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MØTEPROTOKOLL  
 

Utdanningsutvalget 
 
Dato: 10.06.2021 kl. 09:00 
Sted: Teams 
Arkivsak: 17/02085 
  
Til stede:  Malin Arve, Kristin Rygg, Lars Ivar Oppedal Berge, Iver Bragelien, 

Vidar Schei, Gernot Peter Doppelhofer, Endre Bjørndal, Kjell Ove 
Røsok, Per Erik Manne, Kjetil Sudmann Larssen, Frank Mortensen, 
Oliver Wahlquist, Ida Carine Haugen Kreutzer, Gustav Kvalsund 
Nybø, Jorun Gunnerud 

Forfall:  Hans Jarle Kind, Astrid Foldal 
Andre: Stig Tenold 
Protokollfører: Merete Ræstad 

 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

13/21 17/03138-37 Godkjenning av saksliste 4/21 2 

14/21 20/03778-1 Gjennomføring av sensur for masterutredninger 2 

15/21 20/01071-5 
Bachelor i økonomi og teknologi - Rapport fra 
arbeidsgruppen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 
jfr Fvl §13.1pkt2 

3 

16/21 17/03137-30 Eventuelt 4/21 3 

Orienteringssaker 

12/21 21/01331-2 
Bruk av supplerende tildeling på statsbudsjettet 2021 - 
Lønn til studenter 

4 

13/21 18/00613-27 Prorektor orienterer 4/21 5 

 
 
Bergen, 10.06.2021 
Malin Arve 
møteleder 
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VEDTAKSSAKER 
 
13/21 Godkjenning av saksliste 4/21 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2021 13/21 

 
 
Vedtak  
Utvalget godkjenner saksliste 4/21 
 
 
14/21Gjennomføring av sensur for masterutredninger 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2021 14/21 

 
 
Møtebehandling 
Prorektor orientert om saken. 
 
Det har til nå vært slik at sensurfristen for en masterutredning har vært regnet fra den dagen 
den enkelte student leverer inn utredningen. Det har skapt forvirring hos sensorene som får 
tilsendt utredningene samlet, men som har måttet forholde seg til forskjellige sensurfrister. 
Det er også behov for å kunne sammenligne utredningene før man fastsetter endelig 
vurdering.  
 
Det er ønske om å endre praksis og utvalget ble forelagt følgende endringsforslag: 

- For masterutredninger som leveres i et konkret angitt tidsrom før innleveringsfristen, settes en 
seks ukers sensurfrist som regnes fra innleveringsfristens utløp. 

- Utenfor disse konkrete tidsrommene sendes masterutredningene til sensur etter hvert som de 
leveres.  

- Forslag til konkret angitt tidsrom er 7 dager før innleveringsfristen.  

Tidsrommet på 7 dager fanger historisk sett opp 90% av utredningene.  
 
Innspill fra utvalget 
Utvalget hadde ingen innvendinger til forslaget men studentene håpet at dette ville gjøre det 
enklere å levere gode og flere karakterbegrunnelser.  
 
Vedtak  
Utdanningsutvalget støtter forslaget om en endret praksis for oversendelse av 
masterutredninger til sensur og ber prorektor jobbe videre med implementering av forslaget. 
For masterutredninger som leveres i et avgrenset tidsrom før innleveringsfristene, foreslås at 
sensurfristen regnes fra innleveringsfristens utløp. For utredninger som leveres utenfor de  
gitte tidsrommene, foreslås at sensurfristen regnes fra innleveringstidspunktet.    
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15/21 Bachelor i økonomi og teknologi - Rapport fra arbeidsgruppen 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2 

 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2021 15/21 

 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
 
16/21 Eventuelt 4/21 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2021 16/21 

 
Det var ingen saker til eventuelt 
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ORIENTERINGSSAKER 
 
O-12/21 Bruk av supplerende tildeling på statsbudsjettet 2021 - Lønn til 
studenter 
 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2021 12/21 

 
Møtebehandling 
Prorektor orienterte om saken 
NHH fikk i begynnelsen av mars tildelt 1,79 millioner fra Kunnskapsdepartementet som 
skulle brukes til lønn til studenter. Det skal igangsettes tiltak som skal bidra til bedre faglig 
oppfølging av andre studenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og 
studieprogresjon. 
 
Prorektor orienterte om status for bruk av midlene, og om at det fortsatt var midler 
tilgjengelig. Midler som ikke blir brukt i løpet av høsten 2021 vil bli trukket tilbake.  
 
Innspill fra utvalget 
Kommentar til saksdokumentet:  
Det står: «Prorektor ønsker derfor fortsatt forslag til tiltak i tråd med KDs retningslinjer, og 
ber samtidig instituttene og NHHS ta sin del av ansvaret for at tildelingen blir brukt.» 
Studentene påpekte at de ikke har et spesifikt ansvar for at tildelingen blir brukt, noe prorektor 
sa seg enig og bekreftet at NHHS allerede har kommet med mange gode forslag til hvordan 
midlene kan brukes.  
 
Utover det kom det forslag om tiltak i ånden «make campus great again». Det ble understreket 
at midlene må brukes på lønn til studenter.  
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O-sak 13/21 Prorektor orienterer 4/21 
 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
Utdanningsutvalget 10.06.2021 13/21 

 
1. Læringsressursen «Verdien av alt» 
Silje Thalberg orienterte om den nye læringsressursen som er utviklet. Den skal brukes inn 
mot videregående skole i rekrutteringssammenheng, og temaene er derfor i samsvar med 
læreplanene for videregående skole. Temaene er: 
 

- Bærekraftig utvikling. 
Krakk og kriser, entreprenørskap, grønn finans, matsvinn og klimaøkonomi.  

- Folkehelse og livsmestring 
Hva er samfunnsøkonomi, lykke og gode valg, hvordan kjøpe bolig, interkulturell 
kommunikasjon, og arbeidslivet i fremtiden. 

- Demokrati og medborgerskap 
Korrupsjon, ulikhet, og økonomien din i fremtiden. 

Det er utviklet videoer, podcaster og oppgaver, og en nettside med egen logo er under 
utvikling. Alle instituttene har kommet med bidrag.  
Læringsressursen viser hvordan man kan drive med forskningsformidling og formidling av 
problemstillinger økonomer jobber med til denne spesifikke målgruppen.  
 
 
2. Velkomstuken 
Prorektor presenterte programmet for Velkomstuken. Planen kan justeres etter behov i forhold 
til utvikling av pandemien. Det er tatt hensyn til smittevern med en blanding av digitale og 
fysiske aktiviteter.   
 
 
3. Formelle feil 
På forrige møte i Utdanningsutvalget ble det diskutert om rutinene vi har for kvalitetssikring 
av eksamensoppgaver var gode nok, og det ble konkludert med at de var det. Siden den gang 
har det vært flere saker med formelle feil.  

 

 
 
 


