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Orienteringssak:

Diverse referater m.v.

A. Vedlagt følger
Protokoll fra møte i Forskningsutvalget 30.10.2013 og 6.2.2014
Protokoll fra mate Utdanningsutva!get 29.1.2014
Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 12.12.2013
Referat fra møte i Likestillingskomiteen 16.1.2014
Protokoll fra møte i Alumnusrådet 20.3.2014
Protokoh fra møter i Studentparlamentet 27.1. og 24.2.2014
B. Utlagt i Kollegiesekretariatet
Protokoller/referater:
1. Møter fakultetsstyrene:
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 18.2.2014
Styremøte ved Det juridiske fakultet 18.12.2013, og 4.2.2014
fakultet 9.1.2014
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige
Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 20.11., 11.12.2013, 29.1 oa
5.3.2014
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 12.2.2014
f Styremøte SiB 28.1.2014
Referatene legges med dette frem til orientering.
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Universitetets forskningsutvalg
Møte 30. oktober
0900-1200
Møterommet
Professor Keysers gate 8

NR.:

-
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Protokoll
Til stede: Anne lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Inger Hilde Nordhus, Annelin
Eriksen, Håvard Hårstad, Berte-Elen R. Konow, Lise Øvreås, Einar Thomassen, Gfilen Arslan
tied, Mikkel Andreas Eriksen, Håvard Øritsland Eggestøl, Erling Sand, Henrik von Achen (fra
kl. 0930), Roger Strand (SVT), Dag Rune Olsen (sak 21/13), Edvard Hviding,
Fra administrasjonen: Heidi Espedal, Bjørn Einar Aas, Emmanuel Babatunde, Sumathi
Subramaniam, Inger Gjesdahl, Jan Petter Myklebust,
Observatører: Heidi Fuglesang, Anne Fjellbirkeland, Hege Høyland, Ellen Ingeborg Hætta,
Berit Øksnevad-Gundersen, Mia Kolbjørnsen,

I. Godkjenning av innkalling og saksliste
Prorektor ønsket velkommen til møtet. Sakslisten ble godkjent
SAKER
FU 21/13

Horisont 2020. UiBs ambisjoner

og mål

Rektor Dag Rune Olsen innledet og pekte på at det er politisk ønske fra
Regjeringen om å ha åpne konkurransearenaer fordi det bringer frem den beste
kvaliteten
Norges kontingent til EU øker fordi vi har vekst i vårt bruttonasjonalprodukt.
Norges bidrag til H2020 øker og det er et ønske om å få betydelige mer tilbake
til våre egne miljøer enn tilfellet er i dag. Vi skal bidra med søknader av høy
kvalitet.
Det er avgjørende at fagmiljøene støttes av Forskningsadministrativ avdeling.
Hovedutfordringene er: 1) å identifisere de gode ideene, 2) Motivere forskerne
3) Støtte opp om prosessene.
Det forventes at ledelsen ved fakultetene går aktivt i miljøene og at prosessen
er forankret i ledelseslinjen, samt at det utvikles et godt samarbeid med
Forskningsadministrativ avdeling. Fra sentralt hold vil det bli opprette en Task
Force med medlemmer som har erfaring fra, og suksess med, søknadsskriving
og prosjektarbeid.
Forskningsadministrativ

avdeling vil koordinere arbeidet.
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Erfaringer med FP7
Professor

Edvard Hviding,

om sine erfaringer
European

Consortium

kulturer

for samhandling.

forskning

i de involverte

forholdet

forskningsgruppe

grunnforskningstema

overskriften

betingelser

inn mot å finne

change

uncertanties:

å bli kjent

av utlysninger
igjennom

og programtekster.

det kompliserte

grunnlag

for å utvikle

videreutvikling

Professor

mot

H2020.

dynamikken

i utlysningene,

og søke om prosjekter

Hviding

oppmuntret

Rammeprogrammene

miljøer

Som afltid er

rundt

utviklingen

og trenger

kan man identifisere

som faktisk

et

befordrer

ved 1.ftB til å påta seg koordinatorrollen.

har en fornyelseskraft

og den daglige

virkelighet

i forskningen

som kan være

kan være interessant.

Horisont 2020 ved UiB. Opplegg for søknadsrundene
Inniedninger

v/Jan

Myklebust
i front

Petter

orienterte

siden 1994 og forskerne
fra Bergen.

Utlysning

av ERC starting

og Emmanuel
fra tidligere

var tidlig

De første

rammeprogram.

ute med store søknader

utlysningene

Grant kommer

Babatunde.

i H2020

kommer

UiB har vært
som også ble
11. desember.

i mars 2014, for ERC Advanced

Grant

2014.

Babatunde
igangsetting
komme

Myklebust

om erfaringene

koordinert
høsten

orienterte

om utlysningen

av arbeidet

i forkant

utlysningene

FU 24/13

for the Pacific front».

av grunnforskMng.

meningsfull,

FU 23/13

under

Kler man av formuleringene

språket

dype

og policyrelevans,

Policy-making

med den sosiale og politiske

for

som kombinerer
tilnærming

Fra fase 1 gikk man over til en fase 2 med innretiftng
det viktig

det seg om
ut av den regionale

krav til samfunns-

ECOPAS la opp til en eksplorativ

«Chmate

med særegne

har det vært avgjørende

å skape rom for et prosjekt

med utlysningens

samt tverrfaglighet.

av ulike systemer

fagfelt.

til FP7-finansieringens

Hvidings

ECOPAS,

fra FP7.

Faglig sett dreier

som er rettet

ved å fortelle

prosjektet

Det er finansiert

som har en stor bredde
og former

innledet

til det flerfaglige

for Pacific Studies.

nysgjerrighetsrevet
variasjonen

for sosialantropologi,

med EU-finansiering

Stillehavsregionen,
koder,

institutt

av EU-programmene

kommer.

av interne

posisjoneringsmidler

med H2020. Han la vekt på at midlene
Ordinære

skal brukes

slik at man er i startgropen

PES-midler

kommer

på nyåret

for
til å

når
2014

Budslettprosedyrer for søknader til Horisont 2020
Fungerende

avdelingsdirektør

Forskningsadministrativ
Økonomiavdelingen,

Heidi A. Espedal orienterte.

avdeling

er, i samarbeid

i gang med å klargjøre

med BOA-gruppen

hva sentralavdelingene

ved
kan bidra

med i søknadsprosessene.
Forskningsadministrativ

avdeling

og BOA-gruppen

vil ha en siste gjennorngang
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av H2020 søknader for å kvalitetssikre budsjettene. Dette vil gjelde alle typer
søknader, uavhengig av om UiB skal være med som partner eller koordinator.
Forskningsadministrativ avdeling og BOA-gruppen tilbyr ekstra støtte til
søknader der UlEtskal være koordinator.

FU 25/13

Møteplan for 2014
Utvalget vedtok tølgende møteplan for 2014
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

111.

6. februar
27. mars
15. mai
4. september
6. november
11.desember

1300
1300
1300
1300
1300
1300

—1530
—1530
—1530
—1530
—1530
—1530

Orienteringer
Infrastruktur
UiB tildelt NOK 149,3 millioner fra Infrastruktur-programmet.
Innstilling til
fordeling og pressemelding fra NFR ble delt ut i møtet.
NOKUT-evaluering av forskerutdanningen.
Muntlig orientering
Regjeringens politiske plattform for forskning og høyere utdanning
Vedlegg
Midtveisevaluering av nasjonale forskerskoler
Vedlegg
Eventuelt

Universitetets forskningsutvalg
Møte 6. februar 2014
1300-1530
Møterommet
Professor Keysers gate 8
Protokoll
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Inger Hilde Nordhus,
Annelin Eriksen, Robert Bjerknes, Håvard Hårstad, Berte-Elen R. Konow, Lise Øvreås, Tone
Bjørndal, Mikkel Andreas Eriksen, Håvard Øritsland Eggestøl, Henrik von Achen.
Faste observatører : Mathias Kaiser (SVT), Ole Gunnar Evensen(UB), Aina Berg (UNI Research)
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi Espedal, Bjørn Einar Aas, Emmanuel Babatunde, Anne
Fjellbirkeland, Anne Beate Maurseth, Ivar Lossius, Etelka Dahl,
Observatører: Heidi Fuglesang(UST), Mia Kolbjørnsen (KA), Hilde Moe (ST), Etelka Dahl (SA)
I. Godkjenning av innkalling og saksliste
Prorektor ønsket velkommen til møtet. Sakslisten ble godkjent.
Protokoll fra møte 30. oktober 2013
Protokollen ble godkjent.
III. SAKER
Il.

FU 1/14

FU 2/14

Samarbeid UiB og UNI Research
Direktør Aina Berg, UNI Research, orienterte. UiB er UNIs viktigste
samarbeidspartner, og Berg pekte på den samlede styrke som UNI og UiB utgjør på
fagområder der begge er engasjert. Bergs presentasjon følger protokollen. Hennes
innledning ble supplert med innlegg fra prodekanene Lise Øvreås (MN) og Annelin
Eriksen (SV) som også fremhevet den gode samarbeidet med UNI. Likevel kan
uønsket konkurranse oppstå mellom miljø ved UNI og Uitt. Det er en utfordring og
et mål å hindre at slike situasjoner oppstår. UNI og UiB må være fleksible og bygge
på sine komplementære styrker i samarbeidet.
Horisont 2020
av
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Det ble påpekt at mottakerne
posisjoneringsmidler fra Det psykologiske fakultet begge har endret sin status fra å
være partner til bli koordinatorer for sine respektive søknader.
Konstituert avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte om Mobiliseringsgruppen
(Task Force) og det aktive arbeid som gjøres overfor fakultet og fagmiljø. I
diskusjonen pekte utvalget særlig på behovet for møteplasser der vitenskapelige
filsatte kan komme sammen for å diskutere H2020 og temaer i de enkelte
utlysninger, bl.a. med sikte på å identifisere interesse og muligheter for tverrfaglig
samarbeid om deltakelse i programmet, som partnere eller koordinatorer. Utvalget
sluttet seg til ønsket om å forlenge funksjonstiden for Mobiliseringsgruppen (Task
Force) for H2020 til ut vårsemesteret

2014.
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Fellesgrader
Rådgiver

Anne

Beate Maurseth

En gjennomgang

av cotutelle

forskerutdanning
samsvar

Saksforelegg

og avtaler

at dagens

lovverk

i saksforlegget,

retter

på å samle innspill

som kan danne

grunnlag

maler

var utsendt

om samveiledning

med sakslisten.
i

praksis ved UiB må bringes

og nasjonale

med utgangspunkt

behandler

forskrifter.

Utvalget

en henvendelse

og rutinebeskrivelser

for en senere

klarere

sluttet

til fakultetene
utarbeidelse

for fellesgrader.

i

seg til at en
med sikte
av

Universitetsstyret

saken i løpet av 2014.

NOKUT-evaluering
Rådgiver

Anne Beate Maurseth

utdanningen

(NOKUT)

endelig

behandles

positiv:

«Komiteens

Universitetet

crienterte.

har evaluert

Evalueringsrapporten,

Nasjonalt

kvalitetssikringen

som også omhandler
vurdering

for kvalitetssikring

og den anbefaler

for utvalget

i

i forskerutdanningen

2014. Rapportens

er at systemet

var lagt frem

organ for kvalitet

mastergradsprogrammet

i NOKUTs styre 13. februar

i Bergen er tilfredsstillende,

NOKUTs rapport

FU 5/14

avtaler

har avdekket

med gjeldene

retningslinjer,

FU 4/14

erienterte.

ved UiB.
i farrnasi,

skal

hovedkonklusjon

er

av utdanningen

ved

at det godkjennes.»

til orientering.

Strategiarbeidet
Prorektor

Anne lise Fimreite

En ny overordnet

strategi

2016 skal utarbeides.
sammen

for institusjonens

Prorektor

med dekanene

Det er fremmet

orienterte.

forslag

til mandat

en overordnet

Bergens

kjerneverdier

og hovedsatsinger

leder for strategiarbeidet

og museumsdirektøren

følgende

Utarbeide

er faglig

planer

strategi
gir rammer

den sentrale

gjeldende
og utgjør

arbeidsgruppen

med Universitetet

for institusjonen

drivkrefter

som påvirker

og gir føringer

for universitetets

utvikling
Forrnulere

visjoner,

Legge til rette
mellom

mal og prioriteringer

for at prosessen

arbeidsgruppen

for universketets utvikling

skjer i åpen, redelig

og ulike interne

miljøer

og kritisk

dialog

og eksterne

samarbeidspartnere

Orienteringer
ERC-tildeling
Vedlegg
Norge

til Bjerknessenteret

var utsendt
blir medlem

Vedlegg

Vedlegg

av Europeisk

infrastruktur

for Bioinformatikk.

med sakslisten

fra Europa samles

var utsendt

for Geovitenskap.

med sakslisten

var utsendte

Forskningsdata

og Institutt

i Bergen.

med sakslisten

Eventuelt
Bergen

Summer

Norge.

Det gode tilbudet

Research

School

har 150 søkere fra utlandet,

ved BSRS er relevant

i

i en strategiperiode

over fem til ti år
Identifisere

for a.

for arbeisgruppen:
som i samsvar

også for norske

fra

men bare 7 fra
Ph.d.-kandidater.
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UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG

Protokoll møte i Utdanningsutvalget
Tidspunkt:
Møtested:

- Møte 1 2014

29. januar 2014, Kl. 09.00 - 12.00
Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:
Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal
Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (I-IF), Harald Walderhaug (MN) Kariane T. Westrheim
(PSY), Knut Hidle (SV). Asbjørn Strandbakken (JUS)
Studentrepresentanter

Njaal Neckelrnann; Ingrid Hovland Holm

Vara: Ørjan Leren møtte for MOF
Observatører

Viserektor for internasjonale relasjoner Anne Christine Johannessen

Fra administrasjonen:

Christen Soleim, Tove Steinsland

Dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 8114 ble flyttet til etter sak 3/14 Innkalling og dagsorden ble godkjent med denne
endringen

Il
Protokoll fra forrige møte:
Godkjent protokoll fra møtet 20 november ble fremlagt

III

Diverse tilbakemeldinger

fra utvalgsleder

Rapport fra NOKUTs revisjon av kvalitetssystemet

ved UiB er mottatt. jf. sak 4/14

Det lokale studiekvalitetsseminaret ble gjennomført 13. desember i Egget. Tema:
Digitalisering av undervisning og studiekvalitet.
24. januar: Doktorpromosjon
2013.

ved UiB. Total 265 doktorgrader ble avlagt ved UiB i

10. februar var det møte med Torben Jensen fra universitetet i Århus. Medlemmene i
Utdanningsutvalget og u-pedmiljøet var invitert. Temaet var Organisering av det
universitetspedagogiske arbeidet pa Aarhus Universitet og School of Business and
Social Sciences.

Sak 1114
Studentmottak 2014
Fadderuken
I tillegg til Utdanningsutvalget, møtte; Tone Loftsnes Kornii og Bengt Angertvedt (politiet),
Harald Age Sætre (MN-fakultetet), Tine Blomfeldt (SIB), fadderkoordinator Christine Marie
Wigestrand og Hilde Kristine Moe (AU).
Politiet orienterte om sine erfaringer med fadderuken de senere årene. Fadderuken har i
løpet av årene, hatt utfordringer med bråk, drikking, urinering pa offentlig sted, vold, og en
del mindre forseeiser. Politiet har derfor ønsket å jobbe forebyggende opp mot fadderuken,
og har som et ledd i dette, deltatt i møter og foredrag som har vært rettet mot fadderledere. I
møtene har politiet blant annet pekt på byens befolkning sin oppfatning av fadderuken, at
norske lover gjelder også får studenter og på konsekvenser av å bryte disse bvene. Politiet
fikk i forkant av fadderuken i 2013, nbendt program for arrangementene fadderuken, og
prioriterte å være synlige ved arrangementer der det skjenkes alkohol.
Politiet erfarte at fadderuken i 2013 ble avviklet på en bedre måle sammenlignet med
tidligere år. Det var en kiar nedgang i meldinger til politiet, og det var mindre negativ
publisitet i media.
Det er fremdeles områder med forbedringspotensial når det gjelder fadderuken, og det ble
blant annet pekt på at det er en del støy i forbindelse med vorspiel. Politiet ser det videre
som viktig fortsatt å ha fokus på drikkekulturen. A ha et bevisst forhold til media er også
viktig, og det ble vurdert som positivt at UiB, var tydelig i mediene overfor skjenkestedene om
at overskjenking ikke aksepteres.
Politiet ønsker et fortsatt tett og godt samarbeid med UiB om fadderordningen
gjerne for å informere i sammenhenger der dette er ønskelig.

og stiller

Tine Bromfeldt (SIB) pekte på at det er viktig også å ha et nært samarbeid med
velforeningene
nærornradet til universitetet. Hun var enig i at vorspielene i forbindelse med
fadderuken pekte seg negativt ut i fjor, og at dette er et område med et klart
forbedringspotensial. Hun pekte også på en rekke positive tiltak i fadderuken i fjor som bør
vurderes videreført i 2014, for eksempel hadde HF-fakultetet faglige foredrag vorspieltiden,
og SV-fakultetet gjennomførte rebusLøpet alkoholfritt.
Det kom følgende innspill:
Faddervaktordningen ble fremhevet som et svært godt tiltak, og bør videreføres Det
samme gjaldt tiltaket om å legge faglige foredrag vorspieltiden.
Politiets informasjon til fadderlederne om konsekvenser av overskjenking og
lovbrudd/forseelser som følge av dette, bør også gjennomføres i 2014.
Politiet ønsker å være synlige i arrangementer der det skjenkes alkohol, og ber om å
få tilsendt program så snart det er klart
Det ble anbefalt å ha dialog med Skyss vedrørende muligheter for å sette opp ekstra
transport under fadderuken.
Mottaket av nye studenter ved MN-fakultetet
Harald Age Sætre orienterte om Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets opplegg for
rnottak av studenter. Bakgrunnen for at opplegget ble etablert, var at fakultetet erfarte at det
var behov for å sette inn tiltak for å stoppe en svært negativ utvikling i søker- og
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gjennomføringstall. Det opplegget som fakultetet har utviklet, fokuserer på å styrke det
psykososiale læringsmiljøet og på å styrke samholdet mellom studentene.
Fakultetet kan vise til svært gode resultater for gjennomføringsgrad som følge av opplegget.
Det vises til vedlagte presentasjon for nærmere orientering om filtak og resultater av
tiltakene.
Det kom følgende innspill:
Opplegget ble vurdert som et svært posifivt filtak, som også kan benyttes ved andre
fakulteter.
MN-fakultetet sitt opplegg for mottak av studenter og for fadderuken, er to separate
opplegg, men har sammen har bidratt til at fakultetet har lyktes med mottaket av nye
studenter.
Fakultetene må ta ansvaret for å legge til rette for det faglig-sosiale læringsmiljøet
som et tillegg til fadderuken.
MN-fakultetet deler gjerne sine erfaringer med andre fakulteter som vurderer å gjøre
noe tilsvarende.
Sak 2114
Videreutvikling
av kvalitetsbasen
Studiekvalitetsbasen ble etablert i 2004 som en del av utviklingen av et kvalitetssystem for
Universitetet i Bergen. Basen skal omfatte dokumentasjon av obligatorisk kvalitetsarbeid ved
universitetet, samt alle dokumenter fagmiljøene ser som relevante og publiseringsverdige.
Basen blir imidlertid ikke brukt i tilstrekkelig omfang, og formålet med saken er å orientere
om basen og å få innspill på videre utforming av denne. Det vises til vedlagte orientering for
nærmere informasjon om basen.
Det kom følgende innspill:
Fra studentrepresentantenes side kom det forslag om at det bør vurderes å legge
utvekslingsrapporter inn i basen. SA vil framover legge utvekslingsrapportene på
nettet sammen med de aktuelle utvekslingsavtalene.
Fakultetene har en jobb å gjøre med hensyn fil å få alle relevante rapporter inn i
basen. Det er også viktig at fakultetene har fokus på hva som legges i basen, og
kvaliteten på det som legges der. Sensitiv informasjon skal Ikke publiseres.
Det er behov for å tydeliggjøre formålet med basen. og hvilke grupper av studenter
man ønsker at basen skal orientere seg mot. Videre utforming av basen bør ta høyde
for hvem man ønsker å nå med informasjonen.
Basen kan ha stor nytteverdi på den måten at den kan fungere som institusjonell
hukommelse. Skal basen kunne ha en slik funksjon, er det imidlertid viktig at
oppfølging av funnene blir omtalt og dokumentert i basen. Dette gjelder ogsa for
rapportene fra studentevalueringene som blir lagt inn i basen.
Når studentundersøkelser er gjennomført og lagt Inn I basen, bør informasjon om
dette gis de relevante studentgruppene. Det bør videre vurderes å ha en
avkrysningsmulighet for om resultatene i rapportene er meldt tilbake til studentene.
Fakultetene bør følge opp bruk av basen med instituttene.
SA vil se på hvilke tekniske grep som kan gjøres i forhold til synliggjøring, og komme tilbake
til Utdanningsutvalget med en egen sak om dette.
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Sak 3/14
Nye opptaksprosedyrer
Rektoratet ønsker å gjennomføre det Samordna opptaket denne sommeren på en ny måte,
ved at fakultetene selv vil stå ansvarhg for det antall tilbud som skal gis på de ulike
studiefilbudene gjennom hele opptaksprosessen. Formålet med denne saken var å fa innspill
på kriterier for hvilke program som bør prioriteres internt ved fakultetene, samt innspill på
hvordan man best kan forberede seg på sommerens opptaksprosess.
Det kom følgende innspill:
Overføring av ansvaret for denne delen av opptaket til fakultetene, ble vurdert som
positivt. Det gir fakultetene mulighet til å tilpasse opptaket lokalt, ut i fra den
kjennskapen fakultetene har om forholdet mellom tilbud og opptak på de ulike
programmene.
Det er en klar målsetfing at det ikke skal tas inn flere studenter enn det som er
fastsatt i styret, men fakultetene kan gjøre tilpasninger lokalt.
Det er svært viktig at fakultetene ikke tar opp flere studenter enn økonomien gir
grunnlag for.
Det er viktig å prøve å treffe best mulig i hovedopptaket for å unnga
etterfyllingsopptak. Det er ogsa en klar målsetfing å treffe best mulig på de enkelte
studieprogrammene.

Sak 4114
NOKUTs evaluering av UiBs kvalitetssystem
for utdanning
UiB mottok i januar innstillingen fra komiteen som har vurdert UiB sitt kvalitetssikringssystem
for utdanningene. Komiteen vurderer det slik at systemet for kvalitetssikring av utdanningen
ved Universitetet i Bergen er tilfredsstillende, og anbefaler at systemet godkjennes.
Rapporten blir behandlet i NOKUTs styre i februar. Rapportens anbefalinger vil bli tatt opp
som egne saker i Utdanningsutvalget framover.
Saken ble tall Itl onentenng

Sak 5114
LMU sin virksomhet
Det ble orientert om LMU sin funksjon, virksomhet og viktige saker som LMU arbeider med,
herunder Universitetets handlingsplan for styrking av læringsmnjøet, som ble revidert i 2013
En viktig sak framover er at det skal vurderes etablering av en ordning med studentombud.
Ui0 har nylig etablert en ordning med studentombud, og en eventuell etablering av en slik
ordning ved UiB vil bli vurdert opp mot de erfaringene man gjør seg ved Ui0.
Saken ble lalt til orienlering

Sak 6114
Utdanningsledelse
Det blir framover satt et fokus på lederutvikling i hele organisasjonen, og det er sendt ut
invitasjon til oppstartsseminar 21. februar. I programmet er det en egen del som omhandler
utdanningsledelse.
Det er ønskelig å få innspill fra fakultetene om hvordan de jobber med utdanningsledelse,
vil bli lagt fram egen sak om dette i utdanningsutvalget.

det
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Det kom følgende innspill:
•

Det bør legges til rette for at også studiesjefene kan delta i oppstartsseminaret.

Sak 7114
Etter- og videreutdanning
ved UiB, status
Det ble orientert om arbeidet med etter- og videreutdanningsvirksomheten
ved UiB, herunder
at det skal utarbeides en handHrigsplan for virksomheten. Det er nå nedsatt en bredt
sammensatt arbeidsgruppe som har fått som oppgave å utarbeide forslag til handlingsplan i
mai.
Saken ble tatl til orientering.

Sak 8/14

Prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til
studentmobilitet»
Anne Christine Johannessen orienterte. Prosjektet har som målsetting
a videreutvikle og kvaHtetssikre informasjon, rutiner og tekniske løsninger knyttet til
studentmobilitet. De fleste delmålene prosjektet er forventet ferdigshit i juni 2014. Prosjektet
administreres av Studieadministrativ avdeling, men fakultetene og Studentparlamentet er
godt representerte i arbeidet. En del av prosjektet er knyttet til en gjennomgang av
Erasmusavtaler, med sikte på å videreføre de avtalene som fungerer godt, og å la være å
videreføre dem som ikke fungerer tilfredsstillende.
Saken ble tall til orientering.

Sak 9/14
Eventuelt
Det kom innspih fra studentrepresentantene om at følgende saker bør settes på sakskartet i
løpet av våren: Ex.phil , Varierte vurderingsformer, og Finansieringsmodell for høyere
utdanning.
Det ble orientert om at når det gjelder de to sistnevnte forslagene, er det allerede prosesser
på gang. Vurderingsformer er et av temaene som vil bli behandlet i forbindelse med styrking
av universitetspedagogikken. Når det gjelder finansieringsmodeller, er det en konkret
prosess på gang, og det er nedsatt et utvalg som skal arbeide med dette. Ex.phil vil bli satt
opp som egen sak.
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UNIVERSITETET I BERGEN
LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU)
Læringsmilloutvalget
ved Uk9 er oppnevnt i henhold til
Lov om universiteter og høgskoler § 4-3.

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)— møte 6 2013
Tid: Torsdag 12. desember kl. 09.00- 12.00.
Sted: Det medisinsk- odontologiske fakultet, møterom 546.
Medlemmer: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal, avdelingsdirektør Even Berge (EIA),
dekan Knut Helland, avdelingsdirektør Christen Soleim (SA), Siri Bjerkestrand (studenter
med funksjonsnedsettelse). Hilde Kristine Moe (student), Tommy Aarethun (student), Susann
Strømsvag (student).
Observatører og andre: Sidsel Storebø (ITA), Runa Jakhelln (P0A), Ketil Falck (UB) Heidi
Fuglesang (student, universitetsstyret).
Fra administrasjonen: radgiver Iren Igesund (SA).
Forfall: Hege Råkil (SIB), Eivind Brandt (student) og Øydis Lebiko (student).
Saksliste:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Il
Referat fra møte 25.09.2013
Referatet var godkjent

46/13

Tilsynsbesøk. Møte med representanter fra Det medisinskodontologiske fakultet
Til denne saken møtte fra fakultetet: visedekan Arne Tjølsen, visedekan Inge Fristad,
rådgiver Kristin Walter, seniorkonsulent Marit Bergheim, student Eivind Valestrand og
student Eirik Kvalheim.
Utvalget fikk en omvising i Medisinerstudentenes lokale i Overlege Danielsens hus og i 1.
etasje i Armauer Hansens hus (AHH). I AHH ble grupperom og lesesaler vist fram
I omvisningen og i møtet med fakultetet ble det blant annet informert om.
I Overlege Danielsens hus er det problemer med strømkapasiteten, noe som utgjør
en risiko for at strømmen går under arrangement. Toalettfasilitetene er darlige og
renholdet ikke tilfredsstillende. I tillegg har det vært klager på støy fra naboer i
forbindelse med arrangement.
Det er utarbeidet et budsjett for utbedring av bygget, men midler til å gjennomføre
utbedringen mangler. Strømforsyningen derimot skal utbedres.
Al-IH: Studentene er veldig fornøyde med grupperommene og lesesalene.
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BBB: Kontorene

til studentorganisasjonene

de er langt fra områdene

der studentene

Gades institutt:

i kjelleren,

benyttet.

Lokalene

Kalfarveien:

Det jobbes

mellom fakultetet

er fornøyd

Det er opprettet

Sak 47113
Omfanget
kritefiene

altfor små, og det er trangt.
av lokalene.

er godt.

ved fakultetet,

som vil jobbe med a få på

strukturer.
med Haukeland

sykehus

for å få det store auditoriet

på

pusset opp.

av læringsmiljøprisen

av dokumentasjon
fremhevet

for tildeling,

Humanistisk

knyttet til studentlokaler

med midler til utbedringer

og studentene

er lite

på denne problemstillMgen.

for 2013.

ble delt ut i møtet. Det var seks nominasjoner

nominasjoner

arrangement,

med programutvalgene.

samarbeider

Tildeling

Saksnotatet

budsjettert

et felles utdanningsråd

plass en del formelle
Haukeland

er det utfordringer

I bygget fra 1857 er undervisningsrommene

Samarbeidet

Fakultetet

seg.

med a finne en løsning

Ifølge Even Berge har fakultetet
Fakultetet

beveger

og blir lite brukt fordi

som kan brukes til sosiale

Ifølge studentrepresentantene

ved fakultetet.

er lite anvendelige

og begrunnelsene

seg ved en grundig

men etter nærmere

studentutvalg

fra ulike miljøer og fakulteter.

for nominasjonene

begrunnelse.

drofting

varjerte

noe. Tre

De fleste av nominasjonene

i komiteen

ble nominasjonen

vurdert til ikke å fylle punkt tre i statuttene

fylte

av

for prisen:

«Prisen kan tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt eller en faggruppe innen et eller
flere institutt), en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved LJiB med
ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsvirksomhet».
Juryen innstilte førsteamanuensis
Mark Price trl læringsmiljøprisen
fordi han gjennom sin
gode interaksjon med studentene, evne tfi å skape trygge og gode rammer
undervisningssituasjonen
samt bruk av nye læringsformer
skaper et svært godt læringsmiljø
for studentene.
Læringsmiljøutvalget

fattet følgende

Lærinasmiljeutvalget

slutter seg til juryens

2013 til førsteamanuensis

Sak 48/13

vedtak:
forslag og vedtar å tildele Læringsmilløphsen

for

Mark Price,

Rapportering

om klager

på læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalget
har mottatt klager fra tre fakultet. Klagene
og Det samfunnsvitenskapelige
fakultet er allerede fulgt opp.

ved Det psykoMgiske

fakultet

Klagene fra Det humanistiske fakultet gjelder forhold ved Griegakademiet.
Studentene klager
over små øvingsrom, dårlig venfilasjon, dårlig lys, lav luftfuktighet og dårlig lydisolasjon.
De
ønsker at det blir gjort en undersøkelse
av omfanget av hørselsskader
på grunn av dårlig
lydisolering samt at det bltr tatt lydprøver r øvrngsrommene.
tillegg krages det over at
trappeheisen
er ustabil og at den bare går til andre etasje.
Even Berge informerte
og skal virke. Behovene
Universitetsstyret

om at bygget er i en dårlig filstand,
for utbedring

skal behandle

er omfattende,

saken i forbindelse
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men at trappeheisen

er utbedret

og det blir satt i gang sma tiltak.
med budsjettet.

Når det gjelder

akustikken

i rommene,

så skal rommene

Dokumentasjon

av probiemene

HMS-seksjonen

følger opp problemstillingene

kartlegger

være godt nok isolert

anses som viktig. LæringsmiljøutvaIget
i forbindelse

anbefaler

derfor at

med støyproblemene

og

hvor utbredt disse er.

Sak 49113

Retningslinjer

for studentkonflikter

Saken er knyttet til vurderingen
av å etablere et studentombud
ved UiB. Læringsmiljøutvalget
har tidligere valgt a avvente erfaringene fra ombudet ved Ui0 før denne saken vurderes på
nytt. Dersom det opprettes et studentombud,
er det viktig at institusjonene
sitt ansvar er
tydelig.
Det kom følgende innspill i saken:
det er vikfig med et forebyggende
perspektivoppsta studentkonflikter?
det har vært noen tilfeller av studentkonflikter

hva kan gjøres for at det ikke skal
ved UiB

det er viktig at ansvaret er forankret i organisasjonen
SIB har kompetanse
pa dette feltet, men ansvaret ligger hos UIB
studentkonflikter
skal behandles likt uansett hvor man er i organisasjonen,
og det er
behov for en standardisering
av rutiner
hvordan skal vi ha standardiserte
prosesser knyttet til dette?
det er vikfig å utrede og få på plass noen generelle retningslinjer
for håndtering av
studentkonflikter
POA arbeider med revisjon av retningslinjer for konflikthåndtering
for ansatte. Det kan
være nyttig a se pa denne i forbindelse med utarbeidelsen
av retningslinjer for
studentkonflikter.
Læringsmiljøutvalget
ble enige om å sette ned et utvalg bestående av tre studenter, en
representant fra POA, SA og SiB som skal utarbeide et forslag fil retningslinjer,
Forslaget
legges fram for Læringsmiljøutvalget
på neste møte.

Sak 50/13

Studiestart
fikk tildelt

LMU vedtok tildelingen
økonomisk

og fadderuken
midler

var av ulik kvalitet,

rapportering.

Rapporten

blant annet opplysninger
bedt Kvarteret

fra fadderarrangement

i 2013, og arrangørene

om bruken av midlene.

LMU mottok

og LMU ønsket derfor at det utarbeides

fra Det Akademiske

Kvarter,

om hvilke arrangement

om en mer detaljert

rapport.

som

potten

av midler til fadderarrangement

støtte skulle rapportere

Rapportene

2013- rapporter

fra den sentrale

som fikk

10 rapporter.
en mal for

som ble tildelt flest midler, manglet

de hadde gjennomført.

Midler som ikke er benyttet

Utvalget

har derfor

skal tilbakebetales.

Saken ble tatt til orientering.

Sak 51/13

DigUiB-

Det er oppnevnt
ønskelig

å supplere

det videre arbeidet
star sentralt

ny organisering

en ny styringsgruppe

i denne

styringsgruppen
i prosjektet

og nytt mandat
og utarbeidet

et nytt mandat for DigUiB.

med en ansatt med IT-kompetanse.

er å finne gode ordninger

prosessen.
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Det er

En viktig oppgave

for digital læring. Fokuset

pa læring

i

Det er planlagt et oppstartssominar i februar der alle i prosjektgruppen vil delta.
Saken ble tatt til orientering.

Sak 52/13
Studentparlamentets arbeidsprogram 2013-2014
Tommy Aarethun orienterte om arbeidsprogrammet til Studentparlamentet. Programmet har
syv hovedtema og det er utarbeidet en rekke tiltak under hvert tema. To hovedpunkt i
programmet er gode arbeldsplasser og læringsmiljø. Når det gjelder læringsmiljø. er
inneklima en utfordring. Nygård skole har høy prioritet og studentlokaler er en viktig sak.
Studentorganisasjonene har i dag kontorer bygninger som ikke er universelt utformet.
Saken ble tatt til orientering.

Sak 53113
Universell utforming ved UiB
Kristina Sandnes orienterte om prosjektet som skal gå over to år fra 2013-2015.
Malsettingen med prosjektet er å kartlegge UU-tilstand i bygningsmassen ved UiB og
utarbeide detaljerte planer for tiltak rettet mot forbedring av det fysiske arbeids- og
læringsmiliøet og økt tilgjengelighet i byggene Prosjektet er satt i gang for å møte kravet om
at Norge skal være universelt utformet i 2025.
Presentasjonen ble sendt til utvalget etter motet.
Saken ble tatt til orientering.

Sak 54/13
Eventuelt
1. Litteraturlister publisert på web
Oddrun Samdal tok opp problemstillingen med pubksering av litteraturlister på
web. MOF kom darligst ut når det gjaldt publisering av litteraturlister på nettet
før sommeren. Ved fristen I. desember hadde fakultetet publisert 54 % av
litteraturlistene, og ved utvidet frist var denne steget til 62 %. Arsakene til dette er
blant annet at ikke alle forstår viktigheten av publiseringen ifølge fakultetet I tillegg er
det enkelte emner som ikke trenger litteraturlister og noen emner som skulle ha vært
fjernet. Fakultetet opplyser at de vil fortsette å ha fokus pa dette og forsøke å rydde
opp. SV-fakultetet, som har publisert flest litteraturlister på nettet, vektlegger
holdningsaspektet og en stor bevissthet rundt utdanning som sentralt for å fa til gode
tall på dette området. SV-fakultetet er dessuten mer oversiktlig og har fag som er mer
disiplinbaserte. Det ble foreslått a lage et rapporteringssystem for a få
pubksert flere ktteraturtister.

Sak 55/13

Orienteringssaker
ITA: Sidsel Storebø orienterte om at tilbudet om gratis tradløst
nett for studenter på flyplasser gjennom ordningen eduroam
fortsetter i tre ar.
Studenter med funksjonsnedsettelse: Sin Bjerkestrand
orienterte om seminaret den 24. oktober for kontaktpersoner for
studenter med nedsatt funksjonsevne. På seminaret orientede
Kjetil Knarlag om Universell og lovverk knyttet til tilrettelegging for
6

studenter med nedsatt funksjonsevne. Pa bakgrunn av innspill fra
fakultetene ble ukke problemstWinger knyttet til filrettelegging for
studenter ved UiB drøftet. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at
seminaret var svært nyttig. På bakgrunn av dette ble det foreslatt at
Universell bør inviteres tV neste LMU-møte
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Sak 1/14

Møte med representanter
fra Det matematiskfakultet
naturvitenskapelige
Notat fra Studieadrninistrativ avdeling
Drøftingssak
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UNIVERSITETET

I BERGEN

it1t0L

Personal- o,eorganisasjonsw-delingen

Universitetsdirektørens

.

Na:

lai±OHLE

1

/4---)

kontor

Referanse

Dato

2013/13887-ANSK

20.03 2014

Referat fra møte i likestillingskomiteen

16.01.2014

KL.14.00 —15.30 Christiesgate 18 rom 3.55

Til stede: Helge Molde, Linn Aarvik, Randi Barndon, Dag Øistein Endsjø, Christian Franklin,
Yngve Brynjulfsen, Hanne Marie Johansen, Jutta Dierkes, Antonella Zanna Munthe-Kaas,
Mona Grindheim Matre, Anne Marit Skarsbø

Forfall: Erlend Sand, Mari Helliesen
Møteleder: Anne Marit Skarsbø
Referent: Anne Marit Skarsbø/Mona Grindheim Matre

Sak 01/14: Referat fra møte 17.12.13 godkjent.
I forbindelse med tilsettingssaker og utsendelse av papirer og uttalelser pa e-post, ble det
foreslått at vi tar opp med IT-avdelingen en mulig alternativ løsning for bruk av nettside
internt for Likestillingskomiteens medlemmer. Denne siden kan ha en åpen side og en lukket
med passord for det som ikke skal være allment tilgjengelig. Sekretariatet tar saken videre
med POAs nettsideansvarlige.

Sak 02/14: Orienteringssaker
Orientering om utviklingen i tilsettingssaken pa MN-fakultetet hvor komiteen hadde en
merknad datert 71anuar. Merknaden fikk ikke konsekvenser for selve tilsettingen. men
komiteen venter pa svar fra fakultetet pa de spørsmålene som ble stilt i saken angaende
praksis ved tilsettinger i professorater.

Sak 03/14: Konstituering
Komiteen ønsket Dag Øistein Endsjø som leder. Ettersom han er valgt som varamedlem kan
han i utgangspunktet ikke velges som leder. Yngve Brynjulfsen stilte da sin plass som fast
medlem til disposisjon, slik at Endsjø kan rykke opp som fast medlem i komiteen.
Sekretariatet undersøker med kollegiesekretariatet om det kan gjøres nødvendige

Oette er ettliEttinternt notat som godktennes elektronmk ePtiorte
Personal- og organisasionsavdelingen
Telefon 55582100

Postadresse
Postboks 7800

Besøksadresse
Chnstiesgt
18

Saksbehandler
Anne Mare Skarsbø

Telefaks

5020 Bergen

Bergen

55582142

post@uib

55589648
no

side 1 av 2

srde 2 av 2

omrokkeringer. Hvis det lar seg ordne er Dag Østein Endsjø og Antonella Zanna Munthe —
Kaas valgt som leder og nestleder for Likestillingskomiteen 2014.
Sak 04114: Diskrimineringslovene og prosessen med å arbeide frem en felles
diskriminerings- og likestillingslov. Orientering ved Dag Øistein Endsjø, som har deltatt i
arbeidet.
Sak 05/14: Evt
Neste møte: Torsdag 6.mars k1.14.15 —15.45
Den nye ledelsen og sekretariatet møtes torsdag 23januar
møte- og arbeidsplan for våren 2014.

k1.12for ble.a å lage forslag til
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UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRÅDET

Protokoll

fra møte i alumnusrådet

Til stede: Eivind Buanes (konst. leder.JUR),

20.03.14

(Møte

2)

Gro Helliesen (SV), Kathrine

Skarstein (M0F),

Ronald

Worley (vara fin Barndon,
Fra sekretariatet:
(studentprakiikant)

Berit Oxnevad-Ciundersen,

Elin Skaar, Janne Lonne, Malene Rosenberg

og Kirsti Brekke (referent).

Forfal1: Dag Eni iii lelland (MN).

Anita 1.111Hansen (PSY).

Saksliste:
Sak 7/14 Status for program
Folgende er hekreftet til fellesprogrammet
Artist Silja Dyngeland.

for Alumnusdagene

lordag 10. mai fra kl. 11-12:

som også er alumn. er hooket for å spille

-

Grappen «Moming

has oceured» fra Griegakademiet

-

Sirenene er booket til avslutningsnummeret
Det vil bli laget filmsnutter

skal spille

om alumner fra alle fakultel,

folgende personcr er stadfestet: Siri

1411Mannes (HF), Jette Christensen (SV), Frode Thuen (PSY), Monica
Martin Nordhotten

Mwland (JUR), Jan

(MN).

Radet tok saken til orientering.

Sak 8/14 Status for påmeldinger
Radet ble gitt orientering
alumnusportalen.

SV: 20.

om status for påmeldinger

Per dags dato er påmeldingen

til Alunmusdagene

til Alumnusdagene

2014. og innmeldinger

i

2014 folgende:

11. JUS: 13. MOF: 6. PSYK: I. N1N: 5

Det er 3065 alumner registrert i portalen, opp 284 siden forrige mote. På Facebook har UiB Alumni
1488 «likes». opp I 25 siden forrige mote.
Sekretariatet
trekningen

planlegger en «early bird» kampanje,
av kinobilletter.

påmeldinger,

hvor de som registrerer

Dersom radet har flere innspill

seg for 4. april blir med i

til hvordan man kan få opp antall

så kan de sende de inn til sekretariatet.

Sak 9/14 Markedsforing

Sekretariatel ved Janne Lonne presenterte arbeidet som er gjort med markedsforing.

Det er

blant annet produsert to IJiB Alumni roll—ups. flyers. plakater, og Uild Alumni og
Alumnusdagene har blitt prornotert på ulike arrangementer. Alumnusdagene promoteres også
jevnlig i sosiale medier, UiB Alumni på Facebook og på Universitetet i Bergen sine sider på
Linkedln.

I tillegg

til annonsering

annonser

i fagtidsskrifter

for Alumnusdagene

Aftenblad,

Morgenbladet

Alternativene
annonsere

i ulike

Sekretariatet

medier

og Studvest.

med annonsering
på Bybanen

som er bestemt

reklame

som: Bergens

Det kommer

på Bybane

og fordi

i media.

Det vil bli laget følgende
Alumnusdagene:
Alumnusdagene

prornoteringsartikler

Notatbok,

Aftenposten,

Stavanger

både i papirutgave
utgår, fordi

og på nett.

det ikke er lov til å

Nylund

en kronikk

til å promotere

om alumnusvirksomhet.

som skal deles ut til deltakerne

penn, neek-band

vil få en t-skjorte

Kino

vil det også bli satt inn

blir for dyrt.
Ashild

Det vil også bli skrevet

Tidende,

annonser

og Bergen

på kinoen

får hjelp av kommunikasjonsrådgiver

alumnusdagene

fra fakultetene,

og nett. Ansatte

som skal jobbe

på
på

med logo.

Rådel tok saken til oriemering

ved UIB

Sak 10/14 Æresalumner
Universitetsledelsen
Sekretariatet

har girt positiv respons angående opprettelse av ordningen med æresalurnn

ble bedt om å utarbeide et forsiag til retningslinjer

disse relningslinjene

ble presentert for Alumnusrådet.

for utnevnelse av en æresalumn, og

Dokumentet

ble vedtatt med noen mindre

endrintter.
Rådet diskuterte så videre saksgang for a fa i havn utnevnelsen av en æresalumn for Alumnusdagene
2014. Saken må opp i Universitetsstyremotet
avklatt med universitetsledelsen
nominagjonsprosessen,

10. april. For å sikre rask saksbehandling

at de vil sende ut et brev til fakultetene

slik at nominasjonsforslag

UniversitetsstyremøtetJuryen,

kan sendes til sekretariatet

bestående av alumnusrådets

medlemmer,

har rådsleder

og be dem om å forberede
sanune dag som

motes så I I. april for å

utnevne en æresalumn.
Vedtak:

Alumnusrådet

slutter seg til de retningslinjer

endringer som er fremkommet
settes nominasjonsprosessen

i møtet. Med forbehold
i gang, og jurymøte

Sak 11/14 Eventuelt
Ingen saker ble meldt under eventuett

KB/27.03.2014

som er utarbeidet av sekretariatet,
om at Universitetsstyret

berammes til I I. april.

med de små

godkjenner

saken,

PROTOKOLL fra
Studentparlamentet
den 27. januar2013

SP 56/13-14
Vedlukssuk

ved HiRs møte 05/13-14
ki. 17.00 avholdt i Tivoli, Det akademiske

Opprop, godkjenning
til eventuelt.

av innkalling

kvarter

og dagsorden.

Saker

Følgende stemmeberettigede
var til stede:
Blå liste: Susann Strørnsvåg, Eivind Storm Olsen, I lenrik Zahl Andersen, Haakon Alseth Aafedt
HF-listen: Mikkel Andreas Eriksen, Vegard Asbjørnsen
Liberal liste: Hanne Brørs, Njaal Neekelmann, Tone Bjørndal
Psykologisk
studentutvalgs
liste: Eivind Brandt, Hanna Marie Sinnes, Ann Kristin Meberg
Radikale studentar:
Rasmus Bakken, Eivind Syltevik
Sosialdemokratisk
liste: thavard øritsland Eggestøl, Astrid Hauge Rambøl, Mari S. Ilelliesen,
Peter I latlebakk
Det humanistiske
fakultet:
Sid Margrete Kleppe
Det juridiske
fakultet:
Martin Miljeteig Ramsdal
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet:
Ingrid Hovland Holm
Det medisinsk-odontologiske
fakultet:
Anna Ovedie Ellevset,
Det psykologiske
fakultet:
Pål Halle lohnsen
Det samfunnsvitenskapelige
fakultet:
Thea Grastveit
Studentparlamentet
Ordstyrer

var vedtaksdyktig

med 24 stemmeberettigede

Sindre Dueland ga en kort innføring

til stede.

i taletid og signaler.

VEDTAK: M tet ble satt

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget:
Bjørn Kristian Danbolt, Tommy Mo Aarethun, Hilde Kristine
Universitetsstyret:
I leidi Fuglesang, Mathias Illri k Seip Bratz-Queseth
Kontrollkomiteen:
Livar Bergheim
Ordstyrer:
Sindre Dueland
Protokollforer:
Sigrid jangaard Strand
øvrige: Leder av SAIN jørgen W. Pedersen, rektor ved UIB Dag Rune Olsen
Forfall:

Innkalling

Erlend Sand (AU)

og dagsorden

VEDTAK: Innkallin

ble diskutert.

iodlgent

Saker til Eventuelt:
FORSLAG fra Eggestøl:
Resolusjon om akodemiaavtalen,vedtakssak.
UTFAIAz Vedtatt
FORSLAG fra Danbolt:
Hytte eventueltsak om ukudemiuuvtoien
UTFALL: Vedtatt

før orienterinqene.

Moe

VEDTAK:Da rsorden fodleent.

Rektor ved Uffl, Dag Rune Olsen, hilser studentparlumentet

godt nytt sernester.

Leder for SAIII Norge,Jørn Wichne Pedersen, holder en hilsningstale
SAIII og tukket for UiBs støtte.

SP 57/13-14

Godkjenning

av protokoll

til parlamentej

presenterte

fra SP 04/13-14

Vedtakssak

Det åpnes for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:
Studentparlamentet

godkjenner

(Protokoll ble ettersendt
VEDTAK:Protokoll

Eventueltsak:

protokollen

for SP 04/13-14

fredag 24.januar, AU innstilte derfor ikke til vedtak)

odleent.

Resolusjon

om akademiaavtalen

Vedtakssak

Håvard 0. Eggestøl innleder med å presentere
resolusjonen.

resolusjonsforslaget

og hensikten med

Geir Anton Johansen, instituttleder for Institutt for fysikk og teknologi, gis talerett. Johansen
ledet styringskomiteen som har arbeidet med avtalen og innleder kort om dette arbeidet.
Ordstyrer åpner for en ren spørsmålsrunde.
(lonas Sletten ankom møtet.

25 stemmeberettigede

til st

FORSLAGfra Ilatlebakk:
Flytte den resterende diskusjonen og vedtaket senere i møtet da Peter Ilaugan, professor ved
Geofrsisk institutt har ardednigg til å supplere Geir Anton lohansens synspunkter på avtalen.

HTEALL:Vedtatt med over 2 3 flertall,

SP 58/13-14

Orienteringer

Orienteringssuk

Skriftlig orientering fra samtlige ble sendt ut med endelig innkalling. Det vedtas å kun ta en
supplerende spørsmålsrunde til orienteringene.
Leder for Velferdstinget benytter anledningen
på oppstartsseminan

til å oppfordre alle VT-medlemmer til å melde seg

Pause 10 minutter

(Ann Kristin Mebe

forlot møtet i pausen. 24 stemmeherettigede

til stede.)

SP 59/13-14

Midtveisevaluering

av AU

Orienteringssak

Danbolt innleder og presenterer evalueringen.
Det åpnes for spørsmål og innspill.
Danbolt presenterte AUs strategi og kalender for våren som er laget i samråd med
gruppelederne. Det åpnes for spørsmål og

Professor Peter Huugan ankom møtet og saken om «Resolusjon om akudemiaavtalen»
gjenopptatt.

Eventueltsak:

Resolusjon

ble

om akademiaavtalen

Vedtakssak

Peter Haugan, professor ved Geofysisk institutt, ankom møtel og hte innvilget talerett. Haugan
innleder kort før ordstyrer åpner for en ren spørsmålsrunde.
Det åpnes for debatt rundt resolusjonen.
UTFALL:8 stern mer for 13 kontra. Rsulusonen

falt.

Pause 10 minutter

SP 60/12-13

Revidering

av SP-UiB Fondets vedtekter

Vedtakssuk

Fondetsieder Magne Se'lerlund orienterer
Det åpnes for spørsmål.
Det åpnes for dehatt.

om fondets arbeid og endringsfor:dagene.

Forslag 1: § 11 Prioritering
Nytt forslag:
Ved konkurrunse vil priorneringen
vekdegge jglgende kriterieg
Hvor sterkt progektet vil bidra til äfrernme pontisk engasjement og demokrati
Hvor mange (RB-studenter prosjektet vil nå frem til.
Nivdet pd deltaker/ inngangsavgift for UiB-studenter.
Nye prosjektervil
normalt bli priornert jrengor alleredegodt

Forslag 2: § 9 Alminnelige
Nytt forslag:

hos studenter

etahlerte progekter.

bestemmelser

Søknadsfristene er 15. februar og 15. september. Rapport om bruken uv fondets midler
inntas i styret for SP UiBlondets rapporter, som legges frem for SP-UiB

FORSLAG til vedtak:
Studentparlamentet

Arbeidsutvalgets

vedtar

innstilling

de foreslåtte

endringene

vedtas
UTFALLendrin Ysforsla 1: enstemmiu vedtatt
UTFALL endrin sforsla 2: Vedtatt m d en avboldende.

til SP-IliB-fondets

vedtekter.

ved

SP 61/13-14

økning avSAIff-tieren

fra 30 til 40 kr

Vedtakssuk

Danbolt orienterer om forslaget.
Det åpnes for spørsmål.
Det åpnes for diskusjon.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar at UH1skal øke SAIII-bidruget fra 30 til 40 kroner fra høsten
2014.
Arbeidsutvalgets
innstilling: vedtas
WflailLL: Enstemmi
vedtatt

SP 62/13-14

Endring av valgreglementet § 12: Valg av delegasjon til Norsk
Studentorganisasjons landsmøte

Vedtakssak

Danbolt orienterer om sine endringsforslag.
Det åpnes for spørsmål.
Det åpnes for debatt.
(Ingrid Havtand Hohn fortot

Endringsforslag
Endringer

Ilauge Rambøl orienterer

om sitt endringsfo

møtet Itt.2O:38, under debatten. 23 stemmebeeetttyede

slag

i sa)enf

1, fra Bjørn Kristian Danbolt

i kursiv.

§ 12. Valg av representanter fra NSO-UiB til NSOs Landsmøte skal sammenfalle med valg av
listerepresentantene
til Studentparlamentet.
De høyeste valgtallene legges til grunn for fordeling
av delegatplasser dersom antallet valgte listerepresentanter
og antall landsmøtedelegater ikke
er like i tallet. Dersom innehaver av en delegatplass ikke kan møte, tilfaller plassen til neste
person på lista, på tilsvarende måte som med varaplassystemet til studentparlamentsmøter.
Dersom ingen vara kan møte, og en delegatplass dermed blir stående tom, tildeles
delegatplassen i henhold til valgtall til neste liste i rangeringen. Dersom delegatplasser står
tomme etter at listene har funnet delegater vil resterende plasser hli valgt av Studentpurlamentet.
Disse må da velges på Studentpurlamentsmøtet
for fristen for deltukelse på landsmøtet til NSO
utgår. Delegater på Lands-møtetskal som hovedregel også delta på Regionsmøtet iforkant av
landsmøtet til NSO Arbeidsutvalget
og delegasjonsleder forplikter
å arrangere formøter for
delegasjonen i forkant av Landsmøtet og Regionsmøter

Endringsforslag

2, fra

Astrid Hauge Rambøl

Endringer i kursiv.
§ 12. Valg av representanter

fra NSO-Uil3til NSOs Landsmøte skal sammenfalle med valg av
listerepresentantene
til Studentparlamentet. De høyeste valgtallene legges til grunn for fordeling
av delegatplasser dersom antallet valgte listerepresentanter
og antall landsmøtedelegater ikke
er like i tallet. Listene velger selv sine representunter. Listene hur mulighet til å velge

fakultetsrepresentanter
Studentpariamentet
eiler andre studenter ved Universitetet
Rergen til å
representere dem. Dersom ingen vara eller annen representant for listen kan møte, og en

delegatplass dermed blir staende tom, tildeles delegalplassen

i henhold til valgtall til neste liste i

rangeringen. Delegater på Landsmøtet skal som hovedregel også delta på Regionsmøtet iforkant
av landsmøtet til NSO. Arbeidsutvalget og delegasjonsleder forplikter å arrangere formøter for
delegasjonen ijbrkant av Landsmøtet og Regionsmøtet

Endringsforslag
3: Endring av tittel på §12
Opprinnelig tekst:
NSOs Landsmøte

Ny tekst:
NSOs Landsmøte

og Rew nsmøte

FORSLAG til vedtak:
Studentparlarnentet endrer § 12 i valgreglementet ved å velge endringsforstag 1 fremfor
endringsforslug 2. Studentparlumentet endrer tittelen på § 12 i valgreglernentet fra "NSOs
Landsmøte" til "NSOslandsmøte og regionsmøte".
Arbeidsutyalgets

innstilling:

vedtas

Endringsforslag

1 settes opp mot endringsforslag

UTFALL: Endrin
UTFALL: endrin

sfo sla 2 ved att mot en kontra.
sfo
3 ved as mot en avholdende

2. Støtte forslag 1: 2. Støtle forslag 2: 21.

FORSLAG fra Hatlehakk:

Endringene trer i kraft umiddelbart.
Det åpnes for debalt.
UTFALL: 11 for. Forsla et fikk ikke 2 3 aktivt flertall o falt.

Resolusjon:

SP 63/13-14
Vedtakssak
Danholt orienlerer
resolusjonen.

Seksuell trakassering

om resoliusjonen.Mo

Årelbun

forkiarer

- IRB må gå fra lære til liv

dissensen. Det åpnes for debatt om

FORSLAG fra Danholt:

Utsette behandlingen av resolusjanen.
Det åpnes for debatt rundt dette forslaget
UTFALL: 10 for. Utsettes ikke.
Debatten om resolusjonen

umiddelbart.

opptas.

FORSLAG til vedtak:
Studentporlamentet vedtar resolusjon "Seksuell trokasse
med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.
Arbeidsutvalgets
Dissens

Tommy

innstilling:
og Ililde:

ng

må gå fra lære til liv"

vedtas
Resolusjonen er ikke godt nok gjennomarbeidet

og bør derfor

ikke vedtas.
ENDRINGSFORSLG fra Hatlebakk

og

SPønsker at USskal atrede en handlingsplan mot seksuelltrakussering og uønsket intimitet.
Hatlehakk og Helliesens forslag settes opp mot originalforslaget
UTFALL: Hatlebakk o Helliesens forsla vedtas.

Pause10minutter

og får majoritet.

Resolusjon

SP 64/13-14

om ex.phil

Vedtakssak
IIeidi Fuglesang orienterer
Det apnes for spørsmål.

om Fuglesangutvalgets

(Ingrid Flovland Halm kom tilbake til møtet
i saleg)
stemmeherettigede

rapport.

under spørsmålsrundeg

24

om resolusjonen.

Det åpnes for diskusjon

ENDRINGSFORSLAG fra Reitan fensen og Erjksen:
Endre punkt en til «ir flytte esphil lengre ut i studieløpet dersom fakultetene
finner dette formålsgenlig for studentene på sitt fakultets
UTFALL: 14 f r. Forsla ve Itatt.

og studentuotalgene

ENDRINGSFORSLAG fra Hatlebakk:
Endre punkt to til «At universitetet bør beholde einnets omfang minst på dagens nivå, altså ti
studiepoeng»
UTFALL: 15 for. Forsla vedtatt.

FORSLAG til vedtak:
vedtar "Resolusjon om examen philosophicum
Studentparlarnentet
eventuelle endringer soin fremkommer i møtet.
innstilling: vedtas
Arbeidsutvalgets
vedtatt.
UTFALL: Enstemmi

SP 65/13-14
Vedtaks-, orienterings-,
Resolusjon

Eventuelt
eller diskusjonssak

om akademiaavtalen

SP 66/13-14

- behandlet tidggere i møtet.

Møtekritikk

Uforinell diskusjonssak.
Møtekritikk

ble avholdt og diskusjonen

Møtet ble hevet kL 21:56

ble tat

I orient

ng.

ved Universitetet

i Bergen" med

PROTOKOLL fra
Studentparlamentet
ved UiBs møte 06/13-11
den 24. februar 2014 kl. 17.00 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter

SP 67/13-14

Opprop, godkjenning
til eventuelt.

Vedtakssak

av innkalling

og dagsorden.

Saker

Følgende stemmeherettigede var til stede:
Blå liste: Eivind Storm-Olsen, Haakon Alseth Aafedt, Henrik Zahl Andersen, Susann
Strønnsvag
HF-listen: Vegard F. Ashjørnsen, Mikkel A. Eriksen
Liberal liste: Njaal Neekelmann, Sindre Horn, Tone Bjørndal
Psykologisk studentutvalgs
liste: Hanna Marie Sinnes, Eivind Brandt, Ann Kristin
Meherg
Radikale studentar: Audun Syltevik
Sosialdemokratisk
liste: Astrid Hauge Rannbøl, jonas Sletten, Linn Kristin Engø
Det humanistiske
fakultet: Siri Margrete Kleppe
Det juridiske fakultet: 12$rger,
Aas
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet: Eirik Gullesen
Det medisinsk-odontologiske
fakultet: Eivind A. Valestrand
Det psykologiske fakultet: Pål Halle Johnsen
Det samfunnsvitenskapelige
fakultet: Thea Sofie Grastveit
Studentparlarnentet
VEDTAK:

var vedtaksdyktig

med 22 stemmeherettigede

til stede.

tet ble satt

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget:
Bjørn Kristian Danbolt, Tommy Mo Aarethun, Hilde Kristine Moe
Universitetsstyret:
Heidi Fuglesang, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth
Kontrollkomiteen:
Livar Bergheim
Ordstyrer: Sindre Dueland
Protokollfører:
Sigrid Jangaard Strand
øvrige: Studvest, BSTV,Cannilla Hernnansen (leder for studentparlamentet
ved NLA og
rnedlem av NSOs internasionale komlte).
Forfall: Erlend Sand

VEDTAK:Irinkallin

odlient.

Saker til eventuelt:
FORSLAGfra Danboll:
Valgstyret vil orientere om valg til studentparlamentet
og universitetsstyret.
Orienterin
fra
Val
st
ret
tas
inn
under
«SP
69
13-14 Orienterin
UTFALL:

VEDTAK:Da sorden ble ockent

SP 68/13-14
Vedtakssak

Godkjenning

av protokoll

fra SP 05/13-14

er».

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGlii vedtak:
Studentpurlamentet

Arbeidsutvalgets

godkjenner

protokollen

for SP 05/13-14

innstilling: vedtas

VEDTAK:Protokoll rodk.e. t.

SP 69/13 -14

Orienteringer

Orrenteringssak

av

Hilde Kristine Moe supplerte sin orientering med å orientere om AUs oppgradering
maskinparken på kontoret.
Orientering fra valgstyret ble avgitt ved Bjørn Kristian Danbolt.
Det ble åpnet for spørsmål til de enkelte orienteringene.

Magne Seierlund (voru Sosaildernokratisk
til stede.
stemmeberettigede

SP 70/13 - 14

Årsrapport

liste) ankom møtet under orienteringene.

23

fra SP-UiB-fondet

Orienteringssak

Fondets leder Magne Seierlund var til stede og stille seg til disposisjon for spørsmål.
Seierlund orienterte også kort om tildelinger hittil i 2014.

SP 71/13 -14

Vurderingsformer

ved

um

Diskusjonssak

Forlsagsstiller Njaal Neckelmann introduserte

kort saken og bakgrunnen for denne.

Det ble åpnel for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Siri Knapskog (vara Sosialdernokrabsk

SP 72/12 - 13

liste) ankom motet. 24 stemmeberettigede

Høringssvar til NSOs nye internasjonale

til stede.

plattform

Vedtakssak

Bjørn Kristian Dan holt innledel kort før han introduserte Camilla Hermansen som er
ved NLA og medlem av NSOs internasjonale komite. Hun
leder for studentparlamentet
Hermansen orienterte kort om
ble innvilget talerett av studentparlamentet.
komitearbeidet med den nye internasjonale plattformen. Danbolt orienterte deretter
kort om Aus forslag til høringssvar.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGfra Rambøl:
Under kapitel «Lokalt», språkkurs, stryke «for å sikre akademiske redelighet».

Forslaget fra Halle johnsen og Sinnes:
UTFALL:Forsla et falt
Forslaget fra Grastveit, forslaget fra Rambøl og andre del av forslaget fra Neckelmann,
Eriksen og Asbjørnsen ble behandlet sammen.
UTFALL:Vedtatt.
Forslag fra Neekelmann.
UTFALL:Vedtatt.
Første del av forslaget til Neckelrnann, Eriksen og Asbjørnsen.
UTFALL:Forsla et falt.
Forslag fra Knapskog og Rambøl:
UTFALL:Vedtatt.

vedtar «Resolusjon om bedre ordning for
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet
studiepermisjon» med endringer forekomme: i møtet og gir AU redaksjonell frihet td å
sluttføre resolusjonen.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas

UTFALL:Vedtatt.

Resolusjon

SP 74/13-14
Vedtakssak

om Miljøfyrtårn

Tommy Mo Aarethun orienterer kort om bakgrunnen for resolusjonen og resolusjonen.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
vedtar «Resolusjon om Miljøfrrtdro» med
Studentparlamentet
i møtet og girAU redaksjonell frihet til å sluttføre resolusjonen.
innstilling: vedtas

FORSLAG til vedtak:
endringerforekommet

Arbeidsutvalgets
UTFALL:Vedtatt.

SP 75/1344
Orienterings-,
Orientering

Eventuelt
diskusjons- eller vedtakssak
fra valgstyret

—behandlet tidligere i møtet.

MØtekritikk
SP 76/13-14
Uformell diskusjonssuk.

Møtekritikk ble avholdt og diskusjonen hle tatt til orientering.

Møtet ble bevet M.18:45.

UTFALL:vedtatt. Innlemmes i h rin ssvaret.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet
vedtar «Høringssvar til NSOs nye
internasjonale plattform» med endringer forekommet i møtet og gir AU redaksjonell frihet
til å sluttføre høringssvaret.
innstilling: vedtas
Arbeidsutvalgets

UTFALL:vedtatt.

SP 73/13-14
Vedtakssak

Pan holt orjenterer

Resolusjon

om bedre ordning

kort om bakgrunnen

for studiepermisjon

for resolusjonen og resolusjonen.

Det ble åpnet for spørsmal, ytringer og ordskifte.

FORSLAGfra Halle Johnsen og Sinnes:

Iførste avsnitt: Sttyke «blant

sernIng
I tredje avsnitt: Bytte ut «Utenriksdepartementet»
med «relevante departementer,
organisasjoner og bedrifter utenfor universitetet». Bytte ut «ei være praktikant»
med «relevant praksis». Bytte ut «praktikantopphold»
med «pruksisopphold».
arniet»

i

Stryke punkt en.
Punkt to: Bytte ut «som er praktikanter
ved en ambassade» med «s0177 har
mulighet til å gå ut i relevant praksis».
Punkt tre: Bytte ut «Utenriksdepartementet,
med sikte på å gjøre
praktikantordningen
om til et pruksisemne» med «relevante departementer,
organisasjoner og bedrifter med sikte på å gjøre praksisopphold om til
praltsisemner»

FORSLAGfra Rambøl:
Stryke siste punktet
Utenriksdepartementet,

«UiB hør ha en målsetning
om å opprette et samarbeid med
med sikte på å gjøre praktikantordningen
om til et praksisemne.»

FORSLAGfra Neekelmann, Eriksen og Asbjørnsen:
Stryke punkt 1 og 3. Stryke irrefevant

tekst i resoiwaonsforslager

FORSLAGfra Knapskog og Rambøl:
Stryke linje 676-683.

Strek ble satt, men opphevet etter diskusjonen, slik at de to siste forslagene ble tatt med
til yotering.

FORSLAGfra Grastveit:
Sttyke linje 692-693 med hensikt å skille det ut som egen resolusjon.

FORSLAGfra Neckelmann:
Stryke «ved en ambassade» i punkt 2.

VOTERING:

PROTOKOLL fra
Studentparlamentet
vedlliBs
møte 06/13-14
den 24. januar 2014 kL 17.00 avholdt i Tivoli, Det akademiske

SP 67/13-14
Vedtakssak

Opprop, godkjenning
til eventuelt.

av innkalling

kvarter

og dagsorden.

Saker

Følgende stenuneberettigede
var til stede:
Blå liste: Eivind Storm-Olsen, Haakon Alseth Aafedt, Hen rik Zahl Andersen, Susann
Strømsvåg
HF-listen: Vegard F. Asbjørnsen, Mikkel A. Eriksen
Liberal liste: Njaal Neekelmann, Studre Horn, Tene Bjurndat
Psykologisk
studentutvalgs
liste: Hanna Marie Sinnes, Eivind Brandt, Ann Kristin
Meberg
Radikale studentar:
Audun Syltevik
Sosialdemokratisk
liste: Astrid Ilauge Rambøl, Jonas Sletten, Linn Kristin Engø
Det humanistiske
fakultet: Siri Margrete Kleppe
Det juridiske
fakultet:
Jørgen Aas
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet: Eirik Gullesen
Det medisinsk-odontologiske
fakultet:
Eivind A. Valestrand
Det psykologiske
fakultet:
Pål Halle Johnsen
Det samfunnsvitenskapelige
fakultet:
Thea Sofje Grastveit
Studentparlamentet

var vedtaksdyktig

med 22 stemmeberettigede

til stede.

VEDTAK: M tet ble satt
Følgende andre var til stede:
Arheidsutvalget:
Bjørn Krtsttan Danholt, Temmy Mo Aarethun, Hilde Kristine Mete
lJniversitetsstyret:
Heidi Euglesang, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth
Kontrollkomiteen:
Livar Bergheim
Ordstyrer:
Sindre Dueland
Protokollfører:
Sigrid Jangaard Strand
øvrige: Studvest, BSTV, Camilla Hermansen (leder for studentparlamentet
ved NLA og
medliern av ESOs internasjonale komi te).
Forfall:

Erlend Sand

VEDTAK: Innkallin

odIVent.

Saker til eventuelt:
FORSLAG fra Danbolt:
Vulgstyret vil orientere om val2 til stadentparlamentet
Og universitetsstyret.
UTFALL: Orienterin
fra Val stvret as inn under «SP 69 /13-14 Orienlefiwter».
VEDTAK: Da sorden ble

SP 68/13-14
Vedtakssale

odk.ent

Godkjenning

av protokoll

fra SP OS/13-14

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

Arbeidsutvalgets

godkjenner

protokollen

far SP 05/13-14

innstilling: vedtas

VEDTAK:Protokoll

odICent.

SP 69/13-14

Orienteringer

Orienteringssuk

Hilde Kristine Moe supplerte sin orientering med å orientere om Alls opogradering
maskinparken på kontoret.

av

Orientering fra valgstyret ble avgitt ved Bjørn Kristian Danbolt.
Det ble åpnet for spørsmal til de enkelte orienteringene.
Alagne Seierlund (vara Sosialdemakratisk
stemmeberettigede
til stede.

SP 70/13-14

lis(e) ankom møtet under orienteringene.

23

Årsrapport fra SP-UiB-fondet

Orienteringssak

Fondets leder Magne Seierlund var til stede og stilte seg til disposisjon for spørsmål.
Seierlunci orienterte også kort om tildelinger hittil i 2014.

SP 71/13-14

Vurderingsformer

ved UIB

Diskusjonssak

Forlsagsstiller

Njaal Neckelmann introduserte

kort saken og hakgrunnen for denne.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Sin Knapskoa (vara Sosialdemdkratisk

SP 72/12-13

liste)ankom

mmet. 24 stemmunerettigede

Høringssvar til NSOs nye internasjonale

1.11
stede.

plattform

Vedtakssak

Bjørn Kristian Danbolt innledet kort før han introdoserte Camilla Hermansen som er
leder for studentparlamentet
ved NLA og medlem av NSOs internasjonale komite. Hun
ble innvilget talerett av studentparlamentet.
Hermansen orienterte kort om
komitearbeidet med den nye internasjonale plattformen. Danbolt orienterte deretter
kort om Aus forslag til høringssvar.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGfra Rambøl:
Under kapitel «Lokalt», språkkurs, stryke «for å sikre akademiske redelighet».

UTFALL: vedtatt. Innlemmes

i h rin

ssvareL

FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet
vedtar «Høringssvar til NSOs nye
internasjonale plattform» med endringer forekommet i møtet og gir AU redaksjonelI frihet
til å sluuføre høriøgssvaret.
Arbeidsutyalgets
innstilling: vedtas
UTFALL: vedtatt.

SP 73/13-14
Vedtakssak
Danbolt orienterer

Resolus

on om bedre ordning

kort om bakgrunnen

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer

for resolusjonen

for studiepermisjon

og resolusjonen.

og ordsLifte.

EORSLAG fra Halle johnsen og Sinnes:
I første avsnitt: Stryke «blant annet» i setning to.
I tredje avsnitt: Bytte ut «Utenriksdepartementet»
med «relevante departementer,
orggmsasjoner og bedrifter utenfor universitetet». Rytte ut «å være praktikant»
med «relevant praksis». Bytte ut «praktikantopphold»
med «praksisopphold».
Stryke punkt en.
Punkt to: Bytte ut «som er praktikanter
ved en ambassade» med «som har
mulighet til å ga ut i reIevant praksisx,
Punkt tre: Bytte ut «Utenriksdepartementet,
med sikte på å gjøre
pruktikuntordningen
om til et proksisemne» med «relevante departementer,
orgunisasjoner og bedrifter med sikte på å gjøre praksisopphold om til
praksisemner»
FORSLAG fra Rambøl:
Stryke siste punktet «UrB bør ha en målsetrung om å opprette et samarbeid med
Utenriksdepartementet,
med sikte på å gjøre praktikantordningen
om til et praksisemne.»
FORSLAG fra Neckelmann, Eriksen og Asbjørnsen:
Stryke punkt 1 og 3. Stryke irrelevant tekst i resolusjonsforslaget.
FORSLAG fra Knapskog og Rambøl:
Stryke linje 676-683.

Strek ble satt, men opphevet
til votering.

etter diskusjonen,

slik at de to siste forslagene

FORSLAG fra Grastveit:
Stryke linje 692-693 med hensikt å skille det ut som eqen resolusjon.
FORSLAG fra Neckelmann:
Stryke «ved en ambassade» i punkt 2.

VOTERING:

ble tatt med

Forslaget fra Halle Johnsen og Sinnes:
UTFALL:Forsla tet falt.
Forslaget fra Grastveit, forslaget fra Rambøl og andre del av forslaget fra Neckelmann,
Eriksen og Asbjørnsen ble behandlet sammen.

UTFALL:Vedtatt.
Forslag fra Neckelmann.

UTFALL:Vedtatt.
Første del av forslaget til Neckelmann, Eriksen og Asbjørnsen.
UTFALL:Forsla ,et falt.
Forslag fra Knapskog og Rambøl:

UTFALL:Vedtatt.

FORSLAG til vedtak:Sludentparlarnentet
vedtar «Resolusjon om bedre ordning for
studiepermisjon» med endringer forekommet i rustet og gir AU reduksjonell frihet td å
sluttføre resolusjonen.
Arbeidsutvalgets
vedtas

UTFALL:Vedtatt.

SP 74/13 14
Vedtakssak

Resolusjon

-

Tommy Mo Aarethun orienterer

øm Miljøfyrtårn

kort om bakgrunnen for resolusjonen og resolusjonen.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte
FORSLAG til vedtak:Sludentparlarnentet
vedtar «Resolusjon om Miljøfyrtårn»
med
endringerforekommet
i møtet og gir AU redaksjonell frinet til å sluttføre resolusjonen.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas

UTFALL:Vedtatt.

SP 75/13 14
Eventuelt
Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak.
-

Orientering

fra valgstyret

-

behandlet tidligere

i møtet.

Møtekritikk
SP 76/13 14
Uformell diskusjonssak.
-

Møtekritikk ble avholdt og diskusjonen ble tatt til

Møtel ble hevetkl.18:45.

nte

ig.

