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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. I tillegg vises det til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrene
m.fl.
a)

Brev av 26.5.2021
Professor Lise Øvreås, Institutt for biovitenskap, er oppnevnt som medlem til Partner
Forum for Artic Frontier AS. (2021/7545)

b)

Brev av 29.6.2021
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Sara Karoline Mørland oppnevnt som
nytt medlem i Den sentrale klagenemnd for resten av inneværende periode, fra 1.4.31.7.2021. (2017/7164)

c)

Brev av 2.7.2021
Professor Gunn Mangerud, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, er oppnevnt
som nytt medlem at styret for Nansen Senter for miljø og fjernmåling frem til 31.12.2021.
(2010/5112)

d)

Brev av 2.7.2021
Rektor Margareth Hagen er oppnevnt som medlem til styret for Trond Mohn Stiftelse for
perioden 1.8.2021-31.7.2025. (2021/9152)

e)

Brev av 10.8.2021
Professor og viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve erstatter
professor Robert Bjerknes i GAC (Governance Advisory Committee) - Bergen Center for
Brain Plasticity (BCBP). (2021/10593)

f)

Brev av 11.8.2021
Avdelingsdirektør Maria-Carme Torras-Calvo, Universitetsbiblioteket, er oppnevnt som
medlem til styringsgruppen for utredningen "Felles infrastruktur og tjenester for FAIR
forskningsdata". (2021/9569)

g)

Brev av 12.8.2021
Visedekaner for utdanning Marit Øilo, Det medisinske fakultet, og Yael Harlap, Det
psykologiske fakultet, er oppnevnt som nye medlemmer i Regionalt samarbeidsorgan for
utdanning. (2021/10733)
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H)

Brev av 16.8.2021
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende medlemmer oppnevnt til styret
for Universitetsmuseet for perioden 1.8.2021-31.7.2022:
Medlemmer
Sigbjørn Løland Torpe
Silje Klundelien Storfossen
(2021/10477)

Varamedlemmer
Timo Janne Kanehl

i)

Beslutningsnotat av 14.6.2021
Sensurfristen for emnet SPED101 vårsemesteret 2021 er forlenget fra 10.06.2021 til
24.06.2021. (2020/10042)

j)

Beslutningsnotat av 28.6.2021
Sensurfristen for emnet PSYK114 vårsemesteret 2021 er forlenget fra 24.06.2021 til
25.06.2021. (2020/10042)

k)

Aktivitets- og økonomirapport for 2020 for Senter for klimadynamikk ved
Bjerknessenteret. http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-09-09/ÅrsrapportSKD2020.PDF
(2021/9425)

l)

Rektor og universitetsdirektør oppretter et nytt rådgivende utvalg for innovasjon. Mandat
for utvalget ligger ved.
Diverse referater fra møter i sentrale råd og utvalg m.v. som kan leses på nett:
1. Referat fra møte i forskningsutvalget
12.5.2021: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_120521-utkast_.pdf

2. Referat fra møter i utdanningsutvalget
20.5.2021: https://www.uib.no/nb/sa/146442/protokoll-fra-uu-m%C3%B8te-20052021
3.6.2021: https://www.uib.no/nb/sa/146443/protokoll-fra-uu-m%C3%B8te-03062021

3. Referat fra møter i arbeidsmiljøutvalget
9.2.2021: https://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Amu/Referat/Referat%20AMU%20090221.pdf
8.4.2021: https://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Amu/Referat/Referat%20AMU%20080421.pdf

Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett:
1. Møter i fakultetsstyre:
Styremøte ved Det humanistiske fakultet
15.6.2021: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_15.06.21.pdf

2. Styremøte ved Det juridiske fakultet
15.6.2021: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_15.06.2021._sak_36-50_0.pdf

3. Styremøte ved Fakultet for kunst, musikk og design
29.4.2021:
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_4021_protokoll_fra_mote_i_fakultetsstyret_29.04.21.pdf

4. Styremøte ved Det medisinske fakultet
5.5.2021: https://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2021/Protokoller/Protokoll%20m%C3%B8te%2005.05.2021.pdf
16.6.2021
https://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2021/Protokoller/Utkast%20protokoll%20m%C3%B8te%2016.06.2021%20web.pdf
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Styremøte ved Det psykologisk fakultet
17.6.2021: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_17.06.2021_pa_web.pdf

Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
20.4.2021

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styremote_ved_det_samfunnsvitenskapelige_fak_200421.pdf

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.

Robert Rastad
universitetsdirektør

12.08.2021/Mona Viksøy
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MANDAT FOR UNIVERSITETETS
INNOVASJONSUTVALG
Universitetet i Bergen (UiB) sin forskning er grunnlaget for innovasjon og nyskaping. UiB skal ta en
ledende rolle for å utvikle innovasjonsarbeidet i akademia. Det er et mål å fremme
innovasjonsarbeidet som utføres på UiB og bedre rammevilkårene for innovasjon. Utvalget skal bidra
til å styrke forskernes nye muligheter i EUs program, Innovative Europe. Videre skal utvalget
videreutvikle innovasjonsprogrammet UiB idè for å sikre at alle vitenskapelig ansatte og studenter får
gode muligheter til å utvikle kunnskap og ideer i samarbeid med offentlig sektor og næringslivet.
UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og
ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.
Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved UiB. Formålet med utvalget
er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet.
Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon og
innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger.
Innovasjonsutvalget har en sentral rolle i UiBs arbeid med innovasjon og skal være et rådgivende
organ for universitetsledelsen i innovasjonsstrategiske spørsmål
1. Utvalget skal bidra til å bygge en kultur for innovasjon ved universitetet og bidra til
informasjonsdeling og samordning av innovasjonsarbeidet.
2. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd om hvordan innovasjonsaktiviteter ved UiB kan
videreutvikles, og hvordan de administrative støttefunksjonene for innovasjon kan innrettes.
3. Innovasjonsutvalget skal bidra til å sikre økt ekstern finansiering fra nasjonale og europeiske
virkemidler.
Sammensetning:
Universitetsledelsen oppnevner utvalgets medlemmer. Utvalget skal ha følgende sammensetning:
Medlemmer for en valgperiode (4 år)
-

Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger (leder)
Pro-/visedekaner med ansvar for innovasjon, én fra hvert fakultet
Representant med ansvar for innovasjon fra Universitetsmuseet i Bergen
Representant for studentene
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Arbeidsform:
Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle
beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget




Utvalgets medlemmer kan foreslå saker til behandling
Dagsorden fastsettes av leder
Sekretariat er Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Utvalget skal møtes to til fire ganger per semester.

