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Protokoller/referater:
1. Møter i fakultetsstyrene:
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 15.10.2013
Styremøte ved Det juridiske fakultet 29.10.2013
fakultet 3.10.2013
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige
Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 23.10.2013
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 30.10.2013
Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 29.10.2013
Styremøte ved Universitetsmuseet i Bergen 23.5., 11.9. og 17.10.2013
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Universitetets forskningsutvalg
Møte 4. september
0900-1200
Møterommet
Professor Keysers gate 8
Protokoll
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Oddrun Samdal, Claus Huitfeldt,
Lise Øvreås, Thomas Eeg, Torunn Olsnes, Inger Hilde Nordhus, Edvard Hviding, Henrik von
Achen, Tone G. Bjørndal, Erlend Jorunson
Fra administrasjonen:

Heidi Espedal, Bjørn Einar Aas, Anne Beate Maurseth

I. Godkjenning av innkalling og saksliste
Prorektor ønsket velkommen til møtet og en ny periode for Forskningsutvalget.
Sakslisten ble godkjent
SAKER
FU
15/13

Konstituering. Utvalgets arbeid og arbeidsform
Prorektor viste til Universitetsstyrets vedtak om oppnevning av
Forskningsutvalget, styresak 55, 29.08.13.
Styret har gitt utvalget fullmakt til oppnevning av varamedlemmer.
Viserektor for utdanning blir fast observatør i Forskningsutvalget.
fast observatør i Utdanningsutvalget.

Prorektor er

Prorektor viste for øvrig til de utsendte vedlegg til saken:
Vedlegg 1: Oppnevninger til utvalg og råd i
perioden
2013-2017, styresak 55, 29.08.13 m/ vedlegg
Vedlegg 2: Beslutningsnotat av 25.08.05
Vedlegg 3: Saker i Forskningsutvalget 2009-2013.
Oppsummering
FU
16/13

Regjeringens forskningsmelding
Fungerende forskningsdirektør Heidi A. Espedal presenterte Stortingsmelding
nr. 18 (2012-2013) Lange linjer —kunnskap gir muligheter. Presentasjonen
ligger her.
I debatten som fulgte ble det pekt på at meldingens kobling mellom forskning
og utdanninger er viktig for universitetet, og et positivt signal for fremtiden.
Fokus må holdes på utdanne gode kandidater og studentaktiv forskning ble
hilst velkommen. Kritikk ble rettet mot meldingen, bla. for at den har
begrensede perspektiver og et ensidig og instrumentelt syn på forskning.
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FU
17/13

SFI-runde 2013. Orienteringer fra fagmiljøer
Førsteamanuensis Kristine Jørgensen fra Institutt for informasjons- og
medievitenskap orienterte om Bergen Media City og søknaden om Senter for
journalistisk innovasjon. Presentasjonen ligger her.
I diskusjonen som fulgte ble det bl.a. pekt på de mange spennende
mulighetene som er knyttet til Bergen Media City. Dette er en SEIfor samarbeid
med andre aktører, ikke minst i næringslivet. En SFI er en god øvelse i å agere
og å arbeide sammen.

FU
18/13

Orientering om Forskningsdagene
Førstekonsulent Mildrid Kyte orienterte om Forskningsdagene 18-28
september. Ytterligere informasjon er tilgjengelig her.

FU
19/13

NOKUT evaluering av UIBs forskerutdanning (doktorgrad)
Orientering og foreløpig program for evalueringsbesøket var utsendt med
sakslisten. NOKUT har varslet at de vil gjennomføre en evaluering av system for
kvalitetssikring av utdanningen ved UiB og vil i dagene 11-13 september
gjennomføre ulike gruppeintervju ved UiB.

FU
20/13

Møteplan for 2013
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Utvalget vedtok følgende møteplan for
2013:
30.10
11.12

III.

Orienteringer
N mobilitetsordnin
"HORIZON2020"

-

Eventuelt

for FRIPRO2014.

a) Edvar Hviding orienterte kort om ERC-tildelingen til Bruce Kapferer,
«Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons».
b) Inger Hilde Nordhus tok opp spørsmålet knytte til ordningene til
Regional Etisk Komit (REK). Det psykologiske fakultet vil rette en
henvendelse til universitetsledelsen om saken.

kL«;f101!:,21.2.12..—)k
UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget —Møte 4 2013
Tidspunkt:
Møtested:

16. september 2013, Kl. 09.00 —14.00
Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:
Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal
Pro- og visedekaner: Claus Huitfeldt (HF), Harald Walderhaug (MN), Arne Tjølsen (MOF),
Kariane T. Westrheim (PSY), Knut Hidle (SV), Christine Stoltz Olsvik (JUS/ stedfortreder)
Studentrepresentanter

Erlend Jorunson Sand, Njaal Neckelmann, Ingrid Hovland Holm

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland

Forslag til dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent med tillegg av sak under ny sak 51/13: Eventuelt.
li
Godkjent protokoll fra møte 23. mai
Protokollen var godkjent før møtet
III

Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder
UHR-karaktersamling 24. oktober, Gardermoen:
htt ://www.uhr.no/aktuelt fra uhr/uhrs karaktersamlin
NOKUT-jubileumskonferanse 7. og 8.november, Oslo: Hvordan skaffe kandidater
med god kvalitet og høy relevans?» htt ://~nokut.no/no/Hendelser-o
frister/NOKUT-konferansene/Jubileumskonferansen-2013/
EQAF-konferanse 21.-23. november (European Quality Assurance Forum),
Gøteborg: "Working together to take quality forward", htt ://www.eua.be/e afqothenburq.aspx

SiU (Senter for Internasjonalisering av Utdanning) i samarbeid med UiB, nasjonal
konferanse om rankinger 24. og 25. november i Bergen,
htt ://siu.no/Globalmen /0m-SIU/Arran ementer/2013/Nas.onal-konferanse-omrankinger

Internasjonale og nasjonale kvalitetssikringskrav til studieprogram
Oddrun Samdal orienterte om internasjonale, nasjonale og lokale føringer for
kvalitetssikringsarbeidet ved høyere utdanningsinstitusjoner, fra Bolognaprosessen til
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oppfølgingen i Kunnskapsdepartementet gjennom kvalifikasjonsrammeverket, og til NOKUT
via Studietilsynsforskriften.
Formålet med Bolognaerklæringen er å samordne høyere utdanning i Europa. Den er
underskrevet av 47 land. Satsningsområder er definert i deklarasjonen i 1999, og senere i
kommunikeene i 2001 og 2003. Det vises til vedlagt presentasjon for nærmere informasjon.

Sak 36113

Forskningsmeldingen:Langelinjer kunnskapgir muligheter
-

Anne Lise Fimreite orienterte om forskningsmeldingen. Det vises til vedlagte presentasjon for
nærmere informasjon om denne.
Erlend Sand orienterte om utdanningsmeldingen sett fra et studentperspektiv. Det ble tatt til
orde for at følgende problemstillinger bør ha et tydeligere fokus i meldingen: Hvorfor
investere i kunnskap? Hva er kunnskapens egenverdi? Og hva er studentenes egenverdi i et
samfunn? Videre bør forskningsuniversitetenes særlige ansvar for kritisk tenking fremheves i
forskningsmeldingen.
Også studentutveksling burde fått et større fokus. Studentutveksling mellom land er i dag
relativt enkelt å få til, men det er ikke tilsvarende lagt til rette for utveksling mellom
utdanningsinstitusjoner i Norge. Det ble også uttrykt skepsis om hvor treffsikre spådommer
10 år frem i tid er når det gjelder behov innen forskning og utdanning. Det bør også vurderes
hvorvidt det er universitetenes rolle å bygge opp rundt det som blir pekt ut som fremtidens
«vinnere». Universitetenes særlige ansvar for faglig bredde ble i den sammenheng trukket
frem.
Det kom følgende innspill:
Det er positivt at utdanning har fått en sterk vektlegging i forskningsmeldingen. Det er
også bra at det blir fokusert på viktigheten av koblingen mellom utdanning, forskning
og innovasjon.
Det er positivt at det tverrfaglige blir viet plass, og at samarbeidspartnere utenfor
akademia blir trukket fram som viktige.
Forskningsmeldingen prioriterer ikke mellom tiltakene. Det burde ha blitt påpekt at det
forventes at universitetene skal ha kvalifiserte meninger om hva det skal fokuseres
på. Universitetet har et særegent samfunnsoppdrag i det å være en
premissleverandør for samfunnet.
Det er positivt at studentaktiv forskning blir omtalt. Men det er ennå en vei å gå når
det gjelder tilrettelegging for studentaktiv forskning ved UiB.

Sak 37/13

High Level Group on the ModernIsatIonof HIgher EducatIon

Oddrun Samdal orienterte om rapporten fra EU-kommisjonen. Rapporten har forbedring av
kvaliteten på undervisning og læring i Europas utdanningsinstitusjoner som tema. Den peker
på de internasjonale forventningene som ligger til grunn for utviklingen innen
utdanningssektoren.
Som utgangspunkt for drøftingen i møtet var spørsmålet om hvilke av tiltakene i rapporten
som det bør fokuseres på og som er særlig viktige for å styrke utdanningskvaliteten.
Det kom følgende innspill:
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Det er viktig å ha en målsetning om å arbeide fram en kultur for utdanningskvalitet.
Det erkjennes imidlertid at det er vanskelig å få til kulturendringer.
Undervisning bør få en høyere status enn hva den har i dag.
Når det gjelder anbefalingenes punkt 3, som omhandler nyttiggjøring av
studentevalueringer, ble det påpekt at det allerede gjøres mye godt arbeid på dette
feltet. Evalueringene blir imidlertid ikke alltid fulgt opp i tilstrekkelig grad i ettertid. Det
er derfor viktig å ha gode rutiner på å følge opp studentevalueringene.
Det er viktig å stimulere til bedre undervisning, dette innebeerer blant annet økt fokus
på fagdidaktikk/ pedagogikk. Det er også viktig å få til gode systemer for
erfaringsoverføring.
Punkt 4 sier at alle vitenskapelig ansatte som underviser bør ha pedagogisk
kompetanse. Dette bør veere en målsetning ved UiB, også for de gruppene som i dag
ikke har kompetansekrav knyttet til seg, som for eksempel ansatte i
undervisningsstillinger med redusert stillingsprosent og for midlertidig ansatte.
Et alternativ kan være å ha pedagogikk som en del av forskerutdanningen.
Et krav om pedagogisk kompetanse til flere grupper av ansatte enn de som har det i
dag, forutsetter at universitetspedagogikken styrkes.
Punkt 11 omhandler bruk av digitale hjelpemidler Innen undervisning og leering. Dette
er viktig i det videre arbeidet med utdanningskvaliteten ved UIB.
Planlegging og organisering av undervisning kan gjøres på en annen måte enn i dag.
For eksempel kan dette gjøres av en gruppe faglærere, i stedet for &I faglærer som
er tilfellet for de fleste emnene i dag. Institutt for biologi er et fagmiljø som i sin SFUsøknad legger opp til en slik modell.
Et tiltak for å styrke undervisningen, kan være å etablere en ordning med
fagfellevurdering.
Det er viktig med fokus på utdanningsledelse. Det er også viktig at det er
samhandling mellom emneansvarlige, programansvarlige og studieadministrativ
programkoordinator.
Sentrale tema i rapporten vil bli fulgt opp i Utdanningsutvalget framover, blant annet
gjennom DigUiB-arbeidet. Også tema som universitetspedagogikk, og
utdanningsledelse vil bli satt på sakskartet.
Sak 38/13
Presentasjon av Erasmus+- programmet
Anne Christine Johannessen orienterte.
Erasmus +- programmet blir lyst ut i november, med frist på nyåret. «+» refererer til at
Erasmus-programmet nå, i tillegg til Europa, også skal se utenfor Europa. Det blir lagt inn
mer penger i programmet enn tidligere.
Det er viktig å ha fokus på hvordan vi bruker våre utvekslingsavtaler. UiB har nå over 700
avtaler, UtO og NTNU har i underkant av 500 avtaler hver. En rekke av avtalene ved UiB har
ikke vært i bruk på flere år, og har derfor liten nytteverdi for studentene.
Det er ønskelig at alle Erasmusavtalene ved UiB skal være aktive og gode avtaler for inn- og
utreisende studenter. Ved overgang til Erasmus+ er det derfor viktig å sikre oss at de
avtalene som blir videreført, er gode og at de er i bruk. Tilsvarende er det ønskelig at de
avtalene som ikke er i bruk, blir avsluttet. Et sentralt spørsmål for fakultetene å stille seg
denne sammenhengen, vil være er om de enkelte avtalene bidrar til bedre utdanning og
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forskning. Det er en målsetting at samarbeidsavtalene skal legges ut på nett. Fakultetene
arbeider nå med å gjennomgå de utvekslingsavtalene som de har, med sikte på å avslutte
avtaler som ikke er aktive. Så langt ser det imidlertid ut som om at antall avtaler i liten grad
vil bli redusert.
En viktig problemstilling her er hvordan vi best kan kvalitetssikre avtalene.
Det kom følgende innspill:
Det er viktig at de avtalene vi har, gir studentene et godt kvalitativt opplegg både for
de studentene som reiser ut og for de som kommer inn.
Det er behov for å redusere tallet på avtaler, og det er viktig at de avtalene som blir
videreført har en god faglig forankring.
Det er viktigere å ha kvalitativt gode avtaler, framfor mange avtaler.
Det er viktig å se på rapportene fra studenter som har vært på utveksling når man
vurderer om avtalene skal forlenges.
Avtaler som ikke har vært i bruk noen år, kan vanligvis legges ned.
Det ble stilt spørsmål om hva man gjør I de tilfellene det er stor ubalanse i antall innog utreisende studenter.
Det ble bedt om at visedekanene tar diskusjonen om kvalitetssikring av
utvekslingsavtalene videre til eget fakultet, og ser på muligheten for å terminere
avtaler. Siktemålet bør være å forlenge de avtalene som er viktige og gode for UiB.
Sak 39113
Resultater fra studentundersokelsen: UIB student 2013
Bjug Bøyum orienterte. Årets undersøkelse er en delvis oppfølging av tidligere
studentundersøkelser ved UiB, samtidig som det er lagt til nye tema.
Resultatene fra undersøkelsen er i overveiende grad positive. Undersøkeisen viser blant
annet at over 70 % sier at de trives ved UiB og 90 % vil anbefale lærestedet til andre.
Tidsserier viser også at det er en viss økning i tilfredshet med institusjonen over tid. Når det
gjelder utfordringer for UiB, er disse først og fremst knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. I
hovedsak er studentene tilfredse med det fysiske tæringsmiljøet, men det er til dels store
variasjoner. Av de målte fasilitetene er det mest misnøye med tilgjengelighet på
lesesalsplasser, sosiale soner, og renhold på toaletter.
Det kom følgende innspill:
«Frafall» dreier seg ofte om studenter som forflytter seg fra et lærested til et annet.
Tallene indikerer at bachetorstudentene er mindre tilfredse med undervisningen enn
masterstudentene. Det ble i den sammenhengen stilt spørsmål ved om en mulig
årsak til dette kan være at det blir oppfattet som litt mindre «viktig» å undervise på
bachelornivå enn på masternivå.
Definering av «frafall» er vanskelig. Det er behov for bedre dokumentasjon og tall på
dette.
Rapporten viser at det er mye å ta fatt i når det gjelder fysisk læringsmiljø. Det vil
framover være viktig å ha fokus på bygningsmassen, hvor det er et betydelig
etterslep når det gjelder vedlikehold.
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Kulltilhørighet ser ut til å ha betydning for frafall. Undersøkelsen viser at de
profesjonsbaserte utdanningene har lavere frafall enn de disiplinbaserte fagene, og at
frafallet er større på bachelornivå enn på mastemivå.
Læringsmiljøutvalget vil være sentralt i den videre oppfølgingen av rapporten.

Vedtak:
Utdanningsutvalget tar samlerapporten til etterretning. Utdannin sutvalget ber om at videre
oppfølging gjøres ut fra de innspillene som kom fram i møtet.
Sak 40/13
Hvordan måle oppnådd læringsutbytte i evalueringer?
I planer for 2013 går det fram at Universitetet i Bergen skal arbeide med å utvikle modeller
for å innarbeide læringsutbytte som tema i evalueringer av emner og studieprogram. En
viktig målsetning er at studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert
for studieprogrammene. Vurderingsgrunnlaget for å måle læringsutbyttet er imidlertid
uavklart, og er derfor tema for denne saken.
Det kom følgende innspill:
Det er behov for å systematisere praksis når det gjelder måling av læringsutbytte.
Det er også behov for å kvalitetssikre læringsutbyttebeskrivelsene. Det kan derfor
være hensiktsmessig med en prosess der de eksisterende
læringsutbyttebeskrivelsene blir vurdert og forbedret. Måling av læringsutbytte og
vurdering av læringsutbyttebeskrivelsene er to prosesser som må sees
sammenheng.
Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser og evaluering av oppnåelse av disse, kan
gjøres ved å sette sammen grupper av kolleger som vurderer hverandres emner.
Det er viktig at læringsutbyttebeskrivelsene er av god kvalitet før studentene blir
involvert i vurderingen av om læringsutbyttet er oppnådd.
Det er også viktig å vurdere om litteratur og undervisningsopplegg er hensiktsmessig
forhold til foreskrevet læringsutbytte.
Det er store variasjoner i de enkelte fagmiljøene når det gjelder evaluering av
læringsutbytte. Av den grunn bør de enkelte fagmiljøene vurdere hvordan de best kan
finne en form for evaluering av læringsutbytte, der ansatte og studenter er involvert.
Vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler at opplegget for evaluering av oppnådd læringsutbytte
tas i bruk for de fagmiljøene hvor læringsutbyttebeskrivelsene holder et akseptabel
kvalitet.
For de fagmiljøene som vurderer at kvaliteten på læringsutbyttebeskrivelsene bør
heves, anbefales det dette blir gjort før opplegget for evaluering tas i bruk.
Opplegget må tilpasses det enkelte fags egenart.

Sak 41113
Retningsgivende mal for programbeskrivelser
Utdanningsutvalget har bedt om at det utarbeides en felles mal for programbeskrivelser. Et
førsteutkast til mal ble behandlet i utdanningsutvalget i mars, og et bearbeidet utkast til mal
ble lagt fram i dette møtet.
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Malen for programbeskrivelse er tenkt som et verktøy som fakultetene kan ta utgangspunkt i
ved utarbeiding av studieplaner. Malen kan tilpasses ved behov. Kategoriene i malen er i
hovedsak som i første versjon. De største endringene i den nye versjonen er at
begrepsbruken i skjemaet er justert slik at det nå er samsvar med begrepsbruken i NOKUTs
studietilsynsforskrift og UiBs studieforskrift samt UHRs nye Mal for norske vitnemål og
vitnemålstillegg som kom i sommer.
Det kom følgende innspill:
Til malen:
Kategonen «fulltidldeltid» bør utdypes
Vedrørende «Tilrådd litteratur»; er begrepet «tilrådd læremiddel» mer dekkende?
Vedrørende «programansvarleg, programstyre»; det er flere begreper i bruk som dekker
det samme, og det bør framgå av malen.
Claus Huitfeldt vil levere mer detaljerte innspill til malen etter møtet
Andre innspill:
Det er viktig at de samme begrepene blir brukt i malen og i FS, slik at innholdet i
malen lett lar seg importere til FS. Det ble også påpekt at tabeller ikke lar seg
overføre til FS.
Christen Soleim meldte fra om at der det er behov for tilpasninger i FS, vil det bli gjort
tilpasninger.
Nødvendige tilpasninger gjøres i samråd med studieledere og fakultetene
Vedtak:
Mal for studieplan vedtas med tillegg av de forslag om endringer som kom under
behandlingen av saken.
Sak 42113
NOKUT-besøket
Oddrun Samdal orienterte om NOKUTs evaluering av UiBs kvalitetssikringssystem, og
hovedbesøket som fant sted 11.-13. september. Phd. utdanningen og farmasi er de to
områdene som er tatt ut for evaluering. NOKUT tar sikte på å behandle en endelig rapport fra
tilsynet i sitt styremøte 12. desember. UiB får rapporten til gjennomsyn før den blir behandlet
i NOKUT.
Sak 43/13
Orientering om opptaket 2013
Arets opptak har truffet bra i forhold til opptaksrammene. Endelig tall for møtt ser ut til å
lande på vel 4000, det er120 over rammen. De endelige tallene vil bli klare i oktober.
Det er viktig å treffe rammene, og det arbeides videre med tiltak for å treffe best mulig.
Resultatet av opptaket viser at man treffer godt når det gjelder de budsjetterte
studieplassene på fakultetsnivå. Samtidig er det rom for forbedring på studieprogramnivå.
Det forutsetter er en tettere kommunikasjon mellom SA og fakultetene mellom 1. og 2.
prøveopptak og mellom 2. prøveopptak og hovedopptaket.
Sak 44/13
Studiestart og fadderuken 2013
I lys av foregående års negative medieomtale av fadderuken, er det inneværende år blitt satt
i verk flere nye tiltak. Blant de nye tiltakene er opplæring av faddere, samarbeid med andre
utdanningsinstitusjoner i Bergen om avvikling av fadderuken, og en faddervaktordning på
kvelds- og nattestid, koordinert av studentene. Fadderlederne har tatt et særlig ansvar for å
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lage et godt program for fadderuken. Det har også som tidligere blitt bevilget penger til
faglige, kulturelle og sportslige aktiviteter. Studentsamskipnaden har gjennom
«Lykkepromilleprosjektet» også hatt tett dialog med de fadderansvarlige ved
utdanningsinstitusjonene i Bergen.
Det kom følgende innspill:
Fadderuken er et viktig integreringstiltak for nye studenter, og årets fadderuke må
anses som vellykket.
Faddervaktordningen var et flott tiltak som også bør gjennomføres i framtidige
fadderuker.
«Lykkepromille»-begrepet ble diskutert. Enkelte medlemmer mente at begrepet
burde bli erstattet med et bedre begrep. Fra Studentrepresentantenes side ble det i
imidlertid påpekt at det er viktig at begrepet som brukes ikke signaliserer
moraliserende holdninger.
Studentrepresentantene anbefalte fagmiljøene å vurdere flere populærvitenskapelige
foredrag. Det ble også anbefalt å få til en langvarig løsning på SMS-varsling for
fadderne ved alle fakultet.
Sak 45/13
Publisering av litteraturlister status
Gjeldende frister for publisering av litteraturlister er 1. juni og 1. desember. Overholdelse av
fristene for publisering er tatt opp som tema fra studentenes side flere ganger de siste årene.
Det er utarbeidet en it-løsning som viser hvilke emner som er på plass innen fristen, og
hvilke som ikke er det htt ://ru.uib.no/info/ ensumlister/
For at litteraturlisten skal bli vist på UiB.no, forutsettes det at litteraturlisten er lagret under
«pensum» på Mi side. Er den lagret en annen plass på Mi side, vises den ikke på
eksternweben, og er følgelig heller ikke å finne i lenken over.
Det kom følgende innspill:
Det er viktig at tidsfristene følges, både for at studentene skal få anledning til å kjøpe
materiell i tide, og for at Studia og UiB skal få anledning til å bestille bøker i tide.
Det må være en målsetning at litteraturlistene er på plass ved neste frist.
Statistikken ser dårligere ut enn hva den faktisk er. I lenken vises også de av emnene
som ikke har undervisning i inneværende semester, samt de semestrene hvor det
ikke er undervisning, som for eksempel de semestrene masteroppgaven skal skrives.
«Pensumliste» bør erstattes med «Litteraturliste»
Sak 46/13
Konferanse om ranking i Bergen 25.november 2013
Bolognaekspertgruppen og SIU inviterer til Norges første nasjonale konferanse om rankinger
24. og 25. november 2013. Konferansen er et samarbeid rned Universitets- og
høgskolerådet, NOKUT og Universitetet i Bergen. Konferansen holdes i Bergen.
Saken ble tatt til orientering
Sak 47/13
Sentre for Fremragende Utdanning (SFU)
Våren 2013 lyste NOKUT ut midler for tre SFU, med søknadsfrist 12.05.2013. Fire institutt og
sentre ved UiB leverte søknader, en av søknadene kom med i den neste runden: Institutt for
biologi (MN): BioCEED: Centre for Excellence in Biology Education. 8 finalister går videre i
konkurransen. Offentliggjøring av 3 nye sentre vil finne sted 8. november.
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Sakenble tatt til orientering
Sak 48/13
Nasjonal undersøkelse
Kunnskapsdepartementet har vedtatt at det skal gjennomføres årlige nasjonale
studentundersøkelser de neste fem årene, NOKUT er gitt i oppdrag å koordinere og utføre
arbeidet, som er profilert under navnet «Studiebarometeret». Undersøkelsen har fokus på
studiekvalitet. Den skal gjennomføres blant alle andreårsstudenter i gradsstudier, både på
bachelor- og masternivå.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 49/13
Faglig- pedagogisk dag
Faglig-pedagogisk dag er en åpen fagdag, og er en sentral del av universitetets
etterutdanningstilbud. Dette er et årlig arrangement, og er rettet mot lærere fra ungdoms- og
videregående skoler fra hele Vestlandet. Formålet med dagen er blant annet å oppdatere
lærere på utviklingen innen sine fag og det som skjer på forskningsfronten. Dato for fagligpedagogisk dag i 2014 er 7. februar.
Saken ble tatt til orientering .
Sak 50113
Digitalisering av utdanning
Universitetsstyret vedtok på møtet i juni at det skal utarbeides et forslag til helhetlig politikk
for digitaliseringsarbeidet ved UiB. Det arbeides med en reorganisering av prosjektet DigUiB,
der faglig ansatte, deriblant pedagoger.
Saken ble tatt til orientering.
SAK 51/13
Eventuelt
Christine Stoltz Olsvik tok opp lengden på møtene i Utdanningsutvalget, og ba om at det
vurderes muligheter for å forkorte møtelengden.
Handlingsplan for rekruttering av internasjonale studenter skal opp til behandling i utvalget.
Medlemmene får tilsendt planen med det første.
Informasjonssenteret i Langesgate stenger tirsdag 1. oktober:
Oppgaver som før var dublert, blir framover bare utført ved fakultetene.
Mange søknadsprosesser er digitalisert og studentene vil nå få svar på nettet eller
ved fakultetenes informasjonssenter.
I Studentsenteret vil det fra 1. oktober og i en overgangsperiode være en ren
«peketjeneste». Det innebærer at studentene får hjelp til å finne fram til fakultetenes
informasjonstjeneste og de digitale skjemaene, med videre.
Ved semesterstart i januar vil skranken i Studentsenteret være operativ for
internasjonale studenter,
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UNIVERSITETET I BERGEN
LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU)
Læringsmiljøutvalget ved U1Ber oppnevnt i henhold til
Lov om universiteter og høgskoler § 4-3.

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget

(LMU) —møte 3 2013

Tid: Onsdag 25. september kl. 09.00- 12.00.
Sted: Det juridiske fakultet, møterom 546.
Medlemmer: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal, avdelingsdirektør Even
Berge (EIA), avdelingsdirektør Christen Soleim (SA), Hilde Elin Haaland-Kramer
(studenter med funksjonsnedsettelse), Hilde Kristine Moe (student), Tommy
Aarethun (student), Susann Strømsvåg (student), Eivind Brandt (student), Øydis
Lebiko (student).
Observatører og andre: Sidsel Storebø (ITA), Runa Jakhelln (P0A), Ketil
Falck (UB), Bjug Olav Bøyum (SA), Yngve Høiseth (tidligere LMU-leder), Heidi
Fuglesang (student, universitetsstyret).
Fra administrasjonen:

rådgiver Iren Igesund (SA).

Forfall: Dekan Knut Helland, Hege Råkil (SiB).
Sakliste:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
II
Referat fra møte 07.06.2013
Referatet var godkjent.
Sak 28/13

Valg av LMU-Ieder for studieåret 2013-2014

I følge UH-lovens § 4-3 og LMUs regler § 2, skal LMU hvert år velge leder
vekselsvis blant de tilsattes og studentenes representanter.
Studentrepresentantene, ved Yngve Høiseth, har hatt lederfunksjonen i ett år,
og ny leder ble derfor valgt blant de tilsattes representanter. I tråd med tidligere
praksis ble det foreslått at lederfunksjonen ble lagt til viserektor for utdanning,
Oddrun Samdal.
Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget

fattet følgende vedtak:
vedtok at Oddrun Samdal blir leder for
i studieåret 2013-2014.
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Sak 29113
Tilsynsbesøk —Det juridiske fakultet
Til denne saken møtte fra fakultetet: Seksjonssjef Christine Stoltz Olsvik,
førsteamanuensis Magne Strandberg, rådgiver Nina Østensen og studentene
Martin Ramstad og Magnus Wiik fra Juridisk Studentutvalg (JSU).
Først fikk utvalget en omvising på gamle Dragefjellet skole, deretter var det et
møte med fakultetet.
I omvisningen og i møtet med fakultetet ble det blant annet informert om:
Fakultetet får flest kiager på det fysiske læringsmiljøet, og
ventilasjonsanlegget er ofte gjenstand for kritikk.
Det er planer om oppussing av gamle Dragefjellet skole.
Vedlikeholdsmidler vil bli benyttet for å oppgradere bygget, og det er
prosjektert for et nytt ventilasjonsanlegg. Ferdigstilling er planlagt våren
2015. Midlertidige brakker vil bli satt opp for å avhjelpe i forhold til
behovet for auditorium. Loftsetasjen i Sydneshaugen skole vil bli
benyttet til studentarbeidsplasser under oppussingen.
Det er vanskelig å regulere temperaturen i JUS 1 og JUS 2. Problemene
med ventilasjonsanieggene er størst i auditorium 1, men også i
seminarrom 2 og i rettssalen er det problemer.
Auditorium 1 fikk nytt lydanlegg for to år siden, men akustikken i rommet
er en utfordring. Auditoriet er det største ved universitetet og i hyppig
bruk. IT-avdelingen har ansvar for lyden og forsøker å finne løsninger på
problemet. I følge Sidsel Storebø oppgraderer IT-avdelingen AV-utstyr
etter behov og ofte i forbindelse med rehabilitering av bygg. Det
foreligger en langsiktig plan for oppgraderingen.
Situasjonen er omtrent den samme når det gjelder tilgjengelighet,
fakultetet forsøker å løse sakene på ad hoc basis.

og

Dekningen av lesesalsplasser er god ved fakultetet.
Det er bra dekning av trådløst nett ved fakultetet.
De studentsosiale lokalene ved fakultetet fungerer bra.
Fakultetet har en studentdrevet kantine som er åpen alle hverdager.
Even Berge informerte om at det er satt i gang et prosjekt for å kartlegge
universell utforming ved UiB. Alle bygg vil bli lagt inn i en database.
Under omvisningen fikk utvalget se seminarrom, lesesaler og gangarealer på
gamle Dragefjellet skole. Studenter med nedsatt funksjonsevne og spesielle
behov tilbys arbeidsplasser i egne kontor.
Læringsmiljøutvalget vil følge opp sakene med ventilasjonsanlegget
lydanlegget i auditorium 1.

og

Sak 30/13
Læringsmiljøprisen 2013- oppnevning av jury
Læringsmiljøprisen er publisert på Mi side og utlyst gjennom brev til fakultetene
og Studentparlamentet i tråd med vedtatte tidsplan. I tillegg er Oddrun Samdal,
viserektor for utdanning, blitt intervjuet av Student-TV.
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I følge statuttene for prisen skal forslagene vurderes av en jury bestående av to
studenter og to ansatte, og juryens tilråding skal så legges fram for LMU til
avgjørelse.

Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Juryen for Læringsmiljøprisen 2013 består av Knut Helland, Christen Soleim,
Susann Strømsvåg og Tommy Aarethun.
LMU- årsrapport studieåret 2012-2013
Sak 31/13
Yngve Høiseth presenterte kort innholdet i årsrapporten. Utvalget har hatt
fem møter i løpet av studieåret 2012-2013 og behandlet 37 saker.
Av disse sakene utgjør dialogmøtene med fakultetene og oppfølgingen av
Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø faste poster.
Dialogmøtene med fakultetene er viktige og utgjør en god arbeidsmodell for
utvalget. Dette året har det vært spesielt fokus på å utarbeide en ny
handlingsplan for læringsmiljøet, studiestart 2013 og utredning av behovet for et
studentombud. Når det gjelder studentombudet, anbefales det å følge
utviklingen ved Ui0.
Tiltakene i forslaget til ny handlingsplan er omfattende og ikke økonomisk mulig
å få til, men intensjonen er å synliggjøre behovene. Det vurderes som viktig for
et Iæringsmiljøutvalg å identifisere de utfordringer vi har når det gjelder
læringsmiljøet uansett kostnader.

Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget

vedtar årsrapporten for studieåret 2012-2013.

Læringsmiljøutvalget
videre behandling.

ber om at rapporten blir oversendt til universitetsstyret for

Møtedatoer for høsten 2013 og våren 2014
Sak 32/13
Følgende møtedatoer ble foreslått for utvalget:
kl. 13-16
Torsdag 21. november
kl. 09-12
Onsdag 26. februar
kl. 09-12
Tirsdag 13. mai

Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar forslaget til møtedatoer som gjeldende for
høstsemesteret 2013 og vårsemesteret 2014.
Studentundersøkelsen 2013- rapport om læringsmiljøet
Sak 33/13
Bjug Olav Bøyum presenterte resultatene fra samlerapporten fra
studentundersøkelsen «UiB-student 2013». I tillegg fikk LMU forelagt en egen
statistikk- og kommentarrapport på fysisk læringsmiljø, brutt ned på fakultet.
Resultatene fra undersøkelsen er i overveiende grad positive. Undersøkelsen
viser at studentene trives godt ved UiB, og 90 % vil anbefale lærestedet til
andre. I hovedsak er studentene tilfredse med det fysiske læringsmiljøet, men
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det er til dels store variasjoner. Av de målte fasilitetene er det mest misnøye
med tilgjengelighet på lesesalsplasser, sosiale soner, og renhold på toaletter.
Disse hovedfunnene fra undersøkelsen ble presentert:
Over 70% sier at de trives som studenter ved UiB, og 90% ville anbefale
lærestedet til andre. Det har vært en positiv utvikling over tid og en stor
andel studenter trives ved UiB.
Det er en nedgang i deltakelsen i utenomfaglige aktiviteter.
Det er en nedgang i studentidretten.
Det er en relativt stor andel som ikke oppfatter tilhørighet til
studieprogrammene, hverken faglig eller sosialt. Sterkest identitet er det
ved profesjonsstudiene og på helsefag. SV og HF har lavest tilhørighet
av alle fakultet. Bachelorprogrammet på PSYK har lavest faglig
tilhørighet.
I hovedsak er studentene tilfredse med det fysiske læringsmiljøet, men
variasjonene er store. Av de målte fasilitetene er det mest misnøye med
lesesalsplasser, sosiale soner (tilgjengelighet) og toaletter (renhold).
En fjerdedel av studentene som svarte, sier de er lite fornøyde med
lesesalene, og oppgir luftkvalitet, temperatur og plassmangel som
minuspunkt. Særlig studenter på lavere grad er lite fornøyde, og
misnøyen er størst ved Det psykologiske fakultet og Det juridiske
fakultet.
Studentene har i økende grad behov for fleksible arenaer for selvstudier.
Preferansen for stille lesesaler er tydelig redusert som følge av stor
utbredelse og bruk av mobil IKT.
Det kom følgende innspill i saken:
Ifølge Even Berge gir undersøkelsen oss verdifull kunnskap om status
for det fysiske læringsmiljøet ved UiB. Vi har et vedlikeholdsetterslep.
EIA prøver å finne penger i budsjettet til bedre renhold av toaletter,
spesielt i eksamensperioden.
Undersøkelsen støtter tiltak i handlingsplanen for læringsmiljøet.
Dersom studentarbeidsplassene gir fysiske plager, er det viktig å melde
fra fordi slike arbeidsplasser må bedres raskest mulig.
Det er viktig at studentene bruker muligheten til å melde fra om feil og
mangler enten via Lydia, studentorganisasjonene eller til fakultet, slik at
vi får oversikt og tiltak kan iverksettes.
Faglig og sosial integrering er en utfordring på instituttnivå. Det er
mange studenter som ikke har et forhold til fakultet. Det er viktig å
informere fakultetene om disse funnene.
Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med fakultetene og vil følges
opp med fakultetene. Fakultetene vil få tilgang til data om sitt fakultet.
Det bør arrangeres et møte med instituttledere der resultatene fra
undersøkelsen blir presentert.
EIA lager sjelden handlingsplaner. Det er derfor viktig at funnene
gjenspeiler tiltak i handlingsplanen for læringsmiljø.
Det er viktig å se på mobile arbeidsplasser
jobber annerledes enn tidligere.
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i framtiden fordi studentene

Resultatene i undersøkelsen og oppfølgingspunktene etter LMU sin drøfting vil
sendes fakultetene for videre oppfølging.
Sak 34/13
Studiestart og fadderuken 2013
I lys av fjorårets negative medieomtale av fadderuken, ble det i år satt i gang

flere nye tiltak. Blant de nye tiltakene var tilbudet om et kursopplegg for faddere
og en faddervaktordning koordinert av studentene på kvelds- og nattestid i
samarbeid med de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen.
Tilbakemeldingen på de nye tiltakene har vært positive. Politiet berømmer
institusjonenes innsats under fadderuken, noe som resulterte i mindre uro i
bybildet. Mediedekningen var mer nyansert enn tidligere, og det kom fram
positive sider ved fadderuken.
Det er et behov for å videreføre de nye tiltakene. I tillegg anbefales det å
videreføre tildelingen av den sentrale potten til fadderarrangement og
samarbeidet med fagmiljøene.
Det kom følgende innspill i saken:
Kurset er viktig for fadderne og alle bør ta kurset.
Det kan være vanskelig å gjøre kurset obligatorisk når det er frivillig å
være fadder.
Faddervaktordningen var et veldig viktig tiltak. Det er viktig at det er
studenter som står bak denne ordningen fordi terskelen for å ta kontakt
da er lavere.
Tidspunktet for kurset den 10. juni var ugunstig.
Arbeidet med å utvikle et kursopplegg kom sent i gang, noe som gjorde
det vanskelig å finne kursdatoer som var optimale for alle.
Det anbefales å komme tidlig i gang med planleggingen av kurset for
neste år.
De nye tiltakene fikk svært positiv omtale under behandlingen av saken i
universitetsstyret.
Samarbeidet med fagmiljøene kan gjerne bli enda bedre til neste år.
Det er behov for en fadderkoordinator.
Det anses som viktig at fadderkoordinatoren er student fordi fadderuken
blir organisert av studenter.
Læringsmiljøutvalget følger opp innspillene i arbeidet med fadderuken og
studiestart 2014.
Sak 35/13
NOKUT-besøket
I NOKUTs evaluering av UiBs kvalitetssikringssystem er det Phd-utdanningen

og farmasi som skal evalueres. Hovedbesøket fant sted 11.-13. september.
Rapporten fra tilsynet skal legges fram for styret i NOKUT den 12. desember.
UiB får rapporten til gjennomsyn seks uker før den blir behandlet i NOKUT.
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Saken ble tatt til orientering.
Sak 36/13

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB 20132015
LMU har vedtatt forslag til Handlingsplan for læringsmiljøet ved Universitetet i
Bergen 2013-2015, og denne er sendt til universitetsdirektøren for videre
behandling. Denne erstatter Handlingsplan for styrking av læringsmiljø ved
Universitetet i Bergen 2011-2013. Etter anbefaling fra LMU, har forslaget til
handlingsplan vært på høring med frist 15. september.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 37/13

Seminar for kontaktpersoner for studenter med
funksjonsnedsettelse
Studieadministrativ avdeling arrangerer et seminar for kontaktpersoner for
studenter med nedsatt funksjonsevne. Temaet for seminaret er studenter med
nedsatt funksjonsevne og tilrettelegging. Målsetningen med seminaret er økt
kompetanse og å kople kontaktpersonene ved fakultetene tettere opp mot
Universell, som har en nasjonal rolle innenfor dette feltet. Dagsorden for
seminaret er utarbeidet i samarbeid med kontaktpersonene og Universell.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 38113
#råtnerpårot
Norsk studentorganisasjon (NSO) har en pågående kampanje #råtnerpårot som
Studentparlamentet vil promotere lokalt i Bergen. Fem av landets universitet
(UiB, Ui0, NTNU, UiT og UMB) har et stort etterslep på vedlikehold og
renovering, noe som kunnskapsminister Kristin Halvorsen har påpekt i et brev til
Riksrevisjonen. Et estimat viser at UiB har et etterslep på 2,5-3 milliarder
kroner.
Studentparlamentet ønsker økt fokus på dette. Det trengs økte bevilgninger fra
KD, og håpet er at en kampanje som dette kan hjelpe.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 39/13
Eventuelt
Sak 1. Bruk av Dovregubbens hall til eksamenslokale
Bruken av lokalet «Dovregubbens Hall, Grieghallen» til eksamen i vår skapte
reaksjoner blant studentene. Fra universitetet sin side ble ikke lokalet oppfattet
som en god løsning, men det ble benyttet fordi det er vanskelig å få store nok
lokaler i pressete eksamensperioder. På bakgrunn av dette ønsket
Studentparlamentet at LMU skulle drøfte saken og ta stilling til bruken av
Dovregubbens hall som eksamenslokale.
Det kom følgende innspill:
•

Det er alternative løsninger til eksamenslokaler utenfor sentrum. Men de
ligger langt utenfor, noe som krever større planlegging.
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Betong og metall er ikke det studentene forventer av et eksamenslokale.
Eksamenslokalet trenger ikke ligge midt i sentrum. Det går fint an å ta
bybanen etc. for å komme seg til eksamenslokalet.
Det er blitt jobbet mye for å unngå å ha eksamener tidlig i semesteret,
noe som har resultert i at flere eksamener flyttes mot slutten av
semesteret. Dette skaper press på eksamenslokalene, og de dagene
det arrangeres store eksamener er det en utfordring å finne nok og gode
eksamenslokaler.
Mindre viktige eksamener kan eventuelt arrangeres i Dovregubbens hall.
Det oppfattes ikke som et optimalt lokale, og UiB bør unngå å bruke det.
Så lenge lokalet er lyst og dekket er i orden, er det greit å bruke det som
eksamenslokale.
Viserektor for utdanning oppsummerte: Som hovedregel bør ikke
Dovregubbens hall brukes som eksamenslokale. Dersom det ikke finnes
fullgode alternativ, kan dette likevel gjøres. I så fall må studentene som skal ha
eksamen der informeres om lokalitetene på forhånd. Dersom lokalet tas i bruk,
bør det følges opp med en evaluering.
Sak 2. Ekstraordinært LMU-møte om utkast til ny arealplan for UiB
I et brev fra universitetsledelsen datert 09.09.13 inviteres det til å komme med
kommentarer til utkast til «Forvaltning og utvikling av arealer og
universitetsområdene fram mot 2020». Høringsfristen er 1. november, og siden
arealplanen er svært viktig for LMU sitt arbeid anbefales et ekstraordinært møte
for å drøfte utkastet.

Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Dato for det ekstraordinære

møtet blir 14. oktober kl. 14.30-16.00.

Sak 40/13
Orienteringssaker
Det er ønskelig at de som har orienteringssaker melder fra om dette i
begynnelsen av møtet, slik at det kan settes av tid mot slutten av møtet.
UU: Det er behov for å se på saken om publisering av litteraturlister og
tilgjengelighet på nytt i Utdanningsutvalget fordi tilgjengeligheten byr på
utfordringer for studentene.
UB: Bibliotek for humaniora vil bli ombygget.
SA: Infosenteret i Langes gate 1-3 stenges 1. oktober. Studentene vil få
informasjon på fakultetene og på nettet. Det er en beredskapsskranke
på Studentsenteret, og denne vil bli utvidet i forbindelse med det
internasjonale mottaket i januar 2014.
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Referat

L2

AMU

Dato:

16.10.13

Fra / Til

12.00-14.00

Innkalt av:

AMU ved UiB

Møteleder:

Randi Heimvik

Deltakere:

Tilstede:
Arbeidsoiverre resentanter: Even Berge, Kjell Bernstrorn, Trine Moe. Dag,Rune
Olsen, Line Rye
Arbeidstakerre resentanter: Siv Lise Bedringaas, Else Jerdal, Jørgen Melve, Steinar
Vagstad
Bedriftshelsef enesten: Ruza Antic, Roar Nese

Sted:
Referent:

Kollegierommet, Musplass

1

Runa Jakhelln

Observatører fra Arbeidstils net: Evy Dale, Elvira Lindskog, Ola Winsvold
Personal- o or )-anisas'onsavdelin Yen:Tone Bergan (sak 18/13), Bente-Lise Lillebø
(sak 25/13)
Meldt fravær: studentobservatør Tommy Aarethun
Sekretær: Runa Jakhelln

Arbeidstilsynet orienterte innledningsvis om sin tilstedeværelse som observatør.
AMU-møtet skal brukes som kilde til observasjon knyttet til oppfølging av tilsynet
«Arbeid for helse» ved UiB i 2010. En muntlig tilbakemelding om hvordan AMUmedlemmene kommuniserer med hverandre ble gitt etter sakslisten var gjennomgått.
Arbeidstilsynet vil ta erfaringene med seg videre i oppfølgingsmøte med
universitetsledelsen og hovedverneombud 27.11.13.
Sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
II

Referat ble godkjent.

Sak 18/13

Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved hjelp av
verktøyet ARK
Kommentarer fra AMU:
Det er lenge siden kartlegging av det psykososiale
arbeidsmiljøet er gjennomført på institusjonsnivå ved UIB. Det
er høye forventninger om dette og positivt at det skal
gjennomføres nå. Personal- og organisasjonsavdelingen skal
bistå og følge opp enhetene.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutval2et vedtar at UiB skal ta ARK i bruk og ber
Personal- og organisasjonsavdelingen om å etablere en
prosjektorganisasjon med tilhørende fremdriftsplan. Erfaringer
fra prosjektstart og første runde med bruk av
kartleggingsverktøyet legges fram for AMU.

Sak 19/13

AKAN-utvalget
2013-2014
Vedtak:

- årsmelding

2012 og informasjonsplan

1

Arbeidsmiljøutvalget tar årsmelding 2012 fra AKAN-utvalget
til orientering.
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner Informasjonsplan 2013-2014
for AKAN-arbeidet/rusforebyggende arbeid ved UiB.
Sak 20/13

AKAN-utvalget - oppnevning av medlemmer og mandat
Kommentarer fra AMU:
Arbeidet med rusrelaterte spørsmål er viktig. AKAN-utvalget er
UiBs faginstans i dette arbeidet. Det er viktig at medlemmene
som blir oppnevnte er dedikerte og at de gis nødvendig
kompetanse. Utvalget må legge til rette for god informasjon,
samt etablere arenaer der vernetjenesten kan delta.
Arbeidsgiver har en sentral rolle i det rusforebyggende arbeidet
og i oppfølgingssaker relatert til rus.
Vedtak:
AMU vedtar at AKAN-utvalget skal få følgende representasjon
med virkning fra 01.11.2013, for en periode av to år:
Underdirektør Britt-Karin Muri, Personal- og
organisasjonsavdelingen, for arbeidsgiver (leder)
NN —for de ansatte, foreslått av Forskerforbundet
NN for de ansatte, foreslått av Parat
Bedriftssykepleier Tordis Myrlid Sundnes, for HMSseksjonen
og følgende representanter for en periode av ett år:
NN dekan/instituttleder, for arbeidsgiver
NN —for de ansatte, foreslått av Akademikerne
NN —for de ansatte, foreslått av NTL
Bedriftssykepleier Even Endresen, for HMS-seksjonen
Personal- og organisasjonsavdelingen bes om å få på plass de
øvrige representantene og informere AMU om dette.
AMU vedtar foreslått mandat for AKAN-utvalget, med de
merknader som fremkom i møtet.
AMU ber AKAN-utvalget som sin første oppgave å utarbeide et
policydokument og legge dette fram for AMU til behandling
våren 2014.

Sak 21/13

Sykefravær ved UiB og status for oppfolging av Uffis IAmål
Kommentarer fra AMU:
AMU ønsker mer detaljert tallmateriale slik at det er enklere å
gjøre vurderinger av situasjonen.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering, med de
merknadene som fremkom i møtet.

Sak 22/13

HMS handlingsplan 2013 2015
-

-

—

status
2

Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering, med de
merknader som fremkom i møtet.
Sak 23/13

Arbeid med sikkerhet ved UiB —innspill fra
hovedverneombudene
Kommentarer fra AMU:
UiB arbeider med sikkerhet på mange felt. Samtidig er der
mange forbedringspunkter, og arbeidet bør ses på samlet.
Vedtak:
Det skal arbeides videre med å sette sikkerhet ved UiB på
dagsorden i et samarbeid mellom ledelsen og vernetjenesten.
Eiendomsavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen
bes om å vurdere statistikkgrunnlaget knyttet til sikkerhet.
AMU holdes orientert om arbeidet.

Sak 24/13

Utførte analysemålinger ved De naturhistoriske samlinger,
Herbariet - rapport
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 25/13

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

Sak 26/13

Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)
Oversikt over meldinger var sendt ut som sakspapir, mens de
detaljerte meldingene om avvik, ulykker og nestenulykker i
tidsrommet 22.04.13 til 24.09.13 ble lagt frem i møtet. I
perioden er det meldt 20 avvik og 20 ulykker. Det er ikke meldt
nestenulykker. Det er ikke meldt om alvorlige personskader i
perioden.
Kommentarer fra AMU:
Melding av trusler og rutiner for dette er uklart i dagens system.
Det nye avvik-systemet vil gjøre dette enklere.
Vedtak:
AMU tar oppsummeringen til orientering.

Sak 27/13

Orienteringer fra:
HMS-seksjonen
En pilot for utprøving av det nye HMS-avvikssystem er
igangsatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Systemet vil implementeres ved UiB vårsemesteret 2014.
Universitetets hovedverneombud
Vernetjenesten har oppmerksomhet på sikkerhet ved
universitetet.

3

Det er gjennomført nettverkssamling for alle
verneombudene om helsefremmende arbeid i samarbeid
med NAV.
Universitetets hovedverneombud og hovedverneombudene
har deltatt på den årlige hovedverneombudskonferansen i
Stavanger. Tema her var mobbing og trakassering.
Eiendomsavdelingen
Det er publisert en ny versjon av Lydia, UiBs
behovsmeldingssystem, på Ansatte-sidene på web.
Personal- og organisasjonsavdelingen
De nye Ansatte-sidene på web har mye informasjon knyttet
til arbeidsmiljø. Her er også UiBs kurskatalog publisert.
HMS-opplæringen for ledere og ansatte går sin gang. Andre
systematiske lederutviklingsprogrammer er under utvikling.
Sak 28/13

Eventuelt
Ingen saker meldt.

4
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UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRADET

Protokoll fra møte i Alumnusrådet torsdag 24.10.2013 kl. 9.00-10.45 (Møte IV)
Til stede: Randi Barndon (HF). Anita Hansen (PSY). Eivind Buanes (JUR). Kathrine
Skarstein (MOF), Dag Emil Helland (MN)(møteleder i leders fravær).
Fra sekretariatet: Kirsti Brekke. Ingvild Strøm Hansen, Lars Helge Nilsen (møtereferent).
Forfall: Jill Walker Rettberg (leder), Frode Guribye (SV), Haakon Alseth Aafedt (stud.repr.),
Sakliste:
Sak 19/13 Orienteringssaker
Loypemelding Alumnusportalen
Rådet ble gitt en oppdatering om utviklingen på nettportalen siden forrige møte, status for
innmeldinger, aktiviteter, nyhetssaker, månedens alumn mm.
Medlemmer i portalen pr. dags dato: 2505!
Rådets medlemmer ble oppfordret til å melde inn nyhetssaker av allmenn interesse for
publisering på portalen.
UIB Alumni pa Facebook
Egen UiB Alumni Facebook-side ble opprettet i uke 42, denne ble presentert i møtet, med de
muligheter siden gir for styrking av alumnusarbeidet generelt. Det vil her være enklere å legge
ut lenker til aktuelle artikler m.m. med alumnus-relevans. Fb-siden vil også være viktig i
promoteringen av Alumnusdagene neste år.
UiB Alumni facebook-side har pr. dags dato og etter vel en ukes drift 826 «likes»!
Rådets medlemmer ble oppfordret til å spre det glade budskap videre.
Fokusgruppemoter
Tilbakemeldingen fra sekretariatet på avholdte fokusgruppemøter juni og oktober er at de som
melder seg til disse møtene er overveiende positive og har mange gode innspill til hvordan
alumnusarbeidet kan drives, og hvilke aktiviteter som er av interesse for de ulike
aldersgruppene: Ulik alder = ulike behov.
Moter med fakulteter og instituttledere
Det ble også orientert om at rådsleder og sekretariatsleder etter nærmere avtale vil delta på
fakultetenes egne møter med instituttledere i løpet av inneværende høst.
Radet tok sakene til orientering.
Sak 20/13 Avslutningsseremonier for ferdige kandidater ved UiB
De siste årene har det årlig blitt uteksaminert rundt 2500 kandidater med en master- eller
bachelorgrad ved Universitetet i Bergen. Hvordan markeringen av uteksamineringen blir
gjennomført praktiseres imidlertid svært ulikt fra fagmiljø til fagmiljø. Rådet mener at ved å

markere avslutningen av tre eller fem år med studier og en avlagt grad på en høytidelig måte
ved alle universitetets fagmiljøer vil man bidra til å gi kandidater en følelse av å ha oppnådd
noe verdifullt som de kan være stolte av. At kandidater ved UiB er stolte over sin
universitetsgrad er igjen viktig for omdømmebyggingen til universitetet.
På denne bakgrunn gjorde rådet følgende

vedtak:
Alumnusråcletanbefaler at det settes av ressurser på budsjettene til
fakultetene/fagmiljøenefor 2014til seremonier ved alle universitetets fakulteter, og at
fakultetene begynner å planlegge gjennomføringen av en høytideligavslutningsseremoni
for sine kandidater på bachelor- og masternivå allerede høsten 2013.
Sak 21/13Æresalumner ved UiB
Spørsmålet om UiB skal utnevne såkalte «Æresalumner» har vært spilt inn, og ble i møtet
drøftet nærmere. Ordningen med æresalumn er i bruk ved en rekke universitet verden over,
men hvem som kan bli utnevnt, og hvordan det skal skje, finnes det forskjellige løsninger på.
Rådet vil gjerne fremme et forslag til ledelsen om etablering av ordning med æresalumn ved
UiB. Rådet ser for seg at en utnevning av æresalumn(er) under alumnusdagene 2014 vil bidra
positivt til arrangementet, men ønsker først at saken blir drøftet ved fakultetene. Spørsmål en
bør ta stilling til er bl.a.
Hvor ofte skal en slik utnevnelse gjøres: hvert år, hvert annet år, sjeldnere?
Hvor mange skal en utnevne om gangen: 1, 2, flere?
Skal de som utnevnes være alumner fra UiB (siden de får betegnelse «æresalumn»),
eller skal det også kunne utnevnes blant personer som aldri har studert ved UiB, men
som har gjort en fortjenstfull innsats for universitetet?
Hvem skal ha forslagsrett til kandidater: alle, alle ved UiB, fakultetene, eller annen
ordning?
Hvem skal gjøre selve utvelgelsen: rektor, rektoratet, universitetsstyret, en jury?
På denne bakgrunn gjorde rådet følgende

Vedtak:
Rådet ber sekretariatet sende saken til drøfting ved fakultetene på grunnlag av
diskusjonen i møtet, med sikte på en endelig behandling i rådet før jul.
Sak 22/13Eventuelt
Ingen saker
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PROTOKOLL
fra
Studentparlamentet ved UiBs møte 03/13-14
den 28. oktober 2013 kl. 17.00 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter

SP 35/13-14

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker
til eventuelt.

Vedtakssak

Danbolt åpnet møtet. Orienterte om at det fra og med dette møtet vil bli innført bruk av
stemmeskilt og innlegg/replikk-skilt i SP.
Følgende stemmeberettigede

var til stede:

Blå liste: Yngve Høiseth, Eivind Storm-Olsen, Susann Strømsvåg, Elise Loftheim
HF-listen: Mikkel Andreas Eriksen, Vegard F. Asbjørnsen
Liberal liste: Hanne Brørs, Njaal Neckemann, Anders Rykke
Psykologisk studentutvalgs liste: Eivind Brandt
Radikale studentar: Audun Syltevik, Rasmus Bakken
Sosialdemokratisk liste: Line-Mari Sæther, Astrid Hauge Rambøl
Det humanistiske fakultet: Siri Margrethe Kleppe
Det juridiske fakultet: Jørgen Aas
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Ingrid Hovland Holm
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Anna Ovedie Ellevset
(NB: Ikke levert valgprotokoll)

Det psykologiske fakultet: Ann Kristin Meberg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Thea Sofie Grastveit
Studentparlamentet

var vedtaksdyktig

med 20 stemmeberettigede

til stede.

VEDTAK:M tet ble satt
Følgende andre var til stede:

Arbeidsutvalget: Bjørn Kristian Danbolt, Tommy Mo Aarethun, Erlend Sand
Universitetsstyret: Heidi Fuglesang, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth
Kontrollkomiteen: Livar Bergheim
Ordstyrer: Daniel Nygård
Protokollfører: Hege Andersen
Forfall: Hilde Kristine Moe (AU)
VEDTAK:Innkallin

odk.ent.

VEDTAK:Da sorden ble odk.ent.
Ingen saker til eventuelt.
Ordstyrer satte taletid: 2 min. per innlegg, 1 min. per replikk. min.

SP 36/13-14

Godkjenning av protokoll fra SP 02/13-14

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

Studentparlamentet godkjenner protokollenfor SP 02/13-14
Arbeidsutvalgets

innstilling: vedtas

Astrid Hauge-Rambøl påpekte at hun ikke er nevnt som medlem av
Arbeidsprogramkomiteen
under sak SP 23/13-14.
VEDTAK:Protokoll

SP 37/13-14

odk'ent inkludert bemerknin

en fra Hau e-Ramb 1.

Orienteringer

Orienteringssak
Arbeidsutvalget ved Bjørn Kristian Danbolt orienterte:
- Deltok på ledersamling i regi av NSO i helgen. SP-UiB fikk mye skryt.
Oppfordrer alle i SP til å stille til en komite i NSO.Valg på landsstyremøte i november.
Listelederne må ta ansvar for at listene stiller fulltallig i SP.
- Fotograf Jin Sigve Mæland er på plass for å ta profilbilder underveis i møtet i dag.
Arbeidsutvalget ved Tommy Mo Aarethun orienterte:
- Deltatt på to AU-møter i VT.
Jobbet opp mot EiA med Olav Kyrresgate 53.
Vært dommer i matkonkurranse for internasjonale studenter sammen Audun Kjørstad
og en representant fra SiB-kafe'.
Mo Aarethun orienterte på vegne av Hilde Kristine Moe:
- Lunsj med SP-HiB og NHHS om samarbeid på tvers av institusjonene.
- Møte i referansegruppen for flytting av infosenteret.
- Møte med dekanene. Fikk gjennomslag i UH-lovsaken.
Arbeidsutvalget ved Erlend Sand orienterte:
- Lunsj og konferanse i Trondheim (NSO)
- Vurdert å fremme en resolusjon om likestilling og laget et utkast til dette. Mulig saken
blir tatt opp på et senere SP-møte.
Universitetsstyret ved Heidi Fuglesang orienterte:
- Styreseminar i Uppsala i helgen.
Styret gikk mot forslaget om blindsensur og innføring av 5 ukers fødselspermisjon
lik linje som i arbeidsmiljøloven.
Møte med Anne Marit Skarsbø i dag. Ønsker å gjøre varslingssystemet til UiB mer
tilgjengelig.

på

Det var sendt ut skriftlig orientering fra samtlige over i forkant av møtet.
Eivind Brandt orienterte fra utvalget som er satt ned for å utrede behovet for, og
gjennomføringen av, et rettighetsavvikssystem
etter vedtak fattet på SP-møtet 02/13-14.
Brandt eneste medlem i utvalget så langt, oppfordrer flere til å stille. Målet er å få på
plass et avvikssystem som kan integreres i en av de allerede eksisterende tekniske
lønningene UiB har.
Line-Mari Sæther orienterte fra Studentenes og Akademikernes internasjonale
Hjelpefond (SAIH)s landsmøte som ble avholdt i helgen. Her ble det valgt nytt
arbeidsutvalg og landsstyret. SAIHjobber prosjektbasert for politisk påvirkning, og i tett
samarbeid med NSO. Får stor støtte fra NORADog støttes av en rekke

utdanningsinstitusjoner via semesteravgiften. Retter seg mot områdene i Sør-Amerika
og Latin-Amerika. Har jobbet mye med Students at Risk-programmet den siste tiden.
Det ble åpnet for spørsmål i etterkant av hver orientering.
Saken ble tatt til orientering.

SP 38/12-13

Organisering av styrestudentene

Diskusjonssak
Danbolt innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir. Ønsker en grundig diskusjon som
kanskje kan munne ut i en prøvevotering. Dersom det er tydelig at SP ønsker en endring
vil en løfte saken opp igjen som en vedtakssak på et senere møte (ikke SP 04/13-14 som
det kommer frem av sakspapirene).
Fuglesang og Bratz-Queseth fikk presentere sin redegjørelse.
Det ble åpnet for spørsmål til redegjørelsen.
Danbolt presenterte redegjørelsen fra Ui0, NTNUog UiS.Det ble åpnet for spørsmål.
Det ble åpnet for debatt. Noen av momentene som kom frem av debatten:
Styrestudentene har i dag en del arbeidsoppgaver i gråsonen, ansvarsfordeling
og arbeidsoppgaver bør tydeliggjøres.
Dersom en reduserer honorar til styrestudentene vil de gå inn i UiBsordinære
budsjett, ingen automatikk i at disse midlene f.eks vil kunne gå til et ekstra verv i
SP-AUeller liknende.
Uheldig signal om en har et fulltidsverv og samtidig studerer på heltid/ og
kanskje også deltid.
Rollefordeling og mandat burde klargjøres. Viktigå skille på at SP er et
interesseorgan.
Kontrollkomiteen opplyste om at det ikke finnes noen lovmessige hindringer for
å endre på dagens modell ved UiB.
Håvard øritsland Eggestøl ankom møtet ca. kl. 18:35.21 stemmeberettigede
representanter til stede. SP var vedtaksdyktig.
Lettere for gjennomslag med heltid og god informasjonstetthet i et ellers sterkt
styre.
Er det mulig for AUå utrede mulige oppgaver per i dag som kunne vært delegert
til UST?
En bør tenke ressursbruk i et helhetlig perspektiv
Terskelen for å stille til gjenvalg senkes drastisk ved lavere stillingsprosent. Kan
være både positivt og negativt.
Har vi et behov for å gjøre mer, eller kan vi «bare» bli mer effektive
Honorarlikhet i UST/SP-AUog studentpolitikken i Bergen generelt
Hanne Brørsforlot salen midlertidig. 20 stemmeberettigede representanter til stede. SP
var vedtaksdyktig.
Det ble gjennomført en prøvevotering:
For å beholde dagens løsning:10 stemmer

Ønsker å se nærmere på muligheten for forandringer: 9 stemmer
Avholdende: 1 stemme

Pause 5 minutter.

SP39/13-14

Godkjenningav høringssvar: Forvaltning og utvikling av
arealer og universitetsområdenefremmot 2020

Vedtakssak
Kontrolltellin

: 20 stemmeberetti

ede re resentanter

til stede. SP var vedtaksd

kti .

Mo Aarethun innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Hanna Brørs ankom møtet igjen.21 stemmeberettigede representanter til stede. SP var
vedtaksdyktig.
ENDRINGSFORSLAGfra Brandt:
Ny siste setning 3. avsnitt: Videreønsker vi at psykologiskfakultet skal være andre

prioritet og matematisk-naturvitenskapelig fakultet skal være tredje prioritet.
UTFALL:Vedtatt
FORSLAGfra Eggestøl:

Leddsetning inn i midten av siste setning siste avsnitt...
UTFALL:Vedtatt
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet vedtar høringssvaret med eventuelle endringer somfremkommer i
møtet. AUfår redaksjonellfrihet.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Enstemmi vedtatt

SP40/13-14

Ettergodkjenningav høringssvar:Norsk
studentorganisasjonsplattformfororganiseringog
dimensjonering

Vedtakssak
Danbolt innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvaret til FFPKNSO.
Arbeidsutvalgets

innstilling: vedtas

UTFALL:Vedtatt

SP41/13-14
Vedtakssak

Ettergodkjenningav høringssvar:Handlingsplanfor
læringsmiljø

Mo Aarethun innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvaret til Handlingsplanfor læringsmiljø.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Vedtatt

SP 42/13-14

Resolusjon om IP-telefoni

Vedtakssak
Danbolt innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet vedtar resolusjonen om IP-telefoni.
innstilling: vedtas ikke
UTFALL:Falt

Arbeidsutvalgets

SP 43/13-14

Resolusjon om blindsensur

Vedtakssak
Fuglesang innledet. Det som har skjedd siden resolusjonen ble sendt ut er at
Universitetsstyret har gått inn for åpen sensur i forslaget til lovendring i UH-loven til
Kunnskapsdepartementet
(KD). Det er det samme som også SP gikk inn for i
høringssvaret vedtatt på SP 02/13-14. Hvis SP velger å vedta resolusjonen vil det i
realiteten ha liten, eller ingen, betydning.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
Det ble gjennomført en prøvevotering:
Flertall for arbeidsutvalgets innstilling.
Debatten fortsatte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet vedtar resolusjonen.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Falt

SP 44/13-14

Resolusjon om Open Access

Vedtakssak
Danbolt innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
ENDRINGSFORSLAGfra Høiseth:
Ny overskrift: Offentligfinansiert forskning skal værefritt tilgjengelig.

UTFALL:Vedtatt

FORSLAGfra Bergheim:

SP ber AU inkludere åpne data i videre arbeid med OpenAccess.
UTFALL:Vedtatt
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet vedtar resolusjonenom OpenAccess og eventuelle innspill vil bli tatt
med videre til UH-nettvest, som igjen videresender resolusjonen med endringer til NSO.
Arbeidsutvalgets

innstilling:

vedtas

UTFALL:Vedtatt

SP 45/13-14

Eventuelt

Orienterings-,diskusjons- eller vedtakssak
Ingen saker til eventuelt.

SP 46/13-14

Møtekritikk

Uformelldiskusjonssak.
Møtekritikk ble avholdt og diskusjonen ble tatt til orientering.

Møtet ble hevet kl. 21:20

