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Henvisninger 
Fakultetsstyret 5. september 2019 – sak under eventuelt fra styremedlem Bodil Holst 
SDG Bergen 
Ocean Sustainability Bergen 
SDG213 - emnebeskrivelse 
SDG214 – emnebeskrivelse  
SDG215 - emnebeskrivelse 
 
 
Bakgrunn 
I fakultetsstyremøtet 5. september 2019 tok Bodil Holst initiativ til å invitere Lise Øvreås som 
er vitenskapelig direktør for Ocean Sustainability Bergen, for å diskutere med henne hvordan 
MN-fakultetet best kan følge opp UiBs ansvar for SDG14. Ocean Sustainability Bergen 
(OSB) er ansvarlig for det daglige arbeidet knyttet til UiBs status som knutepunkt for 
bærekraftsmål 14: Liv under vann utpekt av United Nations Academic Impact (UNAI). OSB er 
også knutepunkt for paraplyorganisasjonen International Association of Universities (IAU) sitt 
arbeid med bærekraftsmål 14. Gjennom OSB har UiB inntatt en lederrolle internasjonalt 
innen akademia i arbeidet for å fremme kunnskap og viten om et bærekraftig hav.  
 
Lise Øvreås kommer til vårt møte 5. februar 2020, og vil sammen med marin dekan Nils 
Gunnar Kvamstø og marin direktør Amund Måge holde en innledning for fakultetsstyret.  
 
De har alle fått følgende stikkord: 

1. Presentasjon av mandatet slik det er gitt fra FN 
2. Tidsrammer/-frister fra FN  
3. Hvordan følger UiB opp arbeidet 

https://www.uib.no/sdgbergen
https://www.uib.no/en/ocean
https://www.uib.no/en/course/SDG213
https://www.uib.no/emne/SDG214
https://www.uib.no/en/course/SDG215
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4. Forventninger til MN-fakultetet (som ansvarlig for det marine satsingsområdet til UiB) 
om å støtte opp under, og bidra inn mot FN-mandatet? 

 
 
Viktige tema for diskusjon (ikke uttømmende liste) 

 
• Hvilke tiltak kan MN-fakultetet bidra med for å styrke det som bør gjøres innenfor FN-

mandatet, eller som et naturlig supplement til FN-mandatet (og samtidig styrke 
UiBs/MNs profil) 

• Hvordan skal vi få til et godt samarbeid på tvers mellom OSB og fakultetene? 
• Hvordan kan vi bruke vår SDG-status mer aktivt i alt profileringsarbeid (nettsider, 

signaturer, sosiale medier, på campus mv.) 
• Finnes det muligheter for å søke om midler fra departementet, eller finne mulige 

forskningsinitiativ ovenfor andre potensielle finansieringspartnere?  
 
 
Forslag til vedtak 
På bakgrunn av fakultetsstyrets diskusjon vil det i møtet bli formulert vedtak med konkrete 
oppfølgingspunkter. 
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