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Protokoll fra møte i universitetsstyret 17.03.2021. Møtet ble holdt digitalt i Zoom og varte fra 
kl. 14.00 – 23.10. Det var pause i møtet fra kl. 17.30 til kl. 20.00. 
 
Til stede fra universitetsstyret: 
Margareth Hagen, Inga Berre, Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. 
Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve 
Marianne Møgster og Bjørn Østbø  
 
Forfall:  
Ingen. 
 
Til stede fra rektoratet: 
Annelin Eriksen og Oddrun Samdal var til stede i den åpne delen av styrets behandling av 
sak 47/21. 
 
Fra administrasjonen:  
Robert Rastad, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien, Mona Viksøy (i åpen del), Kari Fuglseth 
og Olaf Erlend Gundersen 
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S 46/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak nr. 2018/2338 
 
Vedtak:  
 

1. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.  
2. Universitetsstyret vedtar at deler av behandlingen av sak 47/21 skal skje i lukket møte 

 
 
S 47/21 Gjennomgang av sak om praksisportal 
Sak nr. 2020/14644 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetet i Bergen har tatt PwC sin rapport og gjennomgang til 
etterretning. 

2. Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot 
tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er 
hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at 
han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, 
foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og 
lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne 
samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.  

3. Styret mener at det i denne saken også har skjedd kritikkverdige feil i 
administrasjonen. Styret mener at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt 
selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og 
lovverk. Styret anerkjenner samtidig at flere i administrasjonen har forsøkt å melde fra 
i sakens anledning. 

4. Styret vil beklage til eksterne aktører som er blitt involvert i prosessen og som kan ha 
opplevd belastninger som følge av denne saken.  

5. Styret ber om at universitetsdirektøren fremlegger en sak om universitetets 
overordnete styringsstruktur, roller og fullmakter innenfor rammene av 
ledelsesmodellen ved UIB. 

6. Styret ber universitetsdirektøren følge opp læringspunktene slik de er formulert i 
universitetsdirektørens saksfremlegg. 

 
 
 


