiseth, Siri Knapskog
Forfall: Njaal H. Neckelmann

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland

Sak 25/13 Utdanningsmelding 2012
Kuvvet Atakan orienterte i saken. Utdanningsmeldingen er fra i år av endret, og er basert på
en forenklet og kortere mal sammenlignet med tidligere år. Første del av
utdanningsmeldingen gjengir fakultetenes meldinger. Disse har til hensikt å fungere som
selvevalueringer, der planer og justeringer for kommende år blir presentert i henhold til de
resultater som er oppnådd. Andre del drøfter UiBs kvalitetssystem samt sentrale tiltak og
prosesser på utdanningssiden. Avslutningsvis blir det angitt behov for videre oppfølging og
tiltak.
Forslag til utdanningsmelding ble gjennomgått kapittelvis, og visedekanene orienterte om
hovedtrekkene i de respektive fakultetenes utdanningsmeldinger.
De forslag til endringer som kom i løpet av gjennomgangen, blir innarbeidet i
utdanningsmeldingen, før den går til endelig behandling i Universitetsstyret. Det kom flere
konkrete innspill til endringer i meldingen, for eksempel:
Fakultetenes meldinger må gjengis ordrett
Innledningsvis bør det bruke overordnet målsetting for utdanningene som går fram av
Strategisk plan.
Meldingen bør gjennomgås med tanke om at fokusområdene i den samlede
meldingen gjenspeiler fokusområdene i fakultetenes meldinger.
Det bør sies noe mer om digitalisering

Utveksling kan i noen sammenhenger være et mer dekkende begrep enn
«internasjonalisering».
Det kan stå mer om studentaktiv forskning
Innspillene innarbeides i utdanningsmeldingen så langt det lar seg gjøre, før denne går til
behandling i Universitetsstyret.
Det kom følgende momenter ble drøftet under behandlingen av saken:
Studentene velger ofte utveksling til engelskspråklige studiesteder, og til universiteter
som UiB ikke har gode utvekslingsavtaler med. Det ble i den sammenheng stilt
spørsmål ved om det kan gjøres mer for å informere studentene om hvilke
universiteter UiB har gode utvekslingsavtaler med.
Språkkompetanse kan være et hinder for utveksling av studenter til universitet i andre
enn engelsktalende land. Som følge av det tilbyr FIF fra i år av tysk-kurs for studenter
som ønsker utvekslingsavtale med et tysk universitet.
Når det gjelder digitalisering, er det behov for at rollefordelingen mellom sentrale og
lokale tiltak avklares nærmere. Det er viktig at digitalisering er godt forankret i
fakulteter og institutter. Det er også viktig at ressurser blir kanalisert lokalt og at
opplæring av fagansatte skjer lokalt.
Når det gjelder sentrale tiltak, ble det orientert om at det blir arbeidet for at det i neste
års budsjett blir satt av midler til det videre arbeidet med digitalisering. Det er også
satt i gang et arbeid for å avklare opphavsrettslige problemstillinger vedrørende dette.
Når det gjelder digitalisering av undervisning, er det viktig å sørge for at lokale initiativ
og løsninger i fagmiljøene blir synliggjort med tanke på læring på tvers av fakultetene.
For eksempel kan Kark og arbeidet med digitalisering ved Det juridiske fakultet
fremheves.
Det er viktig å fortsatt ha fokus på de pedagogiske elementene i det videre arbeidet
med digitalisering av undervisningen.

UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget —Møte 2 2013
Tidspunkt:
Møtested:

21. mars 2013, Kl. 09.00 —14.00
Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:
Viserektor for Utdanning: Kuvvet Atakan (til k1.12.00)
Viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen (fra kl. 12.00)

og vararepresentanter: Olaf Smedal (SV), Norman Anderssen (PSY),
Harald Walderhaug (MN).

Pro-/visedekanene

Studentrepresentanter:

Yngve Høiseth, Njaal H. Neckelmann

Forfall: Jan Oldervoll (HF), Knut Martin Tande (JUS), Arne Tjølsen (M0F), Siri Knapskog
(studentrepresentant)
Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland
Forslag til dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakene: 10/13: «Centre for Joint Science and Humanities Education», og 21/13:
Revisjon av medisinstudiet, ble utsatt.
Sakene 14/13: Handlingsplan for rekruttering av internasjonale studenter, og 15/13
Kartlegging av faglige erfaringer med fellesgrader, ble flyttet og behandlet etter sak 20/13
Sakene 18 Notat til NOKUT om status og utfordringer i kvalitetsarbeidet ved UiB, og 22/13
Evaluering i to fagmiljø, ble flyttet frem, og behandlet etter sak 13/13.
Det ble meldt inn en ny sak, sak 24- Eventuelt: Ny tilsynsforskrift - NOKUT

li

Godkjent protokoll fra møte 31.01.2013

Protokollen var godkjent før møtet
III

Diverse tilbakemeldinger

fra utvalgsleder

Utdanningsmeldingen behandles i et ekstraordinært møte i Utdanningsutvalget
9.april.
Studentundersøkelsen blir sendt ut 8. april, med svarfrist rundt 17. april. Arbeidet
med fakultetsvise fokusgruppemøter med studentene er allerede satt i gang.
NOKUT har lyst ut midler for opprettelse av 3 SFU-sentre, med søknadsfrist 12. mai.
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i regi av UiB ble avholdt i Bergen 6. og 7. mars.
lnternasjonaliseringskonferansen
8. mars, statsminister og utdanningsminister presenterer ny forskningsmelding ved
UiB.
14. og 15. mars: Konferanse om dannelse i utdanning i regi av UHR og Høgskolen i
Nord Trøndelag
15. mars, Oslo: Møte med KD og Russiske universiteter om utdanningssamarbeid
mellom Norge og Russland innen høyere utdanning.
Vedrørende ny rammeplan for lærerutdanningen: Krav om implementering av ny
rammeplan er utsatt til høsten 2014. De av institusjonene som er klare for
implementering allerede fra høsten 2013, kan gjennomføre rammeplanen fra 2013.

Sak 11/13

Dobbelkompetanse og doble grader- oppretting av arbeidsgruppe

Muligheten for å etablere studieløp som gir «dobbeltkompetanse» eller «doble grader» har
vært tematisert i flere møter i Utdanningsutvalget. Formålet med denne saken er å sette ned
en arbeidsgruppe som får som oppgave å se på hva som er mulig innenfor gjeldende
rammer. Arbeidsgruppen sluttfører sannsynligvis sitt arbeid etter at nye visedekaner og
viserektor har tiltrådd. Fagansatte medlemmer i arbeidsgruppen bør derfor benevnes med
funksjoner og ikke med navn.
Det kom følgende innspill:
Arbeidsgruppen må ta stilling til om muligheter for dobbeltkompetanse bare skal
vurderes på bachelornivå, eller om det også skal vurderes på masternivå.
Arbeidsgruppen må også vurdere hvilket begrep som er best egnet.

Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar å opprette en arbeidsgruppe med den sammensetningen
foreslått, og med mandatet som beskrevet ovenfor.

Sak 12/13

som er

Innovasjon og entreprenørskap —oppretting av arbeidsgruppe

Av Universitets- og høyskoleloven heter det at institusjonene skal bidra til innovasjon og
verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.
Kravet om innovasjons- og nytenkingskompetanse er også gjenspeilet i NKR. På denne
bakgrunn har man sett behov for å sette ned en arbeidsgruppe som får i oppgave å klargjøre
hva som legges i begrepene innovasjon og entreprenørskap, og om dette skal ha følger for
læringsutbyttebeskrivelsene ved institusjonen.
Det kom følgende innspill:
Fra studentrepresentantenes side ble det gitt uttrykk for at opprettingen av
arbeidsgruppen er et positivt tiltak. Det ble også orientert om START-prosjektet som
er et initiativ fra studentene, og som har som formål å jobbe med kommersialisering
av ideer.
En avklaring av hva UiB skal legge i begrepene «innovasjon» og «entreprenørskap»,
er en viktig del av arbeidsgruppens oppgave. For eksempel har det innenfor blant
annet humaniora, vært sett behov for å bruke begrepene i en annen kontekst enn den
tradisjonelle forståelsen av «entreprenørskap» som går ut på å utvikle gjenstander.
For eksempel kan begrepet knyttes opp til det å engasjere mennesker. Begrepene gir
rom for å definere ulike mål for aktiviteten.
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Når det gjelder sammensetningen av arbeidsgruppen, må det være rom for å
supplere gruppen med de typer av kompetanse som det blir sett behov for underveis i
arbeidet.
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar å opprette en arbeidsgruppe med den sammensetningen
foreslått, og med mandatet som beskrevet ovenfor.

som er

Mal for studieplaner
Sak 13/13
I UU-møte 31.01.2013, ble det etterspurt en oppdatert mal for studieplaner. Et forslag til mal
ble lagt fram i denne saken, og forslaget tar utgangspunkt i malene som er brukt på Det
fakultet og ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt
matematisk-naturvitenskapelige
NOKUTs tilsynsforskrift.
Det kom følgende innspill:
Malen bør inneholde en lenke til Studiekvalitetsbasen.
I forslag til mal side 4, under «deltidsstudium i utlandet», bør det henvises til
Handlingsplan for internasjonal virksomhets målsetting om andel utenlandsopphold
for UiB studenter.
Det kan være hensiktsmessig med et klart skille mellom forslag til tekst, og til
veiledende tekst, for eksempel ved konsekvent bruk av hermetegn eller kursiv. Malen
er veiledende, noe som gjør det legitimt å erstatte tekst i malen der dette er
hensiktmessig.
Det ble foreslått at det også utarbeides en mal for emnebeskrivelser.
Handlingsplan for rekruttering av internasjonale studenter
Sak 14/13
Astri Andresen orienterte i saken. I UiBs handlingsplan for internasjonal virksomhet, heter det
at det skal utarbeides en rekrutteringsplan for internasjonale studenter som omfatter både
utvekslings- og gradsstudenter. Et sentralt punkt i handlingsplanen vil være at tiltakene skal
støtte opp under koblinger mellom forsknings- og utdanningsaktiviteter ved UiB.
Utdanningsutvalget ble i denne saken bedt om å komme med innspill til det videre arbeidet
med handlingsplanen.
Det kom følgende innspill:
Per i dag har vi flere innreisende enn utreisende studenter. Når det gjelder studenter
utenfor Europa, sender vi flere ut enn hva som kommer hit. En medvirkende årsak til
at færre kommer hit kan være økonomi. En mulighet til å styrke rekrutteringen kan
være å be sentrale myndigheter om en økning i antall stipender.
Mange norske studenter reiser til engelskspråklige land, men få engelskspråklige
studenter reiser hit. En medvirkende årsak kan være ulike «kulturer» for utveksling.
For eksempel er det vanlig i USA og flere andre land, at utveksling har kortere
varighet og at den finner sted om sommeren. For de dette gjelder, kan utveksling av
et halvt års varighet for lenge.
Det kom innspill på at utlysing av gratis hybler for et visst antall studenter ved andre
universiteter i Danmark har hatt positiv effekt på rekrutteringen. UiB har imidlertid
ikke anledning til å bruke egne midler på denne type tiltak. Mulighet for et eventuelt
samarbeid med næringslivet vedrørende denne typen tiltak bør vurderes.
3

Målet om økt rekruttering av utenlandske studenter, har ikke til hensikt å øke det
totale studenttallet ved UiB. De selvfinansierte utenlandsstudentene konkurrerer om
de samme studieplassene som øvrige studenter. Inn og utveksling av studenter,
bidrar heller ikke til en økning i studenttallet.
Det er ikke et mål å ha flest mulig utenlandske studenter, men det er et mål å ha en
retning på rekrutteringen, og en prioritering av hvilke grupper av studenter man
ønsker å rekruttere, og hvor de skal komme fra.
Det bør være et mål å få til en bedre balanse på inn- og utveksling av studenter.
Det er mye pragmatikk i hvor mye ressurser det settes inn på å rekruttere
utenlandske studenter i de ulike programmene. Program med mange søkere, legger
gjerne mindre arbeid i rekrutteringen enn program med ledige plasser.
Fakultetene bør bes om innspill på rekrutteringstiltak, også fordi det kan gi fakultetene
eierskap til rekruttering av utenlandske studenter.
Sak 15/13

Kartlegging av faglige erfaringer med fellesgrader

Benedicte Solheim orienterte i saken. Som et tiltak for økt internasjonalt samarbeid, har
Universitetet i Bergen over flere år satset på utvikling og drift av internasjonale fellesgrader.
Imidlertid synes interessen for denne typen samarbeid å være synkende. På den bakgrunn
har man sett behov for å kartlegge hvilke erfaringer de ulike fagmiljøene har når det gjelder
denne type samarbeid. Tilbakemeldingene viser at interesse og støtte fra nærliggende
fagmiljø varierer mellom de ulike fagmiljøene. Kartleggingen viser også at denne typen
samarbeid gir viktige faglige fordeler, men de er ressurskrevende og tar ressurser fra andre
arbeidsoppgaver. Samtidig er det flere som har understreket at fordelene ved en fellesgrad
gjør at innsatsen var verd omprioriteringen.
Det kom følgende innspill:
Etablering av fellesgrader er positivt i de tilfellene det er faglig grunnlag for dette.
Etablering og drift av fellesgrader tar imidlertid mye tid og ressurser, og forutsetter
tilførsel av midler.
Universitetet har ikke sentrale midler til bruk for etablering og drift av fellesgrader. Det
er opp til de enkelte fakulteter og institutter om de ønsker å fordele midler til dette.
Sak 16/13

Studiestart 2013 inklusive opplegg for fadderordningen

Som følge av styrets behandling av saken om studiestart i 2013, ble det oppnevnt en
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å vurdere noen sentrale tema rundt studiestart, først og
fremst; fadderperiodens varighet, tiltak for å begrense alkoholbruk samt opplæringstiltak for
faddere. Arbeidsgruppens forslag ble behandlet i Utdanningsutvalget.
Det var enighet om følgende punkter:
Tidspunkt for studiestart bør være i uke 33.
Det bør ikke legges føringer for fadderukens varighet.
Det bør være et tettere samarbeid mellom fakultet og faddergruppene med tanke på
sterkere fokus på det faglige innholdet.
De ansatte bør oppfordres til ta aktivt del i å ta i mot de nye studentene.
Det bør gjennomføres en god opplæring av fadderne, som også er koordinert med
fakultetenes egne opplegg.
Det anbefales at alle instituttene deltar i ordning med «fakultetenes dag».
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Sak 17/13

Ny ordning med skikkethetsvurdering ved Det psykologiske fakultet

Normann Anderssen orienterte om ny ordning med skikkethetsvurdering ved Det
psykologiske fakultet. Ordningen har sin bakgrunn i at UH-loven stiller krav til «løpende
skikkethetsvurdering» av studenter som blant annet skal bli lærere eller psykologer.
Forskriften setter nærmere krav om hva som skal vurderes, men det er behov for
ytterligere presiseringer og avklaringer utover det som går fram av forskriften.

I de nye rutinene har det vært viktig å klargjøre meldingsrutiner, hvem kan melde, og hvem
kan man melde til? Klargjøring av fremgangsmåter for oppfølging av meldinger, samt regler
for dokumentasjon har også stått sentralt. Det har videre vært viktig viktig å finne muligheter
for å kunne følge de samme studentene over flere år. Det blir arbeidet med å finne en god
ordning for lagring og sletting av sensitive opplysninger i forbindelse med saker som vedrører
skikkethetsvurderinger.
Det kom følgende innspill:
Det er viktig å kunne følge studenter med særlig oppfølgingsbehov fra år til år.
Behovet for presisering av forskriften gjelder alle universiteter og høyskoler som tilbyr
lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. En ytterligere presisering av
forskriften bør derfor løftes opp på et nasjonalt nivå.

Sak 18/13 Notat til NOKUT om status og utfordringer i kvalitetsarbeidet ved UiB,
forslag til sakkyndig komitå
Kuvvet Atakan orienterte i saken. Dato for institusjonsbesøket
hovedbesøket trolig finner sted i uke 37.

er satt til 17. juni, mens

To brev er vedlagt i denne saken. Det ene er et forslag til svar fra UiB til NOKUT vedrørende
spørsmål knyttet til revisjon av kvalitetssystemet. I tillegg følger et brev fra NOKUT der det
blir foreslått sammensetning av den komiteen som skal revidere UiBs kvalitetssystem, med
frist for merknader til sammensetningen. Dette brevet er også sendt fakultetene i Ephorte.
Det kom følgende innspill:
Notatet omtaler de endringene i kvalitetssystemet som har funnet sted som følge av
Samdalutvalgets innstilling. Videre bør viktige endringer som har skjedd etter dette
også omtales, for eksempel endringer som følge av implementeringen av
kvalifikasjonsrammeverket.
I forberedelsene til revisjonen, er det svært viktig å ha fokus på emneansvarliges
oppfølginger etter evalueringer, og å kunne vise til tilbakemelding til studentene om
konklusjoner i etterkant av evalueringene.
Det er også viktig å være bevisst endringer i emner og program, slik at det fremgår
tydelig at endringer er et resultat av vurderinger og evalueringer.
Ordning med «programsensor»
revisjonen.

Sak 19/13

er viktig, og bør fremheves i forbindelse med

Orientering om tilsyn på masterprogram ved HF

Ingvild Greve orienterte i saken. NOKUT har nå fokus på humanistiske masterstudier, og en
rekke universiteter og høyskoler er tatt ut for tilsyn. NOKUTS nye tilsynsmodell går over fire
steg, der det siste steget er full revisjon av programmet. Det er muligheter for å sjekke ut de
5

kontrollerte studieprogrammene på hvert av disse stadiene. Dette er første gang
tilsynsmodellen prøves ut. For å prøve ut den nyte tilsynsmodellen, har NOKUT denne gang
valgt å ta alle programmene gjennom alle de fire stegene, inklusive revisjonsfasen.
Sak 20/13

Revisjon av håndboken for kvalitetssikring

Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia danner grunnlaget for det systematiske
arbeidet ved institusjonen med vedlikehold og videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
Arbeidet med den 4. utgaven av håndboka er nå satt i gang. Revisjonen denne gangen er
først og fremst av redaksjonell art, det vil si oppdatere tekst og figurer, slik at de er i
overensstemmelse med gjeldende praksis. Det legges ikke opp til større endringer i denne
revisjonen.
Sak 22/13

Evaluering i to fagmiljø —oppfølging av «Kvalitet i utdanning»

Notatet «Kvalitet i utdanning» har satt fokus på behovet for en mer helhetlig tilnærming til
evaluering. I forlengelsen av dette, er det nå satt i gang et pilotprosjekt som tar sikte på å
prøve ut en mer helhetlig evalueringsarkitektur. MoF og HF deltar i pilotprosjektet, og det
første møtet ble holdt i mars. Første steg i arbeidet er å identifisere hvilke kvalitetselementer
som er viktige i de respektive fagmiljøene. Fagmiljøene kommer i utgangspunktet til å
arbeide uavhengig av hverandre, men vil samhandle i de tilfellene det er hensiktssmessig.
Foreløpige erfaringer vil bli oppsummert på UU-seminaret.
Det kom følgende innspill:
• Det er viktig at studentene er representert i arbeidsgruppene som gjennomfører
pilotprosjektene.
Sak 23/13 Orienteringssaker internasjonalisering: Internasjonaliseringskonferansen, Internasjonal uke 2013, NORHED-programmet og evaluering av
kvoteordningen

Når det gjelder søknader om midler fra NORHED-programmet var det registert 29 søknader
fra UiB innen fristen som var 15. mars. NORHED har mottatt over 160 søknader totalt.
Internasjonaliseringskonferansen ble holdt 6. og 7. mars, og UiB var en av arrangørene av
konferansen. Konferansen har fått gode evalueringer.
I uke tre ble Internasjonal Uke arrangert for fjerde gang. Evalueringen av Internasjonale Uke
gjør at man til neste år vil øke innsatsen til fakultære aktiviteter, og ha færre sentrale
aktiviteter. Spørsmål om hovedaktivitetene i Internasjonal Uke bør gjennomføres på høsten i
stedet for i vårsemesteret vil bli tatt opp til nærmere vurdering.
Sak 24/13

Eventuelt- Ny tilsynsforskrift

- NOKUT

Det ble orientert om at NOKUT har vedtatt ny tilsynsforskrift med virkning fra 28. februar
2013. Tilsyn som startet før 28.02.2013, gjennomføres etter den gamle forskriften.
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Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget

(LMU) —møte 2 2013

Tid: Onsdag 20. mars kl. 09.00- 12.00.
Sted: Det humanistiske fakultet, møterom i Villaveien 1A.
Medlemmer: Avdelingsdirektør Even Berge (EIA), avdelingsdirektør Christen Soleim (SA),
Yngve Høiseth (leder, student), Livar Bergheim (student), Siri Bjerkestrand (studenter med
funksjonsnedsettelse).
Observatører og andre: Sidsel Storebø (ITA), Ketil Falck (UB), Runa Jakhelln (P0A), Liv
Heidi Ekre (student, universitetsstyret), Hege Råkil (SiB).
Fra administrasjonen:

rådgiver Iren Igesund (SA).

Forfall: Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan, dekan Gjert Kristoffersen, Susann
Strømsvåg (student), Jørgen Thorkelsen (student), Bjørn Kristian Danbolt (student).

Sakliste:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Il
Referat fra møte 16.01.2013
Referatet var godkjent.

Tilsynsbesøk —Det humanistiske fakultet
Sak 7/13
Til denne saken møtte fra fakultetet: Underdirektør Sonja Irene Dyrkorn, rådgiver Inger Marie
Hatløy, seniorkonsulent Hilde Haaland Kramer, administrasjonssjef Kjerstin Tønseth,
seniorkonsulent Bjørn Einar Halvorsen og student Tor Sivertsen Prestegard.
Først fikk utvalget en orientering på Griegakademiet,

deretter var det et møte med fakultetet.

Under orienteringen og i møte med fakultetet ble det blant annet informert om:
• Griegakademiet: har en rekke utfordringer når det gjelder lokaler. Rommene er små
og lyden tar stor plass. Mye av aktiviteten foregår i ensemble, og dette skaper en
utfordring når det gjelder lyd. Studentene utsettes for lyd over lengre tid, noe som
medfører at mange får hørselsskader og sliter med tinnitus. Videre er det store
utfordringer knyttet til inneklimaet. Det er vanskelig å holde en jevn luftfuktighet.
Ujevn luftfuktighet kan føre til at instrumenter sprekker, noe som medfører store
utgifter. I tillegg kan dette skape allergiplager hos studentene. Even Berge opplyste at
UiB overtok bygget for tre år siden, og at det kun er foretatt en lett ombygging av
lokalene. Et skisseprosjekt er utarbeidet, og realiseringen av dette vil løse mange av
problemene. Det foreligger planer om å fjerne alt i fløyen hvor det er øvingsrom og

bygge den helt om. 17 øvingsrom er planlagt i hver etasje. Lydproblematikken vil
løses gjennom ombyggingen. Befuktningen derimot er en vanskelig problemstilling
fordi den kan gi grobunn for soppdannelse. Det foretas imidlertid jevnlige
soppmålinger i bygget. Ombyggingen er svært kostnadskrevende og ligger langt fram
i tid. I mellomtiden er det nødvendig med tiltak, og fasaden vil blant annet bli pusset
opp.
Det har vært klager på luftkvaliteten i Sydneshaugen skole. Ifølge Even Berge er det
noen utfordringer knyttet til ventilasjonsanlegget, men det pågår et arbeid for å
utbedre dette. Ventilasjonsanlegget skal i utgangspunktet dekke behovet, men
fungerer likevel ikke optimalt. Det foreligger planer for å få det i orden, og så snart
bevilgningene er på plass vil det prioriteres. EIA håper at bevilgningene vil være på
plass i løpet av 2014.
Døgnåpne lesesaler: Det har ikke skjedd mye på dette området. Studentene ønsker
døgnåpne lesesaler, spesielt i eksamensperioden. Sikkerhetsmessig er det derimot
ikke så enkelt. Det kreves doble vakter og kontroll av lokalene på en ny måte. Siden
læringssenteret skal flytte til Sydneshaugen skole, kan det kanskje være mulig å
holde en lesesal åpen i nærheten av dette. EIA følger opp saken, og ser om deler av
bygget kan brukes til en døgnåpen lesesal.
Ad Fontes: Studentene er veldig fornøyd med studentlokalet, og oppslutningen om
arrangementene der har økt betraktelig.
Fakultetet har hatt store problemer med å skaffe studenter til styrer og utvalg. De ser
det som viktig med studentrepresentasjon, og løsningen har derfor vært at
studentene blir betalt for dette arbeidet. For å få opp studentrepresentasjonen i blant
annet fagutvalgene og programutvalgene, blir det sett på som viktig med synliggjøring
av denne aktiviteten på nettsider. Fakultetet følger dette opp.
Sak 8/13

Rapportering om klager på læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalget mottar to ganger årlig en kortfattet rapport om klager på læringsmiljøet
fra fakultetene. For høstsemesteret 2012 er det mottatt klager fra Det humanistiske fakultet
og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Klagene fra Det humanistiske fakultet gjelder
kloakkluft på lesesalen i Dokkeveien 2 og rotter på Sydneshaugen skole, mens klagene fra
Det samfunnsvitenskapelige fakultet hovedsakelig gjelder fysiske forhold knyttet til
temperaturen i Sofie Lindstrøms hus.
Vedtak:

De innrapporterte klagene vil bli tatt hensyn til i Læringsmiljøutvalgets oppfølging av
Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget ber enhetene
om å følge opp sakene i dialog med LMU.
Sak 9/13

Studiestart 2013 —tildeling av midler til fadderarrangement
høsten 2013

Det ble opprettet en sentral pott på 500.000 kr.- til aktiviteter i fadderuken i 2011. Midlene ble
øremerket til integrering av nye studenter i student- og universitetsmiljøet, og skulle tildeles
arrangement med en solid faglig, kulturell, frilufts- eller sportslig profil. Fristen for å søke om
midler til fadderarrangement for høsten 2013 var 13. mars.
Komiteen mottok mange søknader, og det ble søkt om midler langt over potten. Kriteriene for
tildeling i utlysningsbrevet var avgjørende for behandlingen av søknadene. I tillegg la
komiteen vekt på erfaringer fra tidligere år, søknadens kvalitet og en viss fordeling mellom
fakultetene.

Tildelingen av midler ble vedtatt på e-postsirkulasjon etter møtet. Oversikt over tildelingen
sendes ut til alle søkere og det bes om en rapport fra arrangørene som er blitt tildelt midler.
Vedtak:

Læringsmiljøutvalget vedtar komiteens forslag om tildeling av midler.
Sak 10113

Handlingsplan for likestilling- oppfølging av kapittel tre
Funksjonsevne
Universitetsstyret vedtok revidert kapittel tre Funksjonsevne i Handlingsplan for likestilling i

møtet 14. februar. Universitetsdirektøren har bedt Læringsmiljøutvalget og
Likestillingskomiteen, om å følge opp styrevedtaket og arbeide videre med tiltakene i
handlingsplanen.
Vedtak:

Læringsmiljøutvalget vedtok at:
Studieadministrativ avdeling og LMU-medlem Siri Bjerkestrand samarbeider med
Likestillingskomiteen om å konkretisere tiltakene i handlingsplanen.
LMU samarbeider med Likestillingskomiteen om å prioritere tiltak for 2013.
Prioritering av tiltakene for hvert budsjettår samkjøres med LMUs årlige innspill til
EIA.

Sak 11/13

Utkast til Handlingsplan
læringsmiljø 2013-2015

for styrking av universitetets

Utvalget ble presentert et førsteutkast til handlingsplan med noen strukturelle endringer.
Arbeidsgruppen ønsket tilbakemelding fra utvalget på om endringen av tiltaksbeskrivelsene,
der det er skilt mellom kontinuerlige tiltak og engangstiltak, var en fruktbar modell å jobbe
videre med.
Det kom følgende innspill i saken:
Arbeidsmiljøloven og HMS-handlingsplanen bør være aktuelle styringsdokumenter.
Det kan være vanskelig å sette opp hvem som er ansvarlig for tiltakene fordi ansvaret
i mange tilfeller er delt mellom flere aktører.
Tiltakene virker litt for ambisiøse. De må være realistiske å gjennomføre.
Det er ønskelig å synliggjøre utfordringene uavhengig av budsjett.
Det er viktig å ha fokus på helhetlige veiledningstjenester.
Å lage gode sosiale arenaer anses som viktig, og dette bør synliggjøres i
handlingsplanen.
Arbeidsgruppen tar innspillene med i det videre arbeidet med handlingsplanen. Det endelige
forslaget blir sendt på e-post til medlemmer og observatører i LMU for godkjenning i løpet av
april. Når LMU har vedtatt utkastet, sendes det til universitetsdirektøren for videre
behandling.
Sak 12/13

Oppnevning av nye medlemmer og innlemming av nytt
punkt i reglene for LMU

Siri F. Bjerkestrand er oppnevnt som nytt LMU-medlem med spesielt ansvar for studenter
med funksjonsnedsettelse sine rettigheter og behov for tilrettelegging ved UiB.
Studentparlamentet har pekt ut Bjørn Kristian Danbolt som nytt studentmedlem. Det nye

punktet, om at «LMU skal ha et spesielt ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse og
universell utforming ved UIB», er innlemmet i LMU-reglene.
Sak 13113
NOKUT-besøk ved UiB i 2013
Universitetet i Bergen får besøk av NOKUT i år. En arbeidsgruppe med representanter fra
Studieadministrativ avdeling og fakultetene er opprettet for å forberede NOKUT-besøket. Det
skal blant annet utarbeides en statusrapport over kvalitetsarbeidet ved UiB i forbindelse med
besøket. Dato for det innledende institusjonsbesøket er satt til 17. juni. Selve tilsynsbesøket
vil skje i perioden 9. -12. september.
Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget

til orientering.

Sak 14/13

Rapport og planer —status for universitetets
handlingsplaner
I forbindelse med arbeidet med rapport og planer, ble det i 2012 lagt opp til en utvidet
rapportering av status for universitetets handlingsplaner. Status for handlingsplanene som
Studieadministrativ avdeling rapporterer ble av den grunn lagt fram for Læringsmiljøutvalget
til orientering.
Sak 15/13
Studentundersøkelse ved UiB våren 2013
Studieadministrativ avdeling har utarbeidet et opplegg for en generell studentundersøkelse
ved UiB. Opplegget er basert på tidligere undersøkelser (studentbarometrene og
læringsmiljøundersøkelsene), og skal gjennomføres i mars/april. Spørreundersøkelsen skal
distribueres til ca. 4600 studenter i uke 15 (8.-14. april).
Fakultetene er blitt invitert til å komme med innspill til egne spørsmål i spørreundersøkelsen,
og den vil også bli forelagt studentene før endelig utforming. Det legges i tillegg opp til
kvalitative intervjuer med studenter fra alle fakultetene.
Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget

til orientering.

Sak 16/13
Orienteringssaker
Saken utgikk.
Sak 17/13
Eventuelt
1. Fadderuken
Planleggingen av fadderuken er forsinket i år. Saken om studiestart høsten 2013 ble
behandlet i universitetsstyret 14. februar. Styrevedtaket har påvirket aktivitetene
tidsmessig og medfører endringer i organiseringen av fadderuken.
Universitetsledelsen har opprettet en arbeidsgruppe som skal komme med en
innstilling om fadderperiodens varighet, tidspunktet for velkomstseremonien og
organiseringen av fadderuken fremover. Innstillingen skal behandles i
Utdanningsutvalget den 21. mars. Opplegget og koordineringen av aktivitetene i
fadderuken blir annerledes enn tidligere, og det er viktig å tenke nytt omkring
koordineringen. Det er ønskelig å lage et mer omfattende opplæringstilbud for
fadderne, der blant annet sikkerhet, medietrening, lykkepromille og rolleavklaring vil
inngå. Tilbudet vil bli utarbeidet i tett dialog med fadderstyrene.

REFERAT FRA MØTE 1LIKESTILLINGSKOMITEEN

15.04.13

Møterom 3.55, Christiesgate 18, k1.12.30 —14.00
Til stede: Inga Berre, Stig Berge Matthiesen, Jan Olav Gatland, Gry Vikanes Lavik,
Gunhild V. Strand, Margareth Hagen, Sigrid Eskeland Schütz, Hege Hansen, Yngve
Brynjulfsen, Elise Loftheim, Anne Marit Skarsbø
Forfall: Kristine Jørgensen, Jørgen Thorkelsen
Møteleder: Inga Berre
Referent: Anne Marit Skarsbø
Sak 6/13: Referat fra møte 18.02.13 godkjent uten merknader.
Sak 7/13: Orienteringssaker
Likestillingskomiteen har mottatt kopi av et brev til UiB fra en tidligere tilsatt
kvinnelig professor ved et SFF med klage på oppsigelse etter at senteret ble
lagt ned. I tillegg til at hun mener UiB demonstrerer en dårlig personalpolitikk
mener hun at saken har et likestillingsperspektiv idet mannlige ansatte ved det
samme senteret og med mindre ansiennitet har fått fast tilsetting ved
universitetet mens hun er sagt opp. Ettersom brevet ikke er stilet direkte til
komiteen, tas det foreløpig bare til etterretning.
Årsrapport fra komiteen med likestillingsstatistikk blir lagt frem for
universitetsstyret på kommende styremøte 18.april.
Likestillingskomiteen er oppnevnt av universitetsstyret og følger dets virketid.
En ny komite vil derfor bli oppnevnt i løpet av august-september. Komiteens
medlemmer ble oppfordret til å gi beskjed til sine arbeidsplasser dersom de
kunne tenke seg å sitte i komiteen for en ny periode. Dette gjelder også for
varamedlemmene.
Yngve Brynjulfsen er valgt inn i Likestillingskomiteen fra SV-fakultetet. Han har
nå et kortvarig vikariat ved Forskningsavdelingen, men komiteen vurderer det
slik at dette ikke har betydning for hans status som medlem i komiteen.
Sak 8/13: Konkretisering og prioritering av tiltakene i handlingsplanen —
budsjett 2013.
Likestillingsrådgiver rapporterte fra arbeidsgruppen sitt arbeid. Det er utarbeidet et
notat som er oversendt universitetsdirektøren og personaldirektøren. Dette er
hovedpunktene i arbeidet så langt:
Invitasjon til fagmiljøene om å søke om midler til likestillingstiltak etter kapittel
2 og 3 i planen er sendt ut til fakultetene og universitetsmuseet. I fjor delte vi ut
3.754.000 kr til slike likestillingstiltak. Arbeidsgruppen foreslår at vi legger oss
på samme nivå i år.

Arbeidsgruppen foreslår overfor Læringsmiljøutvalget (LMU) at tiltakene 3.9 og
3.11 prioriteres innenfor årets budsjett. Her må det etableres et samarbeid
med Eiendomsavdelingen. Må også sees i sammenheng med midler til
strakstiltak, se tiltak 3.10. LMU skal behandle dette i sitt neste møte. LMU
melder også at de vil se på hvor de kan bidra til gjennomføring av andre tiltak i
handlingsplanen utover kapittel 3.
I tillegg er det satt av en del midler til andre tiltak som skal gjennomføres
sentralt.
Arbeidsgruppen vil over påske gå i gang med å konkretisere og prioritere
tiltakene i kapittel 4. En del av midlene vil bli satt av til disse tiltakene.
Jan Olav Gatland ba om at invitasjonen til å søke om likestillingsmidler også blir
sendt til Universitetsbiblioteket.
Sak 9/13: Orientering om status i tilsettingssaken ved SV-fakultetet som er
klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
Yngve Brynjulfsen forlot møtet under dette punktet grunnet inhabilitet.
Inga Berre orienterte om et møte hun har hatt med rektor og universitetsdirektør i
kjølvannet av tilsettingssaken på SV-fakultetet. På dette møtet diskuterte de
forståelsen av likestillingskomiteens rolle og mandat generelt, og i denne saken
spesielt. Likestillingskomiteen fikk støtte for sitt ønske om å sende et brev til LDO
for å redegjøre for sitt syn på saken og sin rolle i slike saker.
Vedtak: Inga Berre skriver et utkast til brev til LDO som går på sirkulasjon til
komiteens medlemmer til godkjenning før det sendes over til
universitetsdirektøren. Brevet vil bli tatt med i neste møtereferat.
Sak 10/13 Eventuelt
Anne Marit Skarsbo foreslo at referat fra møtene heretter sendes ut til
godkjenning hos medlemmene kort tid etter møtene, og med en merknadsfrist
på 5 dager. Dette fordi den omtalte tilsettingssaken ved SV har vist at det kan
være problematisk når folk utenfor komiteen ønsker innsyn i referater og disse
ennå ikke er godkjent. Vanligvis godkjennes de på neste møte, noe som er
uheldig siden det kan gå noe tid mellom møtene i komiteen. Forslaget ble
vedtatt.
3-dagers svarfrist for komiteen i tilsettingssaker ble diskutert. Dette bør kunne
diskuteres når forslaget til nytt personalreglement foreligger, sammen med
andre viktige spørsmål knyttet til ivaretakelse av likestillingshensyn i
tilsettingssaker. Likestillingskomiteen har bedt om å være høringsinstans.
Sigrid Schütz tok opp en kronikk i BT som omhandlet utlysningstekstene våre
når det gjaldt oppfordringer om å be kvinner, innvandrere m.v. om å søke
stillinger. Hun sender kronikken på epost til komiteens medlemmer, så kan vi
diskutere eventuelle forslag til å forbedre utlysningstekstene på neste møte.

VELTL5.:AK

Referat

AMU

Dato:

08.05.13

Fra / Til

09.00-11.00

Innkalt av:

AMU ved UiB

Møteleder:

Randi Heimvik

Deltakere:

Sted:
Referent:

Kollegierommet, Musplass
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Runa Jakhelln

Tilstede:
Arbeids iverre resentanter: Sigmund Grønmo, Kari Tove Elvbakken, Even Berge,
Lillian Helle, Line Rye
Arbeidstakerre resentanter: Siv Lise Bedringaas, Else Jerdal, Jørgen Melve, Steinar
Vagstad
Bedriftshelsefenesten: Roar Nese, Ruza Antic
Meldt frafall: studentobservatør Finn Eliassen
Sekretær: Runa Jakhelln

Sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
II

Referat ble godkjent med en merknad til sak 8/13
Orienteringer, Universitetsdirektøren, og rettet til: Utvikling og
prioriteringer knyttet til universitetets IT-systemer vurderes
behandlet i universitetsstyret.

III

Presentasjon av «Prosjekt for kartlegging av psykososialt
og organisatorisk arbeidsmiljø i universitet- og
høgskolesektoren»
Seniorrådgiver Tone Bergan, Personal- og
organisasjonsavdelingen, gav en grundig orientering om
arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen (ARK) som er utviklet av
og for universiteter- og høyskoler. NTNU har gjennomført en
pilot og det blir lanseringsseminar om redskapet i juni. Versjon
1.0. av undersøkelsen vil foreligge til bruk for alle universiteter
og høgskoler etter dette. Det tas sikte på at AMU får en sak til
høsten for å vurdere om UiB skal ta i bruk opplegget.

Sak 10/13

Årsrapport HMS 2012
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar HMS-årsrapport 2012 til etterretning,
med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 11/13

Årsrapport Strålevern 2012
Vedtak:
AMU tar Årsrapport

Sak 12/13

strålevem

2012 til etterretning.

Nye retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier
Kommentarer fra AMU:

Det er utarbeidet forslag til retningslinjer. Samtidig er det kjent
at Kommunal- og arbeidsdepartementet har en arbeidsgruppe
som drøfter opplegg for å etablere register over arbeidstakere
som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige
kjemikalier. HMS-seksjonen følger med på hva dette arbeidet
resulterer i.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar Retningslinjene for bruk og håndtering
av kjemikalier til etterretning med de merknader som fremkom i
møtet, og ber om at retningslinjene blir implementert i
organisasjonen.
Sak 13/13

Aktuelle byggesaker ved UiB
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 14/13

Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)
Oversikt over meldinger var sendt ut som sakspapir, mens de
detaljerte meldingene om avvik, ulykker og nestenulykker i
tidsrommet 12.03.13 til 04.04.13 ble lagt frem i møtet. I
perioden er det meldt 8 avvik og 9 ulykker. Det er ikke meldt
nestenulykker. Det er ikke meldt om alvorlige personskader i
perioden.
Kommentarer fra AMU:
UiB har ikke et optimalt avvik-system og venter på nytt
elektronisk system. I perioden fram til nytt system er på plass,
må det arbeides videre med kvalitetssikrings- og
oppfølgingsrutiner.
Vedtak:
AMU tar oppsummeringen til orientering.

Sak 15/13

Orienteringer fra:
HMS-seksjonen
Arbeidet med nytt HMS-avvikssystem er nå i en
utviklingsfase ved IT-avdelingen. En pilot vil igangsettes i
august, med tanke på driftsfase jan. - des. 2014.
HMS-seksjonen har mottatt rapport etter oppfølgingsmøte
med Godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester i
Arbeidstilsynet hvor hovedmålet var å vurdere om
forutsetningene for godkjenning er tilstede.
Tilbakemeldingen er svært god med ingen pålegg.
HMS-seksjonen har flyttet tilbake til Christiesgt. 20 hvor
der er installert ventilasjonssystem.
Universitetets hovedverneombud
Universitetets hovedverneombud har gjennomført
nettverksmøter med hovedverneombudene. Vernetjenesten
har oppmerksomhet på psykososialt arbeidsmiljø, HMSmøte og IA-arbeid, samt risikovurderinger og byggesaker.
Eiendomsavdelingen
Antall innbrudd på UiB går fortsatt ned.

2

EIA kartlegger universell utforming og prioriterer tiltak i
alle UiB bygg for å nå det statlige målet om UU.
EIA er opptatt av å bedre sykkelforholdene. Der er i dag låst
sykkelskur utenfor HF, lukket anlegg i garasjen i
Realfagsbygget, og det arbeides med løsning på Jussbygget, Dragefjellet. Miljøene kartlegger selv
garderobeforholdene.
Personal- og organisasjonsavdelingen
POA ferdigstiller de nye ansattsidene på UiBs web, med
blant annet medarbeider- og lederhåndbok med mye nyttig
informasjon relatert til arbeidsmiljøet, blant annet nytt
opplegg for medarbeidersamtaler. Ansattesidene lanseres
før sommeren.
Universitetsdirektøren
Universitetsstyret har behandlet årsrapport for et grønt
universitet.
Møterommene i Musplass 1 er ferdigstilte og klare til å tas
bruk.
Arbeidstilsynet har gjennomført et uanmeldt tilsyn ved HFfakultetet med tema hmeklima, som vil bli fulgt opp.
Sak 16/13

Eventuelt
Ingen saker meldt.

3

VEZ,L.
.

PROTOKOLLfra
Studentparlamentetved UiBsmøte 09/12-13 den 29. april 2013 kl. 17.00
avholdt i Storelogen på Det akademiske kvarter.

SP120/12-13
Vedtakssak

Opprop,godkjenningav innkallingog dagsorden.Sakertil
eventuelt.

Følgende stemmeberettigede

var til stede:

Sosialdemokratene:Bjørn K. Danbolt, Bendik Moi, Anderas Christer Carlbom, Kristina
Vikesund, Peter Sebastian Hatlebakk, Daniel Nygård, Rene Meyer (ankom møtet under
sak SP 124/12-13, etter pausen)
Blåliste: Heidi Fuglesang, Susanne Strømsvåg, Andreas Høglund, Elise Loftheim, Henrik
Zahl Andersen
Liberalliste: Fride Solheim Sigurdson, Anders Tollaksen Rykke, Silje Høiland (ankom
under sak SP 122/12-13), Eirik Brautaset (ankom møtet under sak SP 123/12-13)
Radikalliste: Rasmus Bakken, Viktoria Amalie Dahl, Sofie Marhaug
Det humanistiskefakultet:Christoffer Hordnes
Det samfunnsvitenskapeligefakultet:Knut Natskår Sivhus (settevara)
Det matematisk-naturvitenskapeligefakultet:Livar Bergheim
Det medisinsk-odontologiskefakultet:Sindre Horn
Detjuridiskefakultet:Ronny Blankenberg
Det psykologiskefakultet:Atle Baaserud
Studentparlamentet

var vedtaksdyktig

med 22 stemmeberettigede

til stede.

Følgende andre var til stede:

Arbeidsutvalget:Njaal Neckelmann, Siri Knapskog, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth
Universitetsstyret:Magne Seierslund , Liv Heidi Ekre
Kontrollkomiteen:Ingen til stede
Ordstyrer:Sindre Dueland, Guri Leirdal Hoem (under sak SP 124/12-13)
Protokollfører:Hege Andersen
Forfall:
Yngve Høiseth (øvelse i Heimevernet)

VEDTAK:M tet ble satt.
VEDTAK:Innkallin en ble odk.ent.
VEDTAK:Da sordenen ble odk.ent.
Saker til eventuelt:
FORSLAGfremmet av Peter Hatlebakk:

Behandle «Resolusjonom studentaktiv forskning ved Universitetsmuseet»
FORSLAGfra Siri Knapskog:

Oppnevningav en representant til arbeidsgruppenfor innovasjon og entreprenørskap ved
UiB.
FORSLAGfra Mathias Bratz-Queseth:
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Sommerfest og 17. mai-komit.
VEDTAK:Da sorden

SP 121/12-13

odk"ent inkludert saker til eventuelt.

Godkjenning av protokoll

Vedtakssak
Protokoll fra SP 08/12-13.
VEDTAK:Godk"ent.

SP 122/12-13

Orienteringer

Orienteringssak
Arbeidsutvalget

ved Njaal Neckelmann orienterte.

Arbeidsutvalget ved Siri Knapskog orienterte. Oppklarte at siste setning i den skriftlige
orienteringen var blitt kuttet. Skulle stått noe sånt som: «I valgveka har eg forsøkt å
bistå Valgstyret når det har vært mogleg, samt stått på stand nesten kvar dag under
Alle i SP skal ha fått
valget.». Minnet også om Nasjonalt studiekvalitetsseminar.
invitasjon per e-post. SP dekker kostnader om noen ønsker å delta.
Arbeidsutvalget

ved Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth orienterte.

Magne Seierslund refererte til den skriftlige orienteringen.
Siri orienterte også muntlig fra NSOs Landsmøte. Det var i tillegg sendt ut en skriftlig
orientering sammen med sakspapirene til SP.
Det ble åpnet for spørsmål etter hver orientering.
Njaal orienterte om at Valgstyret vil komme med en orientering til neste SP-møte.
Silje Høiland ankom møtet. 23 stemmeberettigede
vedtaksdyktig.

SP 123/12-13

representanter

UiB sitt kvalitetssikringssystem

til stede. SP var

og studentevalueringer

Diskusjonssak
Siri åpnet saken.
Christen Soleim, direktør for Studieadministrativ avdeling (SA), fikk presentere hvordan
UiB jobber med dette feltet, hvordan studentene kan ta systemet i bruk og utfordringen
som ligger i å gjøre systemet enda bedre kjent for studentene.
Ingvil Greve, underdirektør ved SA skulle egentlig også vært til stede i dag, men ble
forhindret i å stille i siste liten.
«UiB-student
Avslutningsvis oppfordret Soleim alle til å svare på spørreundersøkelsen
2013», samt gjorde SP oppmerksom på at det fortsatt er ledige plasser igjen på
som arrangeres 13. mai.
studiekvalitetskonferansen

Det ble åpnet for spørsmål til Soleim.
Eirik Brautaset ankom møtet. 24 stemmeberettigede
vedtaksdyktig.

SP 124/12-13
Vedtakssak

representanter

til stede. SP var

Utmelding av Norsk Studentorganisasjon

FORSLAGfra AU:

Innvilge Andre Almås Christiansen,nestleder i NSO,talerett.
VEDTAK:Vedtatt
Ordstyrer Sindre Dueland, opplyste om at det er han som har meldt inn saken om
utmelding av NSO til AU.
FORSLAGfra Dueland:

GuriLeirdal Hoem som ordstyrer under sak SP 124/12-13.
VEDTAK:Vedtatt
FORSLAGfra salen:

Livestreeming av saken.
Ordstyrer opplyste om at forslaget krever enstemmighet.
VEDTAK:Forsla et falt.
Sindre Dueland forlot møtelederbordet.

Guri Leirdal Hoem tok sete.

Mathias innledet om bakgrunn for saken. Siri presisere at AUs innstilling baserer seg på
at en ønsker seg en balansert debatt, og at det også har en taktisk dimensjon.
Det ble åpnet for spørsmål til innledningene.
Det ble åpnet for debatt.
Taletiden ble satt til 2 minutter per innlegg, 1 minutt per replikk. Inntil to replikker per
innlegg.
KONTROLLTELLING:24 stemmeberettigede
vedtaksdyktig.

representanter

til stede. SP var

Voteringsorden ble diskutert. Uklarheter om hvorvidt vedtaket kan vedtas ved simpelt
flertall, eller om det krever 2/3-flertall.
FORSLAGfremmet av Siri Knapskog:

SP tar matpause. Forsøker åfå fatt i KKi pausen. Om dette ikke lar seg gjøre setter SP ned
en settekontrollkomite.
VEDTAK:Vedtatt

Pause med mat 20 minutter.
FORSLAGfremmet av Sindre Horn:

Studentparlamentet setter ned en sette-kontrollkomite' bestående av Magne Seierslund og
Arne P.Sandvik til åfungere ut møtet.

FORSLAGfra Dueland:

Tommy MoÅrethun som tredje medlem av sette-kontrollkomiteen.
Magne Seierslund ønsket ikke å stille til valg.
FORSLAGfra Daniel:

Liv HeidiEkre som medlem av sette-kontrollkomiteen.
VEDTAK:Ekre Sandvik o Mo Årethun val t til sette-kontrollkomié
Rene Meyer ankom møtet. (ca. kl. 20.10) 25 stemmeberettigede
SP var vedtaksdyktig.

ved akklamas.on.

representanter

til stede.

SAKSP 124 12-13 LUKKETMIDLERTIDIG.

SP125/12-13

Resolusjonom kvalitetssikringav utveksling

Vedtakssak
Njaal innledet.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet vedtar resolusjon om kvalitetssikring av utdanning.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
VEDTAK:Enstemmi vedt tt.

SP126/12-13

Campusguideover universitetsområdet

Vedtakssak
Mathias innledet.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Arbeidsutvalget skaljobbe for at det opprettes en digital oversikt over
universitetsområdet.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
VEDTAK:Vedtatt med t e vholdende stemmer.

SP127/12-13

Organiseringav arbeidsutvalget

Diskusjonssak
Mathias innledet. Hensikten med saken er å diskutere sak SP 128/12-13
129/12-13 under ett.

og sak SP

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte til sak SP 127/12-13, sak SP 128/12-13
og sak SP 129/12-13.
Innspillene i saken ble tatt med inn i behandlingen

av de to påfølgende vedtakssakene.

FORSLAGtil dagsorden fra ordstyrer:
Flytte sak SP 129/12-13 før sak SP 128/112-13
VEDTAK:Vedtatt.

SP129/12-13

Endringav Studentparlamentetsstatutter

Vedtakssak
FORSLAGtil vedtak:
Endre § 19 til: På sitt

konstituerende møte velger Studentparlamentet et
arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal bestå av 4, 5 eller 6 medlemmer. Antallet
bestemmes av konstituerende møte med simpelt flertall. Leder av arbeidsutvalget
fungerer som medlemslagsleder i NSO-UiB.Valgav arbeidsutvalget er regulert i
Studentparlamentets valgreglement.
Forslaget krever 2/3-flertall.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
VEDTAK: 15 stemte for forsla et 3 kontra o 7 avholdende. Forsla et falt.

SP128/12-13

Endringav Studentparlamentetsvalgreglement

Vedtakssak
FORSLAGtil vedtak:

Endre § 17 til: Arbeidsutvalgets (AU)sammensetning reguleres til en hver tid av
Studentparlamentets statutter. Studentparlamentet vedtar ved hvert
konstituerende møte en av defølgende modellerfor sammensetning av AU:

4 heltidsstillinger (inkludert leder og nestleder)
3 heltidsstillinger (inkludert leder og nestleder) +2 halve stillinger
2 heltidsstillinger (leder og nestleder) +4 halve stillinger
Leder og nestleder velges særskilt, dernest velges de resterende medlemmer av
arbeidsutvalget med preferansevalg.
Begge kjønn skal være representert i AU.
Forslaget krever 2/3-flertall.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
VEDTAK:Forsla et falt som en ko sekvens av utfallet i sak SP 129 12-13.

SP124/12-13
Sak gjenåpnet.

Utmeldingav NorskStudentorganisasjon(NSO)

Sette-kontrollkomiteen, ved Arne P. Sandvik orienterte. Vedtak kan fattes med simpelt
flertall. Dette gjelder både 1. - og 2. gangs utmelding.
Det ble åpnet for ytringer. Ingen ytringer.
FOSRLAGtil vedtak:

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen melder seg ut av Norsk
Studentorganisasjon.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
V DTAK:Vedtatt
ot 9 kontra
en avholdende st mme.

SP130/12-13

Ettergodkjenningav innspilltil forskningsmeldingenMeld.St.18 (2012-2013): Langelinjer- kunnskapgir
muligheter

Vedtakssak

Siri innledet.
Det ble åpnet for spørsmål ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet ved UiBgodkjenner brevet «Kommentarar til Forskningsmelding
2012»
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
VEDTAK:Enstemmi vedtatt.

SP131/12-13

Valgav en representanttil arbeidsgruppensom skal se på
muligheterfor å etablere studieløp som gir
«dobbeltkompetanse»og/eller «doblegrader»

Vedtakssak

Siri innledet.
Det ble åpnet for spørsmål ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet velgerAA som representant til muligheter for å etablere studieløp
som gir «dobbeltkompetanse» og/eller «doblegrader»
Arbeidsutvalgets

innstilling: vedtas

Peter Hatlebakk fremmet seg selv.
Knut Natskår Sivhus fremmet seg selv.
Njaal Neckelmann fremmet seg selv.
SP ønsker å velge en vararepresentant
gjennomført preferansevalg.

i tillegg til den faste representanten.

Det ble

RESULTAT:Neckelmann val t som fast re resentant. Natskår Sivhu val t s m

vararepresentant.

Eventuelt

SP132/12-13

Diskusjons-eller vedtakssak

Resolusjonom studentaktivforskningved Universitetsmuset
Resolusjonen er skrevet av SPs representanter i Styret for Bergen museum, Ingrid 0.
Moe og Peter Hatlebakk. Hatlebakk fikk gjøre rede for bakgrunn for, og innholdet
resolusjonen.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
VEDTAK:Resolus'on enstemmi vedtatt.
(Resolusjonen vil finnes som et vedlegg til protokollen.)

Arbeidsgruppefor innovasjonog entreprenørskapved UiB
Siri innledet. Det har blitt foreslått fra utvalgets leder, Kuvvet Atakan, å utvide gruppen
med en ekstra studentrepresentant.
Fra før av sitter Martin Tran og Martin Knutli,
henholdsvis leder og nestleder i Start UiB, som studentrepresentanter
i gruppen.
Det ble åpnet for spørsmål.
Henrik Zahl Andersen fremmet seg selv.
VEDTAK:Henrik val t ved akklamas'on.

Sommerfestog 17. mal-feiring
Njaal innledet. Er dette noe SP ønsker?
Det ble åpnet for spørsmål og ytringer.
AU vil ta innspillene med seg videre.
De som ønsker å bidra i sommerfestkomiteen

SP133/12-13

sender mail til AU.

Møtekritikk

Møtekritikk ble avholdt.
Ola Magnussen Rydje, påtroppende
Møtet hevet kl. 21.30.

Ieder NSO, fikk lov til å si noen ord.

