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Fullmakts- og referatsaker, orienteringer og diverse referater m.v. 

 
Saken gjelder: 
 
Til orientering følger en oversikt over saker, for det meste oppnevninger, som er gjort på 
fullmakt. I tillegg vises det til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrene 
m.fl.  
 

a) Brev av 31.10.2019 
Forslag til Statsbudsjett 2021 – Innspill fra Universitetet i Bergen. (2019/24735)  
 

b) Brev av 15.11.2019 
Vedlagt følger brev fra Kunnskapsdepartementet om vurdering av habilitet. 
(2019/23507) 
 

b) 15.11.2019 
Andre varamedlem for gruppe B i universitetsstyret, Jenny Krutzinna, har gjort oss 
oppmerksom på at hun har fått fast stilling fra 1.11.2019. I.h.t § 9-1 (1) i 
valgreglementet for UiB må hun fratre vervet fordi valgbarheten til gruppe B 
opphører. 
 

c) Brev av 13.9.2019 
Følgende medlemmer er oppnevnt til styringsgruppe for innføring av støttesystem 
for kvalitetsarbeid i utdanningene: 
 
Fakultetsdirektør v/Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Elisabeth Müller 
Lysebo (leder)  
Seniorkonsulent Studieavdelingen og fungerende leder v/UiB læringslab, Kari 
Bjørgo Johnsen  
Sjefingeniør v/IT-avdelingen, Nina Kaurel  
Studiesjef v/Det medisinske fakultet, Ørjan Leren  
Vitenskapelig ansatt v/Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Leder Studentparlamentets Arbeidsutvalg, Andreas Trohjell  
(2019/23448) 
 

d) Brev av 15.9.2019 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Solveig Siqveland og Morten 
Stene oppnevnt til styringsgruppen for UiB læringslab programmet frem til 
31.7.2020. (2019/24793) 
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e) Brev av 16.9.2019 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Sandra Amalie Lid Krumsvik 
oppnevnt som representant og Sodaba Rasooli som vararepresentant til Det 
sentrale valgstyret frem til 31.7.2020. (2017/7164)  
 

f) Brev av 27.9.2019 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Sol Sandvik oppnevnt som 
medlem og Sodaba Rasooli som personlig varamedlem i universitetets 
læringsmiljøutvalg frem til 31.7.2020. (2017/7164) 
 

g) Brev 27.9.2019 
Postdoktor Teis Lunde Lømo er oppnevnt medlem til Likestillingskomiteen frem til 
31.7.2020. (2017/7164) 
 

h) Brev av 4.10.2019 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet oppnevnes Eira Vilde Martinsen 
Garrido som representant og Joakim Stavland Hjort som vararepresentanter til 
programkomiteen for Bærekraftkonferansen 2020. 
(2017/5277) 
 

i) Brev av 14.10.2019 
Følgende medlemmer er oppnevnt til styringsgruppe for Nasjonalt prosjekt for ny 
kunnskapskanal: 
Mathilde Holm (leder), programdirektør for digitalisering, UiB  
Berit Kollberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør, UiO  
Jan Erik Kaarø, stedfortredende kommunikasjonssjef, NTNU  
Heidi Adolfsen, avdelingsdirektør, UiT  
Atle Løkken, avdelingsdirektør, UiS  
Morten Morlandstø, fungerende senterleder, HVL 
(2019/24605) 
 

j) Brev av 16.10.2019 
Stipendiat Magdalena Keindl er oppnevnt som representant til Det sentrale 
valgstyret Frem til 31.7.2021. (2017/7164) 
 

k) Brev av 30.10.2019 
Professor Nils Erik Gilhus, Kliniske institutt 1, er oppnevnt som medlem til styret for 
Dr. Einar Martens Fond til forskning av alvorlige sinnslidelser. (2019/24804) 
 

l) Brev 31.10.2019 
Følgende programkomite er oppnevnt for Christiekonferansen 2020: 
Tommy Staahl Gabrielsen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (leder)  
Katarina Kaarbø, NHH  
Christine Meyer, NHH  
Berte-Elen R Konow, Det juridiske fakultet  
Alf Erling Risa, Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Jon Håkon Øen, Universitetsdirektørens kontor  
Ingar Myking, Universitetsdirektørens kontor  
Tor Godal, Kommunikasjonsavdelingen  
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Sveinung Rotevatn, alumn  
Kristoffer Eik, student (vara. Maika Marie Godal Dam, student) 
(2018/7955) 
  

m) Diverse referater fra møter i råd og utvalg m.v.  
Vedlagt følger: 
1. Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget 11.9.2019 
2. Referat fra møte i likestillingskomiteen 18.9.2019 
2. Protokoll fra møte i Studentparlamentet 26.8.2019   

n)  Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
1. Møter i fakultetsstyre: 
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 29.10.2019 
Styremøte ved Det medisinske fakultet 16.10.2019 
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 16.10.2019 
Styremøter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 11.9.2019  

 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar saken til orientering. 

 
 

   
 

  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
  
 
12.11.2019/Mona Viksøy 
 
 
 
 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_mote_4_2019.pdf
http://intern.filer.uib.no/poa/Personal/Likestilling%20og%20mangfold/Likkomref180919.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-10-31/SP_19-20_02-Protokoll.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_29.10.19.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2019/Protokoller/utkast%20protokoll%2016.10.2019.web.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_16.10.2019.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styremote_ved_det_samfunnsvitenskapelige_fak_110919_0.pdf
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Vurdering av habilitet  
Vi viser til deres henvendelse datert 4. november i forbindelse med at rektor Dag Rune Olsen 
har orientert styret ved Universitet i Bergen om at han har søkt stilling ved et annet 
universitet. På denne bakgrunn har styret anmodet administrasjonen om å rette en 
henvendelse til Kunnskapsdepartementet på vegne av styret vedrørende vurdering av Olsen 
habilitet. 
 
Når det gjelder vurderingen av om Olsen er habil i utøvelse av ulike funksjoner i sin 
nåværende stilling, gjelder de vanlige reglene for vurdering av habilitet som ellers, slik de er 
beskrevet i forvaltningslovens (fvl) kapittel II.  
 
Hovedregelen er at han selv avgjør om han er habil, jf. fvl § 8 første ledd, med de 
presiseringer som fremkommer av denne bestemmelsen. I de tilfellene Olsen er en del av 
styret som et kollegialt organ, gjelder reglene i § 8 andre ledd. 
 
Departementet tar ikke stilling til habilitet i enkeltsaker i andre organer. Generelt vil vi vise til 
at man i utgangspunktet ikke blir inhabil i sin nåværende stilling selv om man har søkt en 
annen stilling. Spørsmålet om habilitet må for øvrig vurderes konkret og med utgangspunkt i 
den avgjørelsen det er tale om å forberede eller å treffe.  
 
Med hilsen 
 
 
Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Bente Mørck Krogdahl 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Universitetet i Bergen 
Postboks 7800 
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Vår ref 

19/5490-2 

Dato 

15. november 2019 
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