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 Arkivsaksnr.: Dokumentdato: 
 2022/911 20.04.2022 
   
   
Styre: Styresak: Møtedato: 
Universitetsstyret 35/22 05.05.2022 

 

Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v. 

 
Saken gjelder: 
Til orientering følger en oversikt over saker, for det meste oppnevninger, som er gjort på 
fullmakt. Det vises ellers til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrer 
m.fl.  
 
a) Brev av 10.3.2022 

Svar fra UiB til Kunnskapsdepartementet om Konsekvenser av krigen i Ukraina for 
forsknings- og utdanningssektoren, jf. vedlagte brev. (2022/3831) 
  

b) Beslutningsnotat av 9.3.2022 
Det er fattet et vedtak om økonomisk støtte til russiske studenter, se vedlagt notat. 
(2022/3831) 
 

c)  Beslutningsnotat av 7.4.2022 
Det er fattet vedtak om utsett sensurfrist – ARK210, se vedlagt notat. (2022/5498) 
 

d) Brev av 7.3.2022 
Administrasjonssjef Ragnhild S. Stolt-Nielsen, Bjerknessenteret for klimaforskning er 
oppnevnt som nytt medlem til styret for Stiftelsen Stenersen samling. Oppnevning 
gjelder for perioden 2022-2026. (2009/3436) 
 

e) Brev av 23.03.2022 
Det er opprettet et fagråd for Det norske institutt i Athen. Fagrådets medlemmer er:  
Professor Ole T. Hjortland, prodekan HF, UiB (leder) 
Professor Halvard Fossheim, FoF/HF, UiB 
Professor Eivind H. Seland, AHKR/HF, UiB  
Professor Mathilde Skoie, prodekan HF, UiO 
Ett medlem oppnevnt at Studentparlamentet ved UiB. 
(2019/2568) 
 

f) Brev av 23.03.2022 
Det er opprettet en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for styrket forskningsetisk 
innsats ved UiB.  
 
Redelighetsutvalget ved UiB utgjør styringsgruppen, og har følgende sammensetning: 
Viserektor Benedicte Carlsen, leder  
Professor Lise Øvreås, Institutt for biovitenskap  



  

 
 
 
  

2 

Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
Førsteamanuensis Torger Kielland, Det juridiske fakultet 
Seniorforsker Inge Amundsen, Christian Michelsens institutt 
 
Arbeidsgruppen består av: 
Prodekan Marit Bakke, MED, leder 
Prodekan Øyvind Frette, MN 
Instituttleder Rasmus Slåttelid, SVT, HF 
Stipendiat Oda Eiken Maraire, SV 
Stabsdirektør Kari Fuglseth, UDIR  
Avdelingsdirektør Benedicte Løseth, FIA 
Seksjonssjef forskningsseksjonen, Anne Kristin Lamo Aanstad, PSYK  
(2022/5223) 
 

g)  Aktivitets- og økonomirapport for 2021 for Senter for klimadynamikk ved 
Bjerknessenteret. (2022/4937) 
 

h)  Holbergprisen – regnskap og rapport for bruk av midlene i 2021. (2022/4123) 
 

i) Diverse referater fra møter i sentrale råd og utvalg m.v. som kan leses på nett: 
1. Protokoll fra møte i utdanningsutvalget 10.2.2022 
2. Referat fra møter i arbeidsmiljøutvalget 24.11.2021 og 17.2.2022 
3. Protokoll fra møte i Studentparlamentet 28.2.2022 
 

j) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
Møter i fakultetsstyre: 
1. Styremøter ved Det humanistiske fakultet protokoll sirkulasjon og 22.3.2022 
2. Styremøter ved Fakultet for kunst, musikk og design 10.2.2022 
3. Styremøte ved Det juridiske fakultet 15.3.2022 
4. Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 3.11.2021 
5. Styremøte ved Det medisinske fakultet 23.3.2022 
6. Styremøter ved Det psykologisk fakultet 10.3. og 17.3.2022  

  
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar saken til orientering. 

   
 

  
  
Robert Rastad  
universitetsdirektør  

 
 
  
 
20.04.2022/Mona Viksøy 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2022/2022-05-05/%C3%85rsrapportSKD2021.PDF
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2022/2022-05-05/%C3%85rsrapportSKD2021.PDF
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2022/2022-05-05/Holbergprisen_rapport2021.PDF
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_uu_mote_1.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Amu/Referat/Referat%20AMU%20241121.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Amu/Referat/Referat%20AMU%20170222.pdf
https://www.spuib.no/sp-21-22-07-protokoll/
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_sirkulasjonssak_5-2022_-_soknad_om_opprykk_til_professor_etter_kompetanse.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_22.03.22_0.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/Sak%201722%20Protokoll%2010.02.22.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_15.03.2022._sak_18_31.pdf
https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/p_03.11.2021.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2022/Protokoller/Utkast%20protokoll%20m%C3%B8te%2023.03.2022%20web.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_10.02.2022_til_nettsidene.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_17.03.22_til_nettsidene.pdf
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Vedlegg:  
1. Brev til Kunnskapsdepartementet av 10.3.2022 
2. Beslutningsnotat av 9.3.2022 
3. Beslutningsnotat av 7.4.2022
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BESLUTNINGSNOTAT 
 
 Vår ref Dato 
 2022/3831-MOV 09.03.2022 

 
Beslutningsnotat om økonomisk støtte til russiske studenter 
 
Våren 2022 er det 26 studenter med russisk statsborgerskap ved UiB. På grunn av 
finansielle sanksjoner mot Russland som følge av krigen mot Ukraina får mange av 
studentene ikke tilgang til kontoen sin i hjemlandet. De har ikke har midler til å betale til livets 
opphold. En del av studentene bor i Sammen sine boliger, og vil bli avlastet ved at Sammen 
fryser husleien i en tid fremover. Andre har antagelig privat bolig og har da behov for penger 
til husleie. Studenter som allerede har vært i Norge en stund kan ha fått norsk bankkonto og 
ha sikret egen likviditet på den måten. Videre har en del av studentene støtte gjennom 
Lånekassen, og UiB antar da at disse har en norsk bankkonto med tilgang til midlene.  
 
Det er satt i gang et kartleggingsarbeid for å en oversikt over det samlede behovet 
studentene har. Data fra Felles Studentsystem (FS) viser at det er fem-seks studenter som 
ikke har støtte gjennom Lånekassen, og UiB legger til grunn at det er denne gruppen som 
har størst behov for økonomisk bistand.  
 
Med utgangspunkt i NAVs statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til 
livsopphold, som er på kr. 6 550,- per måned for enslige, (ikke inkludert utgifter til bolig), og 
dersom vi legger til grunn at de russiske studentene har bolig gjennom Sammen, vil det i en 
måned for 5 – 6 studenter være behov for til sammen kr. 32 750 - 39 300,- Beløpet kan være 
høyere dersom det er flere som har behov for bistand.  
 
Økonomiavdelingen har en avtale med DNB om kronekort til studenter som kommer til UiB 
på noen særskilte stipendieprogrammer. Denne ordningen kan også benyttes av gruppen 
russiske studenter som har behov for umiddelbar bistand. Økonomiavdelingen bistår i det 
praktiske rundt utdeling av kronekort.  
 
På denne bakgrunn fattes følgende vedtak: 
 
Studenter fra Russland som melder om økonomiske utfordringer som følge av sanksjonene 
mot Russland, gis støtte til livsopphold. Støtten gis som lån og utbetales via kronekort-
ordningen ved Økonomiavdelingen 
 
 
 
Margareth Hagen 
rektor                   Robert Rastad 
                   universitetsdirektør 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

mailto:postmottak@uib.no
http://www.uib.no/
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Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
 
 
 
Deres ref Vår ref Dato 
 2022/3831-TOVST 10.03.2022 
 
 
Konsekvenser av krigen i Ukraina for forsknings- og 
utdanningssektoren: Svar fra UiB 
Vi viser til brev om ovenstående, der det blir orientert om situasjonen og konsekvenser for 
forsknings- og utdanningssektoren, og hvor dere ber om informasjon som vedrører UiB sin 
kapasitet til å ta imot ukrainske flykninger.  
 
Universitetet i Bergen støtter helhjertet regjeringens fordømmelse av Russlands invasjon av 
Ukraina, og har iverksatt en rekke tiltak for å støtte våre ukrainske studenter og ansatte. UiB 
har etablert en egen ressursside for ansatte og studenter om universitetets håndtering av 
krigen i Ukraina. 2. mars mobiliserte universitetssamfunnet sin kunnskapsberedskap, og UiB 
gjennomførte sammen med Studentersamfunnet et temamøte om krigen i Ukraina.  
 
UiB har tatt initiativ til et felles brev til (datert 08.03.22) til Utenriksdepartementet med kopi til 
Kunnskapsdepartementet, signert av rektorene ved de fire største universitetene i Norge 
(BOTT-universitetene). I brevet foreslår universitetene at Norge i samarbeid med 
organisasjonen Institute for International Education sitt Scholar Rescue Fund (IIE-SRF), går 
sammen om å gi beskyttelse til et antall ukrainske akademikere.  
 
I brevet foreslås det at ukrainske forskere på flukt får tilbud om midlertidige stillinger ved 
norske institusjoner finansiert gjennom en løsning der UD matcher stipendene fra IIE-SRF, 
og der de norske universitetene påtar seg å dekke differansen mellom den fulle lønnen og 
stipendene. 
 
Vi har stor oppmerksomhet om å følge opp konsekvensene av krigen i Ukraina, og vi følger 
tett opp våre studenter og ansatte på både Ukrainsk og Russisk side. Internasjonalt senter 
koordinerer henvendelsene, og det er lav terskel for å ta kontakt om spørsmål, bekymringer, 
tilrettelegging eller behov for rådgivning/psykologiske tjenester enten gjennom 
studentsamskipnaden (Sammen), eller klinikk for krisepsykologi. 
 
Vi er videre i dialog med UiB-studenter som er på utveksling i Russland om eventuelt 
avbrudd av studiene og retur til Norge, og studenter som hadde planlagt utvekslingsopphold i 
Russland til høsten, får nå tilbud om nye alternativer i andre land.  
 
Vår HR-avdeling har, i samarbeid med klinikk for krisepsykologi, hatt tilbud for ledere som 
har medarbeidere fra de berørte landene slik at de skal kunne følge opp disse på best mulig 
måte. Vi har blant annet stor lederoppmerksomhet mot fagmiljø og faggrupper der ansatte av 

mailto:postmottak@uib.no
http://www.uib.no/
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begge nasjonaliteter samarbeider, for raskt å gripe inn dersom uheldige situasjoner oppstår 
mellom kolleger. 
 
Generelt kan vi melde at det er stor bekymring blant ukrainske og russiske ansatte og 
studenter i forhold til kommunikasjonsmuligheter med hjemlandet. Nedenfor følger våre 
betraktninger rundt spørsmålene som stilles i brevet.  
 
Forskningssamarbeid  
KD ber om å bli orientert om eventuelle forskningssamarbeid mellom norske og 
russiske institusjoner knyttet til atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning. (skal 
fortsette som før inntil videre).  
 
UiB har fem aktive NFR-prosjekter med russiske partnere. Ingen av disse prosjektene er 
knyttet til atomberedskap eller fiskeri- og ressursforvaltning. Det er foreløpig ingen av de UiB-
ledede prosjektene med russiske partnere som har uttrykt behov for nasjonal bistand i 
forbindelse med at prosjektene nå fryses. 
 
Institusjonens kapasitet til å imot studenter  
 
Ledige studieplasser  
UiB har ikke noen ledige studieplasser, men vi har som et breddeuniversitet, mulighet og 
evne til å oppskalere tilbudet vårt som en ekstraordinær innsats. Vi er fleksible og ønsker å 
ta imot flyktninger på våre studier. Studenter kan tas opp til enkle emner som undervises på 
engelsk, og til masterprogram dersom de kvalifiserer for dette. Vi kommer til å legge til rette 
for å gi ukrainske studenter som er i studieløp, innpass på våre studieprogram, slik at de kan 
fullføre sine studier her. Internasjonalt senter ved UiB, i dialog med fakultetene og NOKUT, 
legger til rette for dette.  
 
Det vil være bra om NOKUTs kapasitet for å vurdere utenlandsk utdanning økes slik at 
NOKUT i større grad kan avlaste institusjonene i dette arbeidet. 
 
UiBs kapasitet er avhengig av hvordan de Ukrainske studentene fordeler seg på typer av 
studietilbud. Få studenter fordelt på flere studieprogram, vil lettere kunne håndteres enn stor 
søkning, eller høyt inntak av studenter på studier som er plassert i en høy 
finansieringskategori, og der det er kapasitetsbegrensninger på nødvendig infrastruktur. 
 
Institusjonens kapasitet i dag og potensial for hurtig oppskalering på engelskspråklige 
bachelor- og mastergradsutdanninger  
Ved UiB har vi ingen rene engelskspråklige bachelorprogram, men for en del av våre 
studieprogrammer vil vi raskt kunne slå over til engelsk undervisning ved behov. Vi har per i 
dag flere engelskspråklige masterutdanninger. En oversikt over disse finnes her: 
https://www.uib.no/en/education. Disse kan raskt åpnes for flere kvalifiserte studenter etter 
behov. Vi tilbyr i tillegg en lang rekke engelskspråklige emner på både bachelor og 
masternivå, og tilbud om engelskspråklige emner finnes på alle våre fakulteter. Om det blir 
aktuelt, kan vi å øke opptaket til disse, enten ved å tilby emnene i større lokaler eller ved å 
tilby dobbel undervisning i enkelte av dem.  
 
 

https://www.uib.no/en/education
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Institusjonens kapasitet i dag og potensial for hurtig oppskalering av 
norskopplæringstilbud for utlendinger  
UiB vil legge til rette for å oppskalere tilbud om norskkurs for utlendinger uten 
forkunnskapskrav. Vi er innstilt på å få på plass et tilbud for ukrainske flyktninger i vår, 
sommer og til høsten. 
 
Vi ber også om at institusjonene melder inn forhold det er behov for at departementer 
eller andre myndighetsorganer tilrettelegger for, for at institusjonene skal kunne ta 
imot flyktninger på en mest mulig effektiv måte.  
 
Utfordringer institusjonene allerede er kjent med eller tror at kan dukke opp i 
forbindelse med ukrainske, russiske og hviterussiske studenter og ansatte ved 
institusjonene deres, og som ikke kan løses lokalt.  
UiB er beredt på en flyktningestrøm, og har samarbeid med Bergen Kommune og Sammen 
om å tilrettelegge for dette.  
 
Russiske studenters manglende tilgang til banktjenester 
De russiske studentene har umiddelbart behov for økonomisk støtte, fordi de er avskåret fra 
transaksjoner fra sin bankkonto i hjemlandet etter sanksjonene mot Russland. Dette er 
studenter som er her på semesterutveksling, og da har ikke mulighet til å åpne norsk 
bankkonto. I påvente av nasjonale ordninger, løser UiB dette med umiddelbart å gi ut lån til 
de som trenger det, ved hjelp av kronekort med ukentlig påfyll. For de studentene som bor i 
studentsamskipnadens (Sammen) boliger, og som også har betalingsproblemer, fryser 
Sammen midlertidig husleien.  
 
Dersom krigen skulle trekke i langdrag vil det være behov for å forlenge oppholdstillatelsen 
for Ukrainske, Russiske og Hviterussiske studenter som allerede er ved institusjonene. For 
korttidsstudenter er forlenging av oppholdstillatelse for å kunne overføres til gradsgivende 
studieprogram, allerede akutt. Selvfinansierte gradsstudenter fra Russland vil også oppleve 
utfordringer når det gjelder å dokumentere midler til livsopphold og ha penger til å søke om 
ny oppholdstillatelse. Her bør UDI raskt bidra med løsninger.   
 
UiB anmoder om at ansvaret for økonomisk støtte til studenter som er rammet, flyttes til 
nasjonalt nivå, og at Lånekassen involveres for å dekke behovene. Også utfordringene 
knyttet til å åpne norsk bankkonto for studenter som er på korttidsopphold, må sees 
nærmere på. 
 
Vi vil også be departementet om å sikre at Samskipnadene rustes for å kunne avhjelpe 
studentenes akutte problemer med finansiering av husleiekostnader i samskipnadenes 
boliger. Samskipnadene bør også sørge for økt kapasitet på rådgivnings- og 
psykologtjenester for studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland.  
 
Muligheter for forlenging av studieopphold for Ukrainske studenter 
Til orientering så undersøker vi nå om studenter fra Ukraina som er her på korttidsopphold 
finansiert med EU-stipendmidler (Erasmus/ICM-stipend) kan beholde denne finansieringen 
dersom de gis opptak på ordinære gradsstudier ved UiB, eller om det er krav om at de må ha 
status som utvekslingsstudent for å beholde slik støtte.  
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Det vil være bra om HK-dir raskt kan avklare dette, og for studentene vil det være bra om det 
lar seg gjøre å beholde stipendmidlene selv om studentstatusen deres skulle endres. 
 
Russiske søkere til studier ved UiB 
Som en følge av at alt kunnskapssamarbeid med Russland blir lagt i bero, gir det oss en 
problemstilling som vi ber om en avklaring på. Dette gjelder at det ved UiB er mulig å søke 
om opptak til 2- årig mastergrad på individuelt og selvstendig grunnlag. I dette opptaket har 
UiB 10 søkere fra Russland og en søker fra Hviterussland, som ennå ikke har fått svar på 
søknad om opptak. UiB ber om avklaring fra KD på hvordan vi skal forholde oss til denne 
søkergruppen. Flere av de aktuelle studentene vil være kvalifiserte for opptak, og ville 
normalt ha fått et opptaksbrev fra UiB med tilbud om studieplass. Vi ber om tilbakemelding 
på om vi kan sende opptaksbrev som vanlig, og om hvordan vi eventuelt skal begrunne et 
avslag om opptak. 
 
Tilsettingsforhold for Ukrainske forskere  
Forskere fra Ukraina som i dag har midlertidige stillinger ved UiB, kan ikke reise hjem når 
arbeidskontrakten går ut. Det bør derfor komme økonomiske ordninger som gjør at vi kan 
tilby fortsatt arbeid ved UiB for denne gruppen.  
 
Vi oppfordrer til nasjonale ordninger for tilsetting av forskere som kommer som flyktninger, 
ved å styrke ordninger som Scholars at Risk og organisasjonen Institute for International 
Education sitt Scholar Rescue Fund (IIE-SRF). Dersom vi skal ta imot betydelig flere ansatte 
som kommer som flyktninger, vil vi ha behov for en forenklet prosess for tilsetting av disse.   
 
Antall studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland som befinner seg her i 
studieøyemed, altså ikke varig bosatt i Norge  
UiB har denne våren 18 studenter og seks stipendiater fra Ukraina, 26 studenter og 10 
stipendiater fra Russland og to studenter og en stipendiat fra Hviterussland. 
 
Kontaktperson ved UiB er avdelingsdirektør ved Studieavdelingen: Christen Soleim, epost: 
Christen.Soleim@uib.no 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
Margareth Hagen  
rektor Robert Rastad 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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BESLUTNINGSNOTAT 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 
 2022/5498-KNKN 07.04.2022 

 
 
Beslutningsnotat. Utsett sensurfrist - ARK210 
I høve overgang til nytt IT-system for tilgang vart ARK210 Teori og metode i arkeologi ramma 
av ein teknisk svikt. Svikten førte til at sensorane på emnet ikkje fekk tilgang til prøven dei 
skulle sensurere før det var gått tre dagar. Konsekvensen, dersom fristen ikkje blir forlenga, 
er at sensorane får tre dagar mindre til å gjere sitt arbeid. 
 
Som hovudregel skal sensuren ligge føre innan det er gått tre veker, jf. universitets- og 
høgskulelova § 3-9 (4). Same føresegn opnar for å bruke meir tid dersom «særlige grunner» 
gjer det naudsynt. Ein føresetnad for å nytte unntaksføresegna er at grunnane som gjer 
forlenginga naudsynt ikkje var kjende på førehand. Den tekniske svikten skildra i førre avsnitt 
er nettopp av ein slik karakter. 
 
I utgangspunktet skal vedtak om forlenga sensurfrist til enkelteksamenar gjerast av 
universitetsstyret. Sidan sensuren skal gjennomførast før styret blir samla, må avgjersla 
takast av rektor i samsvar med fullmaktsføresegna i universitets- og høgskulelova § 10-2 (1) 
b.  
 
På dette grunnlaget gjer rektor dette 

Vedtaket: 
For emnet ARK210 våren 2022 blir sensurfristen endra frå 22. april 2022 til 25. april. 
 
 
 
Vennlig hilsen 

 

  
Margareth Hagen  
rektor Robert Rastad 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 
 
 
Kopi 
Universitetsdirektørens kontor 
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