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UNIVERSITETET I BERGEN
LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU)
Læringsmiljøutvalget ved U1,8er oppnevnt i henhold til
Lov om universiteter og høgskoler § 4-3.

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget

(LMU) —møte 3 2013

Tid: Fredag 7. juni kl. 09.00- 12.00.
Sted: Det psykologiske fakultet, møterom 331, Christies gate 13.
Medlemmer: Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan, dekan Gjert Kristoffersen,
Øistein Fotland (EIA), avdelingsdirektør Christen Soleim (SA), Yngve Høiseth
(leder, student), Livar Bergheim (student).
Observatører og andre: Bente Hellan (ITA), Olaug Eiksund (P0A), Magne
Seierslund (student, universitetsstyret), Hege Råkil (SiB), Eivind Brandt
(student).
Fra administrasjonen:

rådgiver Iren Igesund (SA).

Forfall: Siri Bjerkestrand (studenter med funksjonsnedsettelse), Ketil Falck (UB),
Susann Strømsvåg (student), Jørgen Thorkelsen (student), Bjørn Kristian
Danbolt (student).
Sakliste:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
II
Referat fra møte 20.03.2013
Referatet var godkjent.
Sak 17/13
Tilsynsbesøk —Det psykologiske fakultet
Til denne saken møtte fra fakultetet: Visedekan for utdanning Normann
Andersen, seniorkonsulent Hege Sygna, seniorkonsulent Ingunn Voster, og
student Gabriella Osborne.
Det var ingen omvisning. Istedenfor ble det et forlenget møte med fakultetet.
I møtet med fakultetet ble det blant annet informert om:
Ombyggingen av Christies gate 12 og SiB sentrums lokaler er under
planlegging. Den 12. juni skal fakultetsstyret ta stilling til en modell for
arealforvaltning. Ferdigstillelse er planlagt innen sommeren 2014.
I Overlege Danielsens hus er det 60 nye studentarbeidsplasser.
Disse arbeidsplassene er for profesjonsstudenter og studenter på
logopedi. Studentene er fornøyde med dette tilbudet.
Kontakten mellom fakultetet og studentutvalget er god. Ifølge fakultetet
har studentene etablert solid deltaking i alle relevante råd og utvalg. Det
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arrangeres blant annet månedlige studentfrokoster
og det er egne møter med dekan og visedekan.

med alle tillitsvalgte,

Klager blir systematisk håndtert og oftest kanalisert til
eksamensgruppen. Fakultetet ønsker standardrutiner og minst mulig
De fleste
særløsninger på bakgrunn av likebehandlingsprinsippet.
klagene handler om eksamen.
Fakultetet har prioritert særskilte læringsmiljøtiltak. Det gjelder spesielt
ombyggingen av Christies gate 12 og SiB sentrums lokaler. Fakultet har
bevilget 9 millioner i budsjettet for 2013 til ombyggingsarbeidet.
En arbeidsgruppe bestående av studenter, vitenskapelig ansatte og
visedekan har utarbeidet et notat om «Deltakende evaluering». Notatet
vil bli overlevert til det nye dekanatet.
Oppfølging av spesielle utfordringer ved forrige besøk:
Mangel på studentarbeidsplasser:
Det er opprettet 60 nye studentarbeidsplasser for studenter på
profesjonsstudiet og logopedistudiet i Overlege Danielsens hus.
Ombyggingen i Christies gate 12 vil bidra til flere
studentarbeidsplasser.
Evalueringsrutiner
Høsten 2013 skal fire program på bachelornivå evalueres.
Fakultetet har både en studiekvalitetspris og en
undervisningspris, som er utdanningsrelatert.
Press på undervisningsrom
Ombyggingen i Christies gate 12 bidrar til økt kapasitet.
Mangel på gode vrimlearealer/studentlokaler
Ombyggingsplanene i Christies gate 12 og SiB sentrums lokaler
vil bidra til bedre studentlokaler. Blant annet blir kantinen større
etter ombyggingen.
Studentengasjement
Engasjementet er større enn tidligere, noe som
studentfrokostene hver mandag og større involvering i
fadderuken bidrar til. Når det gjelder studentrepresentasjon i råd
og utvalg, er studentene ikke helt fornøyd med deltakelsen og
ønsker seg større deltakelse.
Fakultetet har jobbet systematisk og effektivt på mange områder som har vist
resultater.
Presentasjon av nytt HMS avvikssystem
Sak 18/13
Olaug Eiksund orienterte om prosjektet «Nytt system for HMS-relaterte avvik,
nestenulykker og ulykker», som ble igangsatt i 2010. Bakgrunnen for prosjektet
er at det er en underrapportering på HMS-avvik ved UiB.
-

Et utkast til ny retningslinje, nytt meldeskjema og en kravspesifikasjon for
elektronisk HMS-avvikssystem er utarbeidet. Det er lagt til rette for at klager på
det fysiske læringsmiljøet fra studentene skal inngå i avvikssystemet.
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I meldeskjemaet er det lagt vekt på brukervennlighet,
registrere avvik.

og at det skal være lett å

Prosjektgruppen går ut i fra at det vil ta ca. ni måneder å få ferdigtilpasset den
nye løsningen og få den i drift.
Det kom følgende innspill i saken:
LMU foreslår at det informeres om det nye systemet til studentene
gjennom for eksempel annonser, sosiale media, studentavis og studenttv.
Det bør være en kobling mellom rapportering i Lydia og meldeskjemaet.
SA bør få tilgang til å hente ut rapport som omhandler læringsmiljøet.
Første avkryssingsbolk i meldeskjemaet kan utgjøre en barriere for å gå
videre fordi mange gjerne ikke vet hvilken lovgivning avviket er et brudd
på. Det ble foreslått å plassere denne bolken nede på skjemaet.
HMS-seksjonen vil ta innspillene som kom fram i møtet med i det videre
arbeidet.
Sak 19/13
Forslag til nye medlemmer og varamedlemmer
Læringsmiljewtvalget i perioden 01.08.13-31.07.17

i

Ifølge reglene for LMU oppnevnes utvalget for fire år av gangen, mens
studentrepresentantene oppnevnes for ett år (studieår). Utvalget er sammensatt
av viserektor for utdanning, avdelingsdirektør ved Studieadministrativ avdeling,
avdelingsdirektør ved Eiendomsavdelingen, 1 dekan, 1 ansatt med kompetanse
på studenter med funksjonsnedsettelse sine rettigheter og behov for
tilrettelegging ved UiB og 5 studenter. Utvalget oppnevnes av rektor.
Funksjonsperioden for det eksisterende LMU går ut 31.07.13, og nye
medlemmer skal oppnevnes. Følgende nye medlemmer foreslås,
vararepresentantene står i parentes:
Viserektor for utdanning Oddrun Samdal
(Viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen
Avdelingsdirektør Christen Soleim, Studieadministrativ avdeling
(Underdirektør Ingvild Greve)
Avdelingsdirektør Even Berge, Eiendomsavdelingen
(Administrasjonssjef Ove Botnevik)
Dekan Knut Helland, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
(Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet)
Førstekonsulent Siri Bjerkestrand, med kompetanse på studenter med
funksjonsnedsettelse sine rettigheter og behov for tilrettelegging ved UiB
(Seniorkonsulent Hilde Elin Haaland-Kramer)
5 studenter
Vedtak:
Læringsmiljøutvalget
forslaget ovenfor.

foreslår at rektor oppnevner et nytt LMU i tråd med
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Sak 20/13

Innspill til EIAs og ITAs budsjett for 2014

På bakgrunn av tiltakslisten i Handlingsplan for styrking av Universitets
læringsmiljø 2011-2013 og innspill fra studenter og ansatte i møtene LMU har
hatt med fakultetene og i utdanningsmeldingene, foreslås det å sende følgende
innspill til EIA og ITA for budsjettåret 2014:
Utbedring av Sofie Lindstrøms hus.
Utbedring av seminarrom 2 i hovedbygget ved Det juridiske fakultet.
Etablering av studentlokale ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet.
I tillegg ønskes tiltakene som ble spilt inn i 2012 videreført:
Utbedring av ventilasjonssystem. (Sydneshaugen skole, Dragefjellet
skole, Bjørn Christiansens hus, Lauritz Meltzers hus).
Montering av flere stikkontakter ved alle fakultet.
Studenter med nedsatt funksjonsevne.
og ITA:

Følgende innspill sendes videre til EIA

Merking av trappekanter og glassdører, samt kontrastfarger på dører
Merking av undervisningslokaler med IR-anlegg og teleslynge.
Utarbeiding av bruksanvisning. Informasjon på nett.
Skilt, symbol og tekst som blir brukt til orientering i bygninger og på
uteområder skal være universelt utformet.
I tillegg ønskes tiltakene som ble spilt inn i 2012 videreført:
Christies gate 13. Døråpner til døren inn til studieveiledere i 3A.
Thormøhlens gate 53AB, Institutt for marinbiologi. 14 automatiske
døråpnere inn til undervisningslokalene (4 undervisningsrom og 4
kurssaler samt nødvendige korridordører).
AMgaten 55, Institutt for fysikk og teknologi. Inngang syd: Automatiske
døråpnere ved dørene inn til trappehuset i 1., 2. og 3. etasje, slik at
rullestolbrukere kan bruke heisen.
Johannes Bruns gate 12, Matematisk institutt: Etasjedørene og dørene
til auditoriene bør ha automatiske døråpnere.
Det kom følgende innspill i saken:
Montering av flere stikkontakter og/ eller ladestasjoner er viktig. Ansvaret
for finansiering av arbeidet synes å være uavklart.
Rehabilitering av lesesaler vil legge til rette for nye stikkontakter.
Vedtak:
Læringsmiljøutvalget sender innspill om bygningsmessige tiltak til
Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen i forbindelse med budsjettet for 2014 i
tråd med forslagene i saksforelegget og drøftingen i møtet.
Sak 21/13

Status for tiltak i Handlingsplan for styrking av universitetets
læringsmiljø 2011-2013
4

Handlingsplanen ble vedtatt av universitetsstyret 28.10.2010, og går ut til
sommeren 2013. LMU har vedtatt forslag til Handlingsplan for læringsmiljøet
ved Universitetet i Bergen 2013-2015, og denne er sendt til
universitetsdirektøren for videre behandling.
LMU har en systematisk gjennomgang av status for tiltakene i handlingsplanen
to ganger årlig. Status for de mest sentrale tiltakene i handlingsplanen ble
gjennomgått i møtet.
Under gjennomgangen
for disse tiltakene:

ble det ytret ønske om en ny statusoppdatering

spesielt

Utbedringer og renovering av Hangaren og auditorier ved MN-fakultetet.
Utbedring av ventilasjon i AMgaten 66.
Utbedring av toaletter, belysning, sikkerhetssituasjon, inventar osv. i
Ulrike Pihls hus. Status her er at lys og toaletter er utbedret, mens
utvalget opplyser at handikaptoalettet trenger utbedring.
Kommunisere med Gulating lagmannsrett for eventuell omdisponering
av inventar.
Det kom følgende innspill i saken:
Det ble foreslått å innføre en historikk i statusoppdateringen, slik at det
kommer tydeligere frem hvilke tiltak som ikke er igangsatt, er under
prosess og er gjennomført.
Sak 22113
I LMU-møtet
skulle utrede
fikk følgende

Studentombud
30.11.12. opprettet Læringsmiljøutvalget en arbeidsgruppe, som
om det bør opprettes et studentombud ved UiB. Arbeidsgruppen
mandat:

Dersom arbeidsgruppen foreslår å opprette et ombud, skal det lages forslag til
mandat/arbeidsinstruks. Dersom det ikke anbefales å opprette et ombud, skal
arbeidsgruppen begrunne dette og eventuelt uttale seg om UiB bor sette i verk
alternative tiltak.
Arbeidsgruppen har levert sin rapport og anbefaler Universitetet i Bergen å ikke
opprette et studentombud inntil videre, men heller avvente erfaringene
Universitetet i Oslo gjør med sitt ombud. Arbeidsgruppen anbefaler også at UiB
i mellomtiden styrker studentenes tillitsvalgte ved å gi dem:
en mer sentral plass på nettsidene og i kommunikasjonen fra
universitetet til studentene
tilbud om grundig opplæring
budsjettrammer som gjør det mulig å følge opp saker på en forsvarlig
måte
egnede lokaler for sosiale sammenkomster
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Bakgrunnen for disse anbefalingene er at arbeidsgruppen ikke har klart å
avdekke et behov for et studentombud. Det kan imidlertid foreligge et udekket
behov, og derfor foreslås det heller å styrke studentenes tillitsvalgte.
Det kom følgende innspill i saken:
Det er en del problemstillinger knyttet til opprettelsen av en
ombudsfunksjon. Ombudet har en rolle der det oftest står alene, og
plasseringen i systemet kan by på utfordringer. I tillegg kan det være
problematisk at ombudet blir ansatt av samme institusjon som det skal
passe på fungerer.
Det er mye bra som kommer frem i rapporten, og det er viktig å tenke
grundig igjennom om det er behov for en ombudsfunksjon.
Dette er en fornuftig konklusjon, og en styrking av de tillitsvalgte synes å
være en god løsning.
Studentparlamentet

vil ta denne saken videre til høsten.

Det anbefales at Læringsmiljøutvalget
fra ombudet ved Ui0.

holder seg orientert om rapporter

Sak 23/13
Studiestart høsten 2013- organisering av studentmottaket
Etter behandlingen av saken om studiestart og organiseringen av
studentmottaket høsten 2013 i universitetsstyret den 14. februar, oppnevnte
universitetsledelsen en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skulle gi en vurdering
av tiltak og videre oppfølging av styrevedtaket om studiestart høsten 2013,
herunder særlig følgende punkt: fadderperiodens varighet, tiltak for å begrense
alkoholbruken i forbindelse med fadderperioden, opplæringstiltak for faddere og
tidspunktet for årets velkomstseremoni.
Innstillingen fra arbeidsgruppen er blitt drøftet i Utdanningsutvalget, og etter
anbefaling fra arbeidsgruppen og Utdanningsutvalget blir det studiestart i uke
33, og velkomstseremonien blir tirsdag 13. august. Det var enighet om ikke å
legge sentrale føringer for fadderperiodens varighet. Utdanningsutvalget har
oppfordret de faglig ansatte til å ta en aktiv rolle og introdusere de nye
studentene til universitetet og fagene.
Som en oppfølging av styrevedtaket og arbeidsgruppens anbefalinger, har
Studieadministrativ avdeling satt av ressurser for å utvikle et opplegg for
opplæring av faddere. På bakgrunn av dialogmøter med ledelsen og de
fadderansvarlige ved fakultetene, planlegges det å utvikle en kursmodul for
fadderne. Kurset vil vare cirka en dag, og det planlegges å ta opp følgende
temaer: førstehjelp, beredskap og sikkerhet, kulturforståelse, rolleforståelse,
mediehåndtering og rusforebygging. Intensjonen er at opplæringstilbudet
innholdsmessig skal være av høy kvalitet, gi nyttig kompetanse og deltakerne
vil motta dokumentasjon på gjennomført kurs.
Kurset tilbys alle fadderne ved fakultetene, og er planlagt gjennomført 10. juni
og 9., 10. og 11. august.
6

Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget

til orientering.

Sak 24/13
Studentundersøkelsen UiB-student 2013
Studentundersøkelsen er nå sluttført. Undersøkelsen foregikk over en måned,
og flere tiltak ble satt i verk for å oppfordre studentene til å delta i
undersøkelsen. Svarprosenten ble til slutt på 44 %.
De foreløpige tallene viser at tilfredsheten med læringsmiljøet er opp til 90 %,
noe som er i samsvar med tidligere undersøkelser.
Resultatet blir presentert i en rapport som legges fram for Utdanningsutvalget
og Læringsmiljøutvalget. Et eget notat om resultatene når det gjelder
læringsmiljøet blir utarbeidet.
Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget
Sak 25/13

Læringsmiljøprisen

til orientering.

2013- kunngjøring og utlysning

I tråd med vedtaket i Læringsmiljøutvalget 6. mars 2012, er følgende tidsplan
for nominasjon og tildeling av læringsmiljøprisen gjeldende i 2013:
Invitasjon publiseres på mi Side: Juni
Initiativ for å synliggjøre kunngjøringen: Begynnelsen av august
Frist for å foreslå kandidater: 16. september
Jury møtes for å gå gjennom forslagene og foreslå en kandidat:
September
LMU bestemmer hvem som skal tildeles prisen for 2013: Første møte
etter at fristen er gått ut
Prisen deles ut på studiekvalitetsseminaret: November/desember
Læringsmiljøprisen blir publisert på mi side og utlyst gjennom brev til
fakultetene og Studentparlamentet i tråd med vedtatte tidsplan.
Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget
Sak 26113

til orientering.

Orienteringssaker
SiB: Det er gjennomført en nasjonal brukerundersøkelse,
kommer veldig bra ut. Det er stort trykk på tannlege- og
helsetjenestene.
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REFERATFRAMØTEI LIKESTILLINGSKOMITEEN
5.06.13
Christiesgate 18, rom 3.55, k1.10.30 - 13.20

Til stede: Inga Berre, Mona Grindheim Matre, Jan Olav Gatland, Gunhild E.
Strand, Sigrid Schiltz, Yngve Brynjulfsen, Elise Loftheim, Margareth Hagen, Gry
Ane Vikanes Lavik, Anne Marit Skarsbø

Forfall:Kristine Jørgensen, Stig Berge Matthiesen
Møteleder: Inga Berre
Referent: Anne Marit Skarsbø
Sak 11/13: Referat fra møte 15.04.13 ble godkjent over epost fem dager etter
møtet i henhold til de nye prosedyrene og er sendt over til Universitetsstyret til
orientering.

Sak 12/13: Høringssak - forslag til nytt reglement for vitenskapelige
ansatte.
Høringsbrev for nytt reglement ble mottatt av likestillingskorniteen 13.mai 2013
med høringsfrist 5.juni, som senere er utvidet til 17. juni. På bakgrunn av dette
ble det kalt inn til møte i likestillingskomiteen 5. juni. Likestillingskomiteen
mottok imidlertid et nytt brev fra universitetsledelsen 27.mai, der det ble
informert om at det likevel ikke ville være aktuelt å fremme sak om nytt
reglement for universitetsstyret i møte 20. juni da flere fakulteter hadde gitt
uttrykk for at de ikke mente det var mulig å gjennomføre en forsvarlig
høringsprosess selv med utvidet høringsfrist. Uttalelser som er utarbeidet eller
under behandling vil likevel bli tatt med i den videre prosessen.
På bakgrunn av dette avgjorde likestillingskomiteen at den ikke vil sende en
høringsuttalelse på dette stadium i prosessen. Likestillingsaspekter knyttet til
tilsetting i vitenskapelige stillinger og forslaget til nytt reglement ble likevel
drøftet på møtet. En redegjørelse for foreløpige synspunkter fra komiteen er gitt
i det følgende:
I punkt 2. i forslaget er det kun likestilling mellom kjønnene som er nevnt. På
bakgrunn av at Universitetet i Bergens har som mål å fremme reell likestilling ut
fra et utvidet likestillingsbegrep som omfatter både kjønn, etnisitet, nasjonal
opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn,
organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold,
bør ikke overordnet omtale av likestilling i et forslag til nytt reglement for
tilsetting i vitenskapelige stillinger begrenses til kjønn. Det ble også understreket
at likestillingshensyn og - perspektiv ikke alltid handler om kjønnskvotering, det
er hensyn som skal inn i prosessen helt fra utlysing til tilsetting, og videre
tilrettelegging av arbeidsforhold og muligheter for karriereutvikling.

Likestillingskomiteen diskuterte punkt 5.2.3 i utkastet, og kravet til at komiteen
"vurderer om de rangerte søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner eller
ikke". Kravet fremkommer også implisitt av forslaget pkt. 5.3.2 andre avsnitt og
punkt 5.2.1. Komiteen oppfatter dette som en endring fra dagens regelverk § 9,
som bygger på at innstillende myndighet skal vurdere spørsmålet om tilnærmet
like kvalifikasjoner (selv om dagens regelverk neppe setter forbud mot at
komiteen foretar denne vurderingen). Forslaget fremstår som en innskrenking
av innstillende myndighet sitt mandat til å vurdere hvorvidt kandidatene har
"tilnærmet like kvalifikasjoner". Tilsvarende har sakkyndig komite fått utvidet
mandat. Likestillingskomiteen stiller spørsmål ved om det er et heldig grep at
sakkyndig komite får hovedansvaret for å ivareta likestillingshensyn i
tilsettingssaker. I vår handlingsplan for likestilling er det understreket at dette
skal være et lederansvar.
Det bør vurderes å presisere i retningslinjene at den sakkyndige komiteen kan
be likestillingskomiteen eller sekretariatet om råd i denne fasen. Spørsmålet om
hva som ligger i normen "tilnærmet" like, er i pkt. 5.2.3 ikke forklart nærmere. I
tidligere retningslinjer var det satt inn i en sammenheng, nemlig som grunnlag
for mod erat kjønnskvotering. Hjemmelen for moderat kjønnskvotering er
likestillingsloven § 4, jfr. § 3, der rammene for vurderingstemaet "tilnærmet" like
fremgår. Retningslinjene bygger etter utkastet på at den sakkyndige komiteen
skal ha som mandat å vurdere "tilnærmet" like, uten at relasjonen dette
vurderingstemaet inngår i fremkommer. Da er det en fare for at vurderingen
ikke blir gjort i samsvar med lov og avtaleverk. Komiteen stiller derfor spørsmål
ved utkastet til retningslinjer sine krav til mandatet på dette punkt.
En endring i forhold til dagens regelverk er at det i utkastet pkt. 5.3.3 foreslås at
det skal være instituttrådet som skal gi innstilling om ansettelse til
fakultetsstyret ble diskutert av komiteen. Representanter i komiteen uttrykte
bekymring for mer "korridorpolitikk" om innstillingsmyndighet overlates til
instituttrådet. Komiteen mente at en endring av dette punktet kan føre til en
svekking av likestillingshensyn, siden instituttledere vil ha et særlig ansvar for å
følge opp universitetets målsetninger knyttet til likestilling, mens instituttrådet i
større grad vil være en kamparena for ulike interesser og der det er fare for at
likestillingshensyn lettere vil måtte vike.
Likestillingskomiteen merker seg at det i punkt 5.3.4 står at
"(Likestillings)..komiteen gis anledning til uttalelse innen 3 virkedager, jf.
komiteens mandat." På bakgrunn av denne korte fristen, vil komiteen måtte
opprettholde sin praksis med at leder har delegert myndighet til å gi uttalelse.
Dersom en fullstendig behandling i komiteen skulle vært sikret, måtte fristen for
uttalelse vært betydelig lengre. Likestillingskomiteen ønsker ikke å fremme en
utvidet frist, siden dette ytterligere ville utvide tiden for ansettelsesprosesser
ved UiB.

I utkastet pkt. 5.4.2. fremgår vilkårene for moderat kjønnskvotering, men slik de
nå står blir det misvisende. Likestillingskomiteen vil fremheve at formuleringen
"det underrepresenterte kjønnet" må endres. I Hovedavtalen for arbeidstakere i
staten 1.2.2009 - 31.12.2012 med Tilpasningsavtale for UiBheter det i §21
Likestilling, under pkt 8 i tilpasningsavtalen, at "Universitetet i Bergen skal
anvende moderat kjønnskvotering ved utlysing og tilsetting i stillingsgrupper
der kvinneandelen er under 40 %. Dette innebærer at det ved utlysning av slike
stillinger skal tas inn i utlysningsteksten en særlig oppfordring til kvinner om å
søke. Når det melder seg flere søkere som har tilnærmet like kvalifikasjoner skal
innstillings- og tilsettingsmyndigheten legge avgjørende vekt på, og foretrekke,
kvalifiserte kvinner dersom kvinner er underrepresenterte i stillingsgruppen."
Bakgrunnen for dette er at adgangen til positiv særbehandling av menn er
begrenset jf Likestillingsloven §3.
Likestillingskomiteen håper kommentarene over blir tatt med i den videre
prosessen for nytt reglement for vitenskapelig tilsatte.
Sak 13/13: Søknad om BALANSE-prosjekt
UiBhar i samarbeid med HiB,Havforskningsinstituttet og UniRokkan sendt en
søknad til Forskningsrådet om støtte til et Balanse-prosjekt. Prosjektsøknaden
består av fire komponenter:
En forskningskomponent som skal skaffe ny kunnskap på feltet gjennom
en forstudie, samt følgeforskningsprosjekt gjennom prosjektperioden.
Utvikle en likestillingsmodul som skal innarbeides i
lederopplæringsopplegg ved de ulike institusjonene som deltar i
prosjektet.
Utvikle egne lederkurs for å rekruttere kvinnelige ledere til
forskningsledelse og institutt/fakultetsledelse.
Konkrete og nyskapende tiltak utenom lederkurs for å rekruttere flere
kvinner til toppstillinger.
Sak 14/13: Likestillingsmidler 2013
Det har kommet inn søknader fra fagmiljøene tilsvarende 4 mill kr for 2013. I
tillegg skal det settes av penger til en trainee-stilling på Institutt for biologi samt
en likestillingskonferanse til høsten.
Sak 15/13: Stemmerettsjubileet

2013

11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik
linje med menn. Ved Universitetet i Bergen vil dette jubileet bli markert gjennom
flere ulike arrangement og i samarbeid med både Uni Rokkansenteret og
Studentersamfunnet.

10.juni: Boklansering og debatt i Litteraturhuset
11.juni: Hovedarrangementet finner sted i Egget på Studentsenteret . Da blir det
festforedrag med Shirin Ebadi, iransk jurist og menneskerettsforkjemper og
vinner både av Raftoprisen og Nobels fredspris. Hun vil snakke om kvinners
politiske deltakelse i Iran og andre islamske land. Deretter blir det paneldebatt.
12.juni: Forskerstafett i Bergen Offentlige bibliotek
13.juni: Debatt - Kjønn og makt på Litteraturhuset

Avslutningslunsj
Etter møtet var det avslutningslunsj for den avtroppende Likestillingskomiteen
2010 -2013 og for Inga Berre som har vært den siste lederen for denne
Likestillingskomiteen. Ny komite skal oppnevnes av det nye universitetsstyret i
august/september.
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Mandat, sammensetning og midler
Estetisk utvalg ved Universitetet i Bergen har vært i virksomhet siden august 2010 og fikk sitt
mandat av Universitetsstyret 8. april 2010 (jfr. Sak nr. 20 10/3907). Utvalget er en sammenslåing av to tidligere utvalg, Utvalg for kunstnerisk utsmykking og Hageutvalget. Mandatet
omfatter følgende hovedelementer:
Kunstnerisk utsmykning av Universitetet i Bergen, både innvendig og utvendig.
Sikkerhet og vedlikehold av kunst og utsmykninger.
Rådgivende funksjon og tilsyn med at universitetets lokaler og utearealer
fremstår på en representativ og ryddig måte.
Informasjon og formidling av kunst og hageanlegg i Universitetets eie.
Kunstsamlingen til UiB består av rundt 550 gjenstander, som i hovedsak smykker ut
fellesarealer, både innendørs og i uterom. Bare gjenstander som holder høy estetisk kvalitet
kvalifiserer til å bli en del av samlingen.
De verk og utsmykninger som inngår i samlingen har krav på kunstfaglig forvaltning. Dette
innebærer at UiB forplikter seg til:
å registrere verkene/gjenstandene
å sørge for at de stilles ut på en tilfredsstillende måte
å sorge for vedlikehold
å sørge for evt. konservering/restaurering
å være behjelpelig ved forespørsler om utlån
å sorge for lagring ved flytting o.l.
å betale BONO-avgift ved publisering
å betale kunstavgift ved nyanskaffelser
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Kultur- og kirkedepartementet vedtok 29. januar 2009 retningslinjer for utsmykning og forvaltning av kunst i statlige bygg. KORO (Kunst i offentlige rom) ivaretar statens eiendomsrett
og plikter knyttet til forvaltningen sentralt. Estetisk utvalg har ansvar for forvaltningen på
lokalt nivå, dvs. ved UiB. Dette gjelder ikke bare kravet om høy kunstfaglig kvalitet, men
også regler for tilsyn, vedlikehold og sikkerhet.
UiB har som overordnet mål å tilby forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå (Strategi 2011 2015. Universitetet i Bergen). Estetisk utvalg vil bidra til å synliggjøre disse ambisjonene ved å arbeide for høy estetisk kvalitet på kunst og utsmykning, i ute- og innemiljøer.
-

Utvalget har høsten 2012/våren 1213 bestått av:
Siri Meyer, professor i kunsthistorie, leder
Even Berge, direktør for EIA
Lise Gundersen, fakultetsdirektør
Bente Milch, førstekonsulent
Per-Harald Salvesen, førsteamanuensis, Universitetsmuseet
Hilde Angel Danielsen, kunstner, styreleder for Hordaland Kunstsenter
Grete Riis, rådgiver, Bergen kommune
Ingrid Haug Erstad og Mathias Ulrik Brazt-Queseth, studentrepresentanter
Utvalgets leder har vært engasjert som kunstfaglig forvalter i 50% stilling. Som kunstfaglig
forvalter rapporterer hun direkte til EIA. Denne organiseringen gjør det mulig å knytte
arbeidet med å heve den estetiske kvaliteten tettere til arbeidet med bygningsmassen og
utemiljøer.
Bevilgningen til Estetisk utvalg har vært den samme som året før: kr. 400.000. 1 tillegg har vi
hatt en øremerket bevilgning fra EIA på kr. 100.000 til kunst i Armauer Hansens hus.
Utvalget har hatt ett møte høsten 2012 og ett møte våren 2013. Utover dette har vi behandlet
saker via e-post.

Hvordan velger vi utsmykning?
KORO (Kunst i offentlige rom) har laget retningslinjer for offentlig utsmykning som
innebærer at fagkonsulenter utarbeider forslag som legges frem for brukerne. Denne
prosedyren har også utvalget fulgt i arbeidet med nye utsmykninger. Kunstner Hilde A.
Danielsen har fungert som fagkonsulent i arbeidet med å finne frem til gode utsmykninger.
For hvert utsmykningsoppdrag har hun funnet frem til et mindre antall mulige kandidater som
representerer ulike estetiske løsninger. Disse forslagene har vært lagt frem for brukerne, som
har fungert som en jury. I denne juryen har også utvalgets leder sittet. Brukerne velger selv
sine representanter.
I ett tilfelle har denne prosedyren blitt fraveket: arbeidet med en lyddempende tekstil i 2,
etasje på Sydneshaugen skole. fler har vi engasjert den samme kunstneren som laget den
lyddempende tekstilen til 3. etasje samme sted.
htt ://www.uib.no/kunst/n heter/2011/09/hu lens-u ler
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Nye utsmykninger
Kantinen i Det psykologiske fakultet har fått et veggmaleri av Marit Victoria Wullf
Andreassen. htt ://www.uib.no/kunst/kunst/andre-medier-o -formater/mentale-landska
Inngangshallen foran auditoriet i 1. etasje i Armauer Hansens hus skal få en installasjon.
Grunnbevilgningen kommer fra EIA. Verket vil stå ferdig når auditoriet er ferdig restaurert.
På Institutt for biologi skal fotografier av undervannsfotografen Gisle Sverdrup settes opp på
de store glassvinduene i inngangspartiet. Utsmykningen vil være ferdig høsten 2013.

Gatekunst
Estetisk utvalg samarbeider med prosjektet Bergen Street Art i regi av Bergen kommune.
htt ://streetart-ber en.blo s ot.no/
Universitetets gatekunst er midlertidige utsmykninger som ikke koster noe. Avtalen med UiB
går ut på at brukerne kan kreve bildene overmalt etter seks måneder, dersom de ikke liker dem
(på kommunens regning). I inneværende år er Høydebassenget mellom Fysikkbygget og
Realfagbygget blitt utsmykket; det samme er baksiden av huset som skal rives når det nye
teknologibygget blir bygget.
htt ://www.uib.no/kunst/o lev/aktuelt/n - atekunst- aa-uib
htt ://www.uib.no/kunst/n heter/2013/08/doden-besoker-cam us

Donasjoner
Estetisk utvalg har vedtatt regler for donasjoner:
htt ://www.uib.no/kunst/estetisk-utval /retnin slider-for-mottak-av-kunst aver
I inneværende år er kommet en ny plakett på SV-bygget til minne om John Lund, mannen
som har gitt plassen navn. Dette er en gave fra 17. mai-komiteen i Bergen.
htt ://www.uib.no/kunst/o lev/aktuelt/ ave-fra-17.-mai-komiteen-i-ber en

Vedlikehold av eldre kunst
Kunstsamlingen ved UiB representerer betydelige verdier, både kulturelt og økonomisk. Vi er
forpliktet til å ta vare på disse verdiene på best mulig måte og i henhold til gjeldende
regelverk, bl.a. Åndsverkloven.
Utvalget har arbeidet med disse verkene i inneværende år:
John Audun Hauges Helleristning fra 1997, som henger på gråsteinsmuren øverst i Magnus
Barfotsgate. Den er blitt vasket. htt ://www.uib.no/kunst/kunst/andre-medier-o formater/helleristnin
Else Marie Jacobsens veggteppe Den rode tråd fra 1981-82, i Realfagbygget.
htt ://www.uib.no/kunst/kunst/andre-medier-o -formater/nor es-storste-billedvev
Våren 2013 ble det oppdaget at stykker av veven var klippet vekk. Skaden har skjedd for flere
år siden. Det arbeides med å restaurere teppet, som skal støvsuges og kanskje også renses i
løpet av høsten/vinteren. Det er dessuten montert lydsensorer koblet til en alarm. Det har vært
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betydelig medieinteresse rundt tekstilen, bl.a. nyhetsoppslag i to TV-kanaler. Det er bebudet
en oppfølging for å se hvordan UiB sikrer tekstilen.
Samarbeid med kulturinstitusjoner i Bergen
fakultetet har samarbeidet med Kunst- og
Det matematisk-naturvitenskapelige
designhøgskolen i Bergen om prosjektet Creating Space for Body and Mind. Her skulle
studentene utforme kunstverk som kommenterte/forbedret det arkitektoniske miljøet i
Realfagbygget. Prosjektet omfattet også et seminar som var åpent for kunsthøgskolestudenter,
kunsthistoriestudenter og byens kunstnere. Prosjektet ble finansiert av Estetisk utvalg, mens
Kunst og designhøgskolen bidro med faglig kompetanse fra fire professorer og
bachelorstudenter. Fra Estetisk utvalg deltok utvalgets leder. Prosjektet ble omtalt i Bergens
Tidene. Prosjektet inngår i forberedelsene til en søknad til KORO om midler til utsmykning
av det nye læringssenteret i 2014.
htt ://www.uib.no/kunst/n heter/2012/12/creatin -s ace-for-bod -and-mind
htt ://www.uib.no/kunst/o lev/aktuelt/kunsten-aa-bebo-etet/
hushtt ://www.khib.no/norsk/aktuelt/2012/12/kunst-i-offentli -rom-i-realfa b

Formidling
Estetisk utvalg formidler kunst, uteområder og bygninger på www.uib.no/kunst
Magasinet HUBRO har et kunstverk fra samlingen på baksiden av hvert nummer.
På Hoyden følger også opp med egne oppslag om nye verk på campus.
Prioriterte utsmykninger i årene fremover
Estetisk utvalg har vedtatt følgende prioriterte utsmykningssteder i årene som kommer, etter
forslag fra E1A:
2013
Sydneshaugen skole, 2. etasje
Armauer Hansens hus, inngangsparti i underetasjen
Institutt for biologi, Marineholmen, inngangsparti
2014
Læringssenter på Realfagbygget (KORO-søknad)
Utomhusareal mellom Museplass 1 og U-Pihl skole
Ferdigstilling av inngangsparti og heis i Geofysen
2015
Nygård skole, ombygget
Nytt teknologibygg ved Geofysen
Rehabilitering av gammelt Odontologibygg
2016
Utomhus areal ved Institutt for fysikk og det nye teknologibygget (kan bli senere)
Rehabilitering av Jahnebakken 5
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