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Etablering av ordning med æresalumner ved Universitetet i Bergen

Bakgrunn
Alumnusrådet har i møtene 21.10.2013, 23.1.2014 og 20.3.2014 behandlet saken om
etablering av en ordn$ng med æresalumner ved Universitetet i Bergen I brev fra
Alumnusradet ved Kommunikasjonsavdelingen til fakultetene den 12 11 2013. ble
fakultetene bedt om a ta stilling fil etablering av en slik ordning ved tftE3(vedlegg 1).
Fakultetene ble bedt om å drøfte spørsmål knyttet til hyppigheten av utnevnelsen, hvor
mange som skal utnevnes hver gang, hvorvidt den utnevnte må være alumn fra UiB. hvem
som skal ha forslagsrett samt hvem som skal foreta utvelgelsen.

Basert pa innspill fra fakultetene (samlet i vedlegg 2) ble et forslag oversendt fra
Kommunikasjonsavdelingen til Universitetsdirektørens kontor i brev av 3.2 2014 (vedlegg 3).
Universitetsledelsen ga positiv tilslutning og fremmet egne innspill i brev til
Kommunikasjonsavdelingen den 25.2.2014, og ba avdelingen om et nærmere konkrefisert
forslag til organisering av ordningen (vedlegg 4). I brev fra avdelingen av 21 3 2014 ble
saken, med tilradde rammer for ordningen og forslag til statutter. oversendt
universitetsledelsen for videre behandling (vedlegg 5)

Ordningen med æresalumner er en etablert ordning ved mange universneter verden over
Utnevningen av en æresalumn utgjør en anledning til a anerkjenne personer som har gjort
en fremragende innsats overfor sitt universitet eller innenfor sitt fag- eller arbeidsfelt Videre
kan ordningen med æresalumner være et positivt bidrag til Alumnusdagene ved UiB, som
ogsa kan bidra til a synliggjøre universitetet.

Rammer for ordningen
Pa bakgrunn av innspill fra fakultetene og alumnusradet. foreslas følgende forslag til rammer
for ordningen

Kntener
- Kandtdaten ma ha utdannelse fra UiB (studiepoeng)
- Kanchdaten ma ha gjort en ekstraordmær innsats ovetfor Unwerstletet i Bergen. dets
fakulteter, tnstitutter eller sentre. eller innenfor sitt fagomrade/arbetdsfelt

Nomtnerinq
Fakultetene ved Unwersttetet i Bergen og Universttetsmuseet nominerer kandidater Det er
opp til fakultetene hvordan de velger å mvolvere instituttene. sludentene og eventuelle andre
fakultetenes interne norrfinasjonsprosess. Også Unwersitetsmuseet fastsetter selv sin

interne nominenngsprosess Nominasjonsprosessen er konfidensiell
Sekretanatet for juryen setter en nomtnasjonsfrist og begrunnet forslag sendes elektromsk til
alumnt(Wtab no

Jurv
Prtsvinneren utpekes av en jury som bestar av medlemmene i Alumnusradet Som grunnlag
for juryens arbetd ma det forefigge en grundm skriftfig begrunnelse for hver kandKlat som
foreslas

1



Tildeling
Æresalumnen ved Unwersitetet i Bergen hedresi forbindelse med Alumnusdagene ved
Universitetet i Bergen.

Sekretariat
Kontor for samfunnskontakt fungerer som selsretariat for juriren. De har ansvar for å
informere fakultetene og universitetsmuseet cm nominasjonsprosessen og
nominasjonsfristen. samt å samle juryen for utvelgelse av «æresalumn»

Forslag til statutter
Videre, på bakgrunn av innspillene, fremmes følgende forslag tii statutter for ordningen:

§ 1. Utnevnelsen av en æresalumn ved Universitetet i Bergen skal skje i forbindelse med
Alumnusdagene ved Universitetet i Bergen. Det skat kun utnevnes en æresalumn per år.

§ 2 Formålet med utnevnelsen av en æresalumn ved Ut8 er å rette oppmerksomhet mot
tidligere studenter ved UiB som har gjort en ekstraordinær innsats overfor
UiEilfakultetet/instituttet og/eller innenfor sitt fagområde/arbeldsfelt

Æresalumnen utpekes av en jury som består av medlemmene i UiBs Alumnusråd.

Æresalurnnen utpekes på bakgrunn av nominasjoner fra fakultetene og
UnStersitetsmuseet ved Universitetet i Bergen. Medlemmer av juryen kan ,kke nominere
kandidater Det skal leveres en utfyllende skriftlig begrunnelse for hver kandidat, og det er
disse begrunnetsene som skat være grunfkaget for juryens vurderinger
Nominasjonsprosessen er konfidensiell.

Kontor for samfunnskontakt ivaretar sekrekariatsfunksjonen for utnevnelsen.

Universitetsdirektørens kommentar
Etablering av ordning med æresalumn kan bietra tU å synftggjøre universketet og t å styrke
kontakten mellom universitetet og omverdener.

Da den første æresalumnen planlegges utnevnt allerede under Alumnusdagene 9. —10. mal
2014. er fakultetene bedt om å forberede nominasjonene parallelt med at saken blir
behandlet universitetsstyret, med forbehold om at saken godkjennes i styret uten for store
endringer av kriteriene for utnevnelse.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Styret vedtar etablering av ordning med æresalumner ved Universitetet I

Bergen med de foresfiåtte rammer for ordningen.
2. Styret vedtar forslag til statufier.

28 3 2014/ Maud Hansen

Vedlegg
1 Brev fra Alumnusrådet til fakultetene 12 11 2013
2 Innspill fra fakultetere
3 Brev fra Kommunikasjonsavdelingen til Universitetsdirektørens kontor 3 2 2014
4 Brev fra universitetsledelsen til Kommunikasionsavdelingen 25 2 2014
5 Brev fra Kommunikasjonsavdelingen til Universitetsdirektørens kontor 21 3 2014
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UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRADET

lil fakultetene

Æresalumner ved Universitetet i Bergen

Sporsmalet om Uif3 skal utnevne såkalte «Æresalumner» har vært spilt inn til Alumnusrådet,

og i mote 24. oktober ble saken droftet nærmere.

Ordningen med æresalumn er i bruk sed en rekke unisersitet verden over, særlig sed

amerikanske og britiske læreseter. For eksempel University of Florida, som har utnevnt mer

enn I 70 I lonorary alumni gjennom årene, ut i fra disse retningslinjene:

"Ilonorarv Alumni

An Ilonorarv Alumnus is a person who has evidenced an imerest in. or who has rendered

outstanding service w the University and who has been eleaed by the Board of Directors of

the Associalion jar Mis distinction. Individuals are nominated by various sources. including

College Deans. Development Pflicers. etc. The nomination is pul la Me Alumni Association

Board of Direcrors, and iil approved. the individual is designared as an Ihmorarv Alumnus.

The awardee is prewmed wah a cenificate commemorating their amiroval as an Ihmorarr

Alumnus ar a time designated by the nominating college or demironent
usr u i Iedu abow iioti v rar%a1uneni

Ogsa sed nordiske unisersitet er ordninåen med æresalumner i bruk. som Feks. Kobenhasns

unisersitet. som siden 2007 har utnesnt 10 æresalumner (se

htt alumni Aualls acresalumni 8alumnicr ) Æresalumner blir beskreset slik:

Ilvad er en teresalumne?

.Eresalumnetillen er ei led i Kobenharns Universitets bestrcebelse på ut unerkende eksterne personers

sterlige indsats i relation ni sh fag eller universileter L'aircelgehen æresulumner sker pa huggrund

at en personlig indsats. er nationah eller iniernufionult bidrag eller særlige relationer til Kobenhavns

thiversaa En ceresalumne karakieriseres ved at have en eller llere at lolgende karakteristika:

har islet en enestaende indscas inden lOr sa feh.

har hidragel pa exceptionel vis til det nutionale eller imernathmale samlund

har imernationalt lormat

hur gennem sit virke medvirkei pet umedvanlig •is iii universherets udvikling .

har tisi scerlig engagement og lovalilet over lor universilein

eEresalumnetillen uddeles fortrinsvist til personer. som ikke har en grad lt-a Kobenhasms Universiter

Kfibulus"  mlfiegter abner dog ogsa mulighed fitr ar udmerne personer som er uddannede.fra

universiteter



Ved Universitetet i Tromse ønsker en å legge inn mulighet for a utnevne æresalumner, og

li sitt alumnusreglement. som er under arheid, har en lååt inn felgende formulering (pkt. 43:

erfre»alumnd Pervolle'r vol17 har gjort en ekaraordinær innsals 1hr univeramel kan wrevnes

æresalumn ved et takuloo Irolsatsen kan være reaio naadorhohl ved universilelel generell, el lakulær

imanal eller en alumngrappe Del enkelte amerner ærevallonner for grunnlag av begrunnele

fieslag fra ansaile. audenter eller alumner . »

Rådet har merket seg at der ner ikke nødvendigvis er personer med grad fra lærestedet som

1,1ir utnevnt, men personer som har gjort en særlig innsats for det enkeite universitet.

Med tanke pa de forestående Alumnusdagene sed 1.jiB 9. 02 i 0. mai 2014. kan det være et

godt tiltak å utnevne den eller de Mrste æresalumMer) led 11113,både for å skape hlest om

arrangementet, men også som et ledd i universitetets egen merkevarebygging.

Rådet vil gjerne frenune et forslag ledelsen oni etablering av ordning ined æresalumn ved Uild.

Radet ser for seg at en utnevning av æresalueln(er) under aluinnusdagene 20 14 vil bidra positivI

arrangemente4 men onsker forst at saken blir dro0e1 ved fakuItelene. Sporsmål en her ta sti Iii n til er

hl.a.

I Ivor ofte skal en slik utnevnelse gjøres: hvert år, hvert annet år. sjeldnere?
Ivor mange skal en utnevne om gangen: I, 2, Ilere?

Skal de som utnevnes være alumner fra U iS (siden de får betegnelse «æresalumn»),

eller skal det også kunne utnevnes blant personer som aldri har studert ved Lik, men

som har gjort en forkjenstfull innsats for universitetet?

- Hvem skal ha forslagsrett til kandidater: alle. alle ved IhB. fakultetene. eller annen
ordning?

- skal gjøre selve utvelgelsen: rektor, rektoratet. universitetsstyret. en jurv?

Saken oversendes berved fakultetene til nærmere diskusjon. og AIumnusråd t ber om

tilbakemelding innen onsdag I I. desember til rådets sekretariat ved Berit Oxnevad-

Gundersen, Kontor for samfunnskontakt berit.oxnev ad-gundersenitadm.uib.no

Med vennlig bilsen

Ett Walker Rettberu

A Iumn usrådsleder
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Vedlegg:
Brev til fakultetene og svar fra disse (nb: pga svar i ulike format —e-post, brev i
ephorte, brev i internpost til Kontor for samfunnskontakt —er svarene redigert
sammen i dette word-dokumentet)

UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRADET

Til fakultetene

Æresalumner ved Universitetet i Bergen

Sporsmålet om IJiB skal utnevne såkalte «Æresalumner» har vært spilt inn til Alumnusrådet,

og i mete 24. oktober ble saken droftet nærmere.

Ordningen med æresalumn er i bruk ved en rekke universitet verden over, særlig ved

amerikanske og britiske læreseter. For eksempel University of Florida, som har utnevnt mer

enn 170 lionorary alumni gjennom årene. ut i fra disse retningslinjene:

- Ilonorarr Alumni

An Honorarr Alumnus i a person who has evideneed an imerest in. or who has rendered

outsianding serviee ta tlw Universay and who has been eleeted bv the Board of Direciors af
the Association for Mis distinction. Individuals are nominated bv various sourees. including

("ollege Deans. Development glikers. ete. The numination is the Alumni Association


Board of Diredors. and approved. the individual is designated as an llonorarv Alumnus.

The awardee is presenied wah a eertificale commemorating their approval as an llonontry

.4lumnus ar a time designated by the nominating eollege or department.-
hu i iuwu ahimni u 1 • u aluna Inmoranalumni

Ogsa %ed nordiske universitet er ordningen med æresalumner i bruk. som Teks. Kobenha%ns

universitet. som siden 2007 har utnevnt 10 æresalumner (se

Intp»alunini.ku.dLaeresalumnilialumnier/) Æresalumner blir beskrevet slik:

«/Ivader en atesalumne!

Æresalumnedllen er et led i Kohenharns Universilen hestnehelse pa anerkende eksterne personers

merlige indsats i relation til Nif lag eller universitetel. Udnelgelsen ceresalumner sker på haggrund

nI en personlig indsals. ei nationali eller internationah hidnig eller særlige relafioner iii Kohenhavns

( nfrersitet. En æresalumne kurakieriseres ved haw en eller llere at lolgende karakieristika.

har en ene,hjen4 indvats inden fur

har hidraget pa ereeptumel drt nationale eller imernationale samtund

har unernationalt format

har gennem sil virke medvirket pa usædanIig v'. ni unirersitetets udvikling

har rist merlig engagement og loraliter Liter for universitelet



.Eresalumnetillen uddeles tOrtrinsvist personer. som ikke har en grad fra Kohenhavns Universilet

Kuhuhrs veduegler ahner dog ogsa mulighed for at udnærne personer Soln er uddanneduka

universheler

Ved Universitetet iIromsoonskeren å leeee inn mulighet for å utnnne æresalumner. oe

UiT siu alurnnusreglement. som er under arbeid, har en lagt inn folgende formulering (pkt. 4):

«..Eresalumni: Personer som har gjort en ekstraordinær innsais lar universitetet kan umernes til

æresalumn ved er lakulter Innstusen kun være rettet lorhold ved universheld genereh. et lakuher


institua eller en alumngruppu Der enkehe lakuhn umevner æresalumner pa grunnlag av hegrunnede

forslag/ru ansalle. nudenter eller uhanner»

Rådet har mcrket seg at der her ikke nødvendigvis er personer med grad fra lærestedet som

blir utnevnt. men personer som har gjort en særlig innsats for det enkelte unis ersitet.

Med tanke på de forestående Alumnusdagenc ved UiB 9. og 10. mai 2014. kan det sære et

godt tiltak å utnevne den eller de forste æresalumn(er) ved U iB, både for å skapc blest om

arrangementet, men også som et ledd i universitetets egen merkevarebygging.

Rådet vil gjerne fremme et forslag til ledelsen om etablering av ordning mcd æresalumn ved lii[3.

Rådet ser for seg at en utnevning av æresalumn(er) under alumnusdagenc 2014 bidra positivt til


arrangementet, men onsker forst at saken blir droftet ved fakultctene. Sporsmål en bor la stilling til er

bl.a.

rhor ofte skal en slik utnevnelse gjores: Inert år. hvert annet år. sjeldnere?

lhor mange skal en utnevne om gangen: I. 2. flere?

- Skal dc som utnevnes være alumner fra LiB (siden de får betegnelse ,tæresalumn»).

eller skal det også kunnc utnevnes blant personer som aldri har studert ved UtB, men

som har gjort en fortjenstfull innsats for universitetet?

1-hern skal ha forslagsrett til kandidater: alle, alle sed UiB. fakultetene. eller annen

ordning?

1-Nern skal gjore selve utselgelsen: rektor. rektoratet. universitetssty ret. en jury?

Saken nersendes herv ed fakultetene til nærmere diskusjon. og Alumnusrådet ber om

tilbakemelding innen onsdae I I. desember til rådets sekretariat sed Berit Oånnad-

Gundersen. Kontor for samfunnskontakt berit.oxnevad-uundersen a adm.uib.no

Med vennlig hilsen

Jill Walker Rettberg

Alumnusrådsleder



Det humanistiske fokultet e-post 30. nuvember:

Fakultetledelser) på HF har diskutert notatet om æresalumnus og vil gjerne foreslå Leif Ove Andsnes.

Dette vffle også synliggjøre hvor rnangfoldig vår utdanningsinstitusjon er, og at vi skaper eksellens på

alle områder.

Forslaget vårt innebærer at vi mener at en æresalumnus skal ha studert ved UiB.

vennlig hilsen

Margareth Hagnn

Dekan

Del juridiske Jakullet i hrev av //. desenther frphorte»

Det vises til udatert brev fraMlWalker Retteberg. Nedenfor følger svar på de fem sPørsmålene:

Det jundiske fakultetet foreslår at utnevning av æresalumn skjer hvert fjerde år som er det samme

som for æresdoktorer.

Videre foreslår vi at det utnevnes 6 hver gang som normalordning (en fra hvert fakultet)

Utgangspunktet må utvilsomt være at ''fakultetsalumnene" har et minimumsantall studiepoeng fra

ULB. I særlige tilfelle bør det kunne åpnes for slik utnevnelse også av person som ikke har

studiepoeng fra UiB dersom vedkommende har gjort en ekstraordinær innsats for UiB.

Vedkommende kommer i så fall i tillegg til de 6 ''fakultetsalumnene"

Fakultetene må ha forslagsrett til æresalumner.

Rektor foretar den formelle utvelgelsen.

Vennlig hilsen

øystein Lunde Iversen

fakultetsdirebtør Eivind Buanes

seniorrådgiver

Det medRinsk - oduntotogiske JOkultet i e- post II. desember:

Jeg v(ser til brev fra Alumnusrådet mottatt hos meg 3.12. Det har ikke vært tid til noen bred prosess

eller bred diskusjon, men her er likevel er noen synspunkter fra MOF:

- Hvor ofte ska/ en slik utnevnelse gjøres: hvert år hvert annet är, sjeldnere?

UiB er så stort at utnevnelsene godt kan gjøres årlig. Det er svært avhengig av svaret på neste



spørsmål, altså hvor mange man utnevner om gangen. Det kan gjøres mer stas på de som utnevnes

hvis det gjøres f.eks. hvert annet år, men flere om gangen.

- Hvor mange skal en utnevne om gangen: 1, Z flere?

Se forrige svar. Det er absolutt tenkelig å utnevne stykker hvert annet år

Skal de som utnevnes være alumner fra LUB(siden de får betegnelse rræresalumn»), eller skal det

også kunne utnevnes blant personer som aldri har studert ved ViR, men som har gjort en fortjenstfull

innsats for universitetet?

Begrepet "alumnusjnalumn" gir tydelig signal om at det er en som har studert ved UiB, så det virker

mest naturlig at en æresalumn kommer herfra. De som har gjort en fortjenstfull innsats for UiB bør

kanskje hedres på andre måter.

Hvem skal ha forslagsrett til kandidater: alle, alle ved LilB, fokultetene, eller annen ordning?

Det er mulig at fakultetene bør ha forslagsrett, etter en innhenting og prioritering av forslag fra

institutter og/eller fagmiljøer.

- Hvem skal gjøre selve utvelgelsen: rektof rektoraret, universitetsstyret, en jury?

Utfordrende spørsmål. Antagelig ville en jury være det riktigste, men her er flere modeller tenkebge.

Det er viktigst å ivareta uhildethet og troverdighet.

Beste hilsen

Arne Tjølsen

Visedekan for utdanning

MOF

Det .suniJè.nn,vvi/e#,skapefige fakultet i hrev av I I. desember (ephorte):

Det samfunnsvitenskapelige fakultet stiller seg positive til en ordning med æresalumner ved UiB og

ser frem til den første utnevningen under Alumnusdagene 2014.

Hvor ofte skal en slik utnevnelse gjøres og hvor mange skal utnevnes?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ser for seg at JiB kan utnevne en æresalumn årlig. At ordningen

gjentas relativt ofte, vil kunne bidra til at ordningen blir velkjent både internt ved UiB og for

omverdenen. Samtidig vil det kunne være hensktsmessig å begrense dette til en utnevnelse i året,

slik at utnevningen blir mer eksidusiv.

Hva er kriteriene?

Fakultetet ser for seg at tittelen æresalumn agså kan tildeles personer som ikke har sin utdanning fra

UiB. Kriteriene bør i så faa være tydelige på at personene skal ha en spesiell tilknytning til

universitetet, eller på annen måte ha gjort et særlig bidrag til virksomheten vår. Vi ønsker å fremheve

at ordningen ikke må overlappe med andre, liknende utmerkelser som for eksempel æresdoktorat.



Hvem skal ha forslogsrett til kandidater og hvem gjør selve utvelgelsen?

Det sarnfunnsvitenskapelige fakultet foreslår at alle i organisasjonen skal kunne foreslå kandidater til

tittelen og at universitetsstyret fungerer som jury for utnevnelsen.

Vennlig tulsen

ørtan Leren
seksjonssjef Hilde Marie Rognås

seniorkonsulent

Det matemutisk - naturvitenskupelige fakultet i brev 13.desember:

Vi viser til brev av 12. november fra alumnusrådet, der fakultetene blir bedt om å vurdere

innføringen av en ordning med aresalurnner ved UiB.

I den forbindelse har vi også lest høringssvaret fra Det safrfunnsætenskapeåge fakuitet av

desember (2013/12648-HIRO). Dette svaret er representativt for vårt syn, og Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet slutter seg derfor til synspunktene som fremmes i høringsuttalelsen fra

Det samfunnsvitenskapeRge fakultet.

Vennlig hilsen

Bjørn Åge Tømmerås

fakultetsdirektør

Kristin Bakken

assisterende fakultetsdirektør

Det psrkologiske fakultet i brev av7. januar Mphortet:

Når det gjelder de spestfikke spørsmalene som stilles ti fakuaetet så støtter Det psykologiske fakultet

i hovedsak innspillene fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og fra Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. Vi vil hkevel presisere følgende i forhold til noen underpunkter:

Hvor ofte skoi en slik ateevnetse gjøres og hvor maageskat utnevees?

Fakultetet ønsker at hvert enkelt fakultet skal få anledning til å utnevne en æresalumn per fakultet

per år. Det kommer trolig til å være fakultetsvise alumnusarrangement og fakultet finner det derfor

naturlig at hvert fakultet utnevner hver sin æresalumn per år.

Hvem skal ha forslagsrett til kandidater og hvem gjør selve utvelgelsen?

Fakultetet foreslår at instituttene kommer med forslag/ nominasjoner og at fakultetet velger en av

de foreslåtte kandidatene hvert år.



Fakultetet stiller seg positive til en ordning med æresalumner ved UiB og ser fram til den første

utnevningen under Alumnusdagene 2014.

Vennlig hilsen

Jarle Eid

dekan

Frode Randal

seksjonssjef



UNIVERSITETET I BERGEN
Komnninikasjonsanielingen

VELDL.SAK NR.: Cr

::),W14211±1(211

Universitetsdirektørens kontor

Referarlse Dato

2013/12648-INGRE 03.02.2014

Om ordningen med æresalumner ved UiB

Bakgrunn:
Ordningen med æresalumn er i bruk ved en rekke universitet verden over særlig ved
amerikanske og britiske læreseter. For eksempel University of Florida, som har utnevnt mer
enn 170 Honorary alumni gjennom arene, ut i fra disse retningslinjene:

"Honorary Alumni

An Honorary Alumnus is a person who has evidenced an interest in, or who has rendered

outstanding service to the University and who has been elected by the Board of Directors of

the Association for this distinction. Individuals are nominated by various sources, including

College Deans, Development Officers, etc The nomination is put to the Alumni Association

Board of Directors. and if approved, the individual is designated as an Honorary Alumnus.

The awardee is presented with a certificate commemorating their approval as an Honorary

Alumnus at a time designated by the nominating college or departrnent."

ktiff Iffr iffalumm ull edu ahour lu)rwral'ialumni

Ogsa ved nordiske universitet er ordningen med æresalumner i bruk, som f.eks. Københavns
universitel, som siden 2007 har utnevnt 10 æresalumner (se
ho alumni.kua aeresal umni Salumnier ) Æresalumner blir beskrevet slik:

«Hvad er en æresalumne?

Æresalumnetitlen er et led i Københavns Universitets bestræbelse på at anerkende eksterne

personers særlige indsats i relation til sit fag eller universitetet Udvælgelsen af æresalumner

sker pa baggrund af en personlig indsats, et nationalt eller internationalt bidrag eller særlige

relationer tl Københavns Universitet En æresalumne karakteriseres ved at have en eller
flere af følgende karakteristika:

har ydet en enestående indsats inden for sff felt.

har bidraget på exceptionel vis til det nationale eller intemationale samfund.

- har internationalt format.

har gennem sit virke medvirket på usædvanlig vis til universitetets udvikling .

Dette er et 11.13internt notal som goOkiennes elektrontsk i elphone

Kommunikasjonsavdelingen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler

Telefon Nygardsgaten 5 ingeborg Breivik Revbeirn

Telefaks Bergen .47 55 58 90 40
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- har vist særlig engagernent og loyalket over for universitetet.

Æresalumnetttlen uddeles fortrinsvist til personer. som ikke har en grad fra Københavns
Universitet. Kubutus vedtægter åbner dog ogsa mulighed for at udnævne personer som er
uddannede fra universitetet.»

Ved Universitetet i Tromsø ønsker en å legge inn mulighet for å utnevne æresalumner, og
UiT sitt alumnusreglernent, som er under arbeid. har en lagt inn følgende formulering (pkt. 4).

klEresalumni: Personer som har gjort en ekstraordinær innsats for universitetet kan
utnevnes tll ææsalumn ved et fakultet Innsatsen kan være rettet mot forhold ved
universitetet generelt, et fakultet, institutt eller en alumngruppe Det enkelte fakultet utnevner
æresalumner pa grunnlag av begrunnede ferslag fra ansatte, studenter eller alurnner»

Rådets behandling:
Alumnusrådet har drøftet denne saken i flere møter, særlig på bakgrunn av arbeidet med de
forestående Alumnusdagene ved UiB fredag 9. og lørdag 10. mai 2014. Etter radets
oppfatning vil det være et godt tiltak å utnevne den eller de første æresalumn(er) ved UiB
ved denne anledning, både for a skape blest onnarrangementet, men ogsa som et ledd i
universitetets egen merkevarebygging.

Rådet ønsket derfor å fremme et forslag til universitetsledelsen om etablering av
ordning med æresalumn ved UiB, men ville først at saken ble drøftet ved fakultetene.
Rådet tilskrev derfor de seks fakultetene i brev av 12. november i fjor, og ba om at en
drøftet forslaget og særlig spørsmål som:

Hvor ofte skal en slik utnevnelse gjøres: hvert år, hvert annet år, sjeldnere?
Hvor mange skal ett utnevne orn 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 kandldater: alle, alle ved Ui13,fakultetene, eller
annen ordning?

Hvem skal gjøre selve utvelgelsen: rektor, rektoratet, universitetsstyret, en
jury?

Fakultetene gikk enstemmig inn for at UlB etablerer en ordning med utnevnelse av
Æresalumr(er). Men som det også framgår av tilbakemeldingene fra fakultetene, var det noe
avvikende syn på de andre spørsmålene ovenfor. På bakgrunn av innspillene fra fakultetene
drøftet rådet saken på nytt i møte 23. januar. og følgende vedtak ble gjort:

Alumnusrådet tilrår at Universitetet i Bergen (UiB) etablerer en ordning med
«Æresalumn», som et ledd i universitetets bestrebelse på å gi anerkjennelse til
eksterne personers særlige innsats i forhold til ViS generelt eller sitt fag spesielt.
Rådet vil videre tilrå følgende:

En æresalumn skal normalt ha utdanning fra UiB. Dersom særlige grunner taler for
det, kan tittelen også tildeles andre.
«ÆresaMmn»-tittelen tildeles 1-2 personer som en del av fellesarrangement under
avviklingen av UiB Alumnusdager.
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Fakultetene og de administrative avdelingene inviteres til å foreslå æresalumner etter
nærmere regler godkjent av universitetsstyret.
Utnevnelsen foretas av universitetsstyret eller en jury oppnevnt av dette, og den
formelle overrekkelsen av hedersbevisningen foretas av rektor.

To av fem representanter stemte for at det hver gang utnevnes en æresalumn fra hvert
fakultet, tilsammen seks.

Pà denne bakgrunn oversendes saken til universitetsledelsen for videre oppfølging,
Saksnotatet fra rådets møte er veMagt sammen med brevet til fakultelene og takultetenes
svar.

Vennlig hilsen

Eivind Buanes
fungerende leder av Alumnusrådet

Berit øknevad-Gundersen
Sekretariatsleder UrB Alumni
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Kommunikasjonsavdelingen

Referanse Dato

2013/12648-TOT 25 02 2014

Etablering av ordning med æresalumner ved UiB
Vi viser til brev av 03.02 14 om forslag tÉordnmg med æresalumner ved UiB.

Universitetsledelsen vurderer forslaget om æresalumner som et viktig tiltak for å slyrke
alumniarbeidel ved UiB og er innstilt på å legge fram en egen sak til universitetsstyret om
innhong av ordningen i møte 10.4.14.

Vi ber Kommunikasjonsavdelingen et nærmere konkretisere forslag til organisering som vU
danne utgangspunktet for en egen styresak Forslaget må inneholde følgende elementer:

- Knterier hr å oppnå status som æresalumner. Det bør være en fort.tsetning for
utvelgelsen av æresalumner at vedkommende har vært student ved UiB.
Et opplegg for nomineringer av kandidater fra fakultetene og museet
Alumnusrådet skal utgjøre juryen som utpeker æresalumnen
Æresalumnen markes årlig i forbindelse med alurnnusdagene

V n lig iTin

Dag Ofs
rektor

<

Kjell Bernstrem
fung universitetsdirektør

etilI,ELlternIrvIIRIsan galk1erlits eleid'OMS• i ePhode

Universitelsledelsen Postadresse l3eussoökps:ssld es se
Telefon 55 58 20 01/02 PostOoks f 1303

m

Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen

Saksbehancler
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Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2013/12648-INGRE 21 03 2014

Alumnusrådets tilråding om organisering av ordning med
æresalumner

Viser til brev fra rektor og fungerende universitetsdirektør datert 25.02.14 angående
etablering av ordning med æresalumner. Alumnusradet behandlet saken i møtet 20 03.14.
Under her er Alumnusradets tilråding om organisering av ordningen med æresalumner Ut
over æren det medfører a bli æresalumn antar alumnusradet at det ogsa vil følge med en
pengesum eller gjenstand Radet har imidlertid ikke tatt stilling til dette og overlater denne
vurdenngen til universitetsledelsen.

Knterter

Kanchdoten må ho utdonnelse fra UiB (studiepoeng)

Kondidoten må ho Wort en ekstraordinær innsats overfor Universitetet i Bergen, dets

fokulteter, institutter eller sentre, eller innenfor sitt fogområde/arbeidsfelt

Nominerinq

Fakultetene ved Untversrletet Bergen og Untversttetsmuseet nommerer kanchdater Det er

opp tll fakultetene hvordan de velger a involvere instduttene studenlene og eventuelle andre

I fakultetenes utterne nommastonsprosess Ogsa Universttetsmuseet fastsetter selv stn

interne nomtneringsprosess Nominasjonsprosessen er konfidenstell

Sekretanatet for juryen setter en normnastonsfrist. og begrunnet forslag sendes elektrontsk til
alumnigutb no

Jury

Pnsymneren utpekes av en jury som bestar av medlemmene I Alumnusradet Som grunnlag

for juryens arbetd ma det foreltgge en grundig skriftltg begrunnelse for hver kanchdat som

foreslas

Tildelinq

Æresalumnen ved Universttetet i Bergen hedres forbtndelse med Alumnusdagene ved

Universitetet i Bergen.

Sekretanat
Kontor for samfunnskontakt fungerer som sekretanat for juryen De har ansvar for a

Deee e —e — -tea. see- geee ces ee.Dee se ePesee

KorDmIlnikasjonsavdelingen Postadresse Besoksaaresse Saksbehandler

Telefon Nygardsgalen 5 Ingeborg Breivik Revheim

Telefaks Bergen +47 55 58 90 40
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informere fakultetene og universitetsrnuseet om nominasjonsprosessen og
nominasjonsfristep samt å samle juryen for utvelgelse av «æresalumn».

Forsla Nstatutter

Utnevnelsen av en æresalurnn ved Universitetet i Bemen skal skre forbindelse med
Alumnusdagene ved Unwersitetet Bergen Det skal kun utnevnes en æresalumn per år.

Formålet med utnevnelsen av en æresalumn ved rla er å rette oppmerksomhet mot
tidligere studenter ved Uil3 som har gjort en ekstraordinær innsats overfor
U113/fakultetetfinstituttet og/eller innenfor sitt fagområde/arbeidsfelt.

Æresalumnen utpekes av en jury som består av medlemmene i UiBs Alumnusråd.

/Eresalumnen utpekes på bakgrunn av nominasjoner fra fakultetene og
Universitetsmuseet ved Universitetet Bergen. Medlernmer av juryen kan ikke norninere
kandidater. Det skal leveres en utfyllende skriftlig begrunnelse for hver kandidat, og det er
disse begrunnelsene som skal være grunnlaget for juryens vurderinger.
Nominasjonsprosessen er konfidensiell

Kontor for samfunnskontakt ivaretar sekretariatsfunksjonen for utnevnelsen.

Beste hilsen

Eivind Buanes
Alumnusrådsleder

Berit øxnevad-Gundersen

Sekretanat for Alumnusrådet

Kopi

Ingar MyKing


