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Til stede:   

 Akademikerne Kjetil Heitmann 

   

 Forskerforbundet  Guttorm Alendal 

   

 NTL  Ole Tumyr 

  Unni Lange Buanes 

 Parat 

 

Linda Emdal 

 HVO (observatør)  Ann-Elise Olderbakk Jordal 

 

   

 For arbeidsgiver Kristine Breivik 

 Referent Solveig Bakke Vasstveit 

  

 

 

I tillegg møtte: Seksjonsleder økonomi Trine Gravdal Lie, HMS-koordinator 
Tove-Lise Størksen, studiekonsulent Merethe Birkeland 

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslisten ble godkjent. 

 

II Referat fra møtet 13.11.2019 

Referatet ble godkjent. 



Forslag fra IDU: 

 Sette opp et IDU TEAMS slik at referatene kan leses og godkjennes i direkte etterkant av 
møtet.  

 

INFORMASJON 

 

1. HMS-status og avvik 

(Orienteringssak III) 

HMS koordinator ga en orientering fra siste periode.  
Det er kommet 9 nye avvik siste periode, 11 er lukket, mens det fremdeles er 17 åpne avvik. De 
fleste av disse er fra Kjemisk institutt og relaterer seg til matlukt fra kantinen. Det har blitt gjort 
tiltak tidligere, men de har ikke vist seg effektive nok. Et av disse er at det ikke produseres mat i 
kantinen lenger. Nye vifter til luftanlegget på kjøkkenet er ventet til sommeren. Ellers gjelder 
avvikene manglende skilt på rømningsvei, skjeggkre, ufullstendige rutiner som kan lede til 
konflikt, underkjent avtrekkskap og en eksplodert pumpebryter. 

Det arbeides med utbedring av rutinene for studentskader. 

Spørsmål fra IDU: 

 Det ble referert til representants tidligere møte med EIA hvor eiendomsdirektør har lovet 
tilbakemelding på hvordan EIA skal behandle avvik fra instituttene.   

o Ass. fakdir. følger opp. 
 

 Det etterlyses tiltak for å lette evakuering av rullestolsbrukere. Tidligere meldt til Tore 
Reigstad. 

o HMS-koordinator følger opp. 
 
 

2. Oppfølging Bærekraftsmål 14 – Liv under vann 

(Fakultetsstyresak 1) 

Ass.fak.direktør ga en orientering. Fagmiljøene har etterlyst hvordan vi skal bruke den statusen 
ansvaret for SDG14 gir oss. Lise Øvreås, vitenskapelig direktør for Ocean Sustainability Bergen 
(OSB), kommer til fakultetsstyret for å diskutere hva slags tiltak mat.nat. kan gjøre, og om det 
finnes økonomiske midler man kan benytte seg av. 

Spørsmål/kommentarer fra IDU: 

 IDU uttrykker bekymring for at SDG blir et kun fakultetstema på høyere nivå som ikke blir 
spredt nedover i systemet til institutter og ansatte. Etterlyser at engasjementet blir spredt til 
«grasroten». 

 



 

3. Godkjenning av regnskap og overføringer til 2020 

 (Fakultetsstyresak 2) 

Seksjonsleder økonomi holdt en presentasjon.  
Overføringene har blitt kraftig redusert fra i fjor. Overføringene redusert til 22,9 mill, og dette er 
også under 3% av grunnbevilgning, som betyr at midlene vil bli overført uten at det er 
nødvendig med godkjenning fra Universitetsstyret. 

BOA ble høyere i 2019 enn budsjettert. 

Spørsmål fra IDU: 

 Hva ligger i det budsjetterte underskuddet på 14 millioner for Institutt for biovitenskap? 
o Seksjonsleder for økonomi kom tilbake med informasjon om dette i slutten av møtet 
 

 

4. Strategi 2020-2022 

KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET 

(Fakultetsstyresak 3) 

Ass.fak.direktør ga en orientering.  
UiB vedtok i februar 2019 ny strategi for 2020-2022, og mat.nat. har fulgt opp med revisjon av 
strategien for fakultetet.  Det har vært et mål å synliggjøre bærekraft, IKT og arbeidslivsrelevans 
med et tydelig budskap om at kunnskap om naturfag og teknologi er nødvendig for et samfunn i 
endring.  For å tydeliggjøre budskapet er det nå mindre tekst og økt billedbruk.  #RealfagUiB er 
tydelig fremhevet i strategien. 

Kommentar fra IDU: 

 Forslag til forbedring av pkt 1 i strategien (bilde/logobruk på førstesiden). Også fremheve 
bærekraftsmålene som er knyttet til klima-energi-miljø.  

o Endringen er gjennomført  
 Positive kommentarer knyttet til koblingen mellom Akademisk frihet, etisk forsvarlig og HMS-

perspektivet i kapittel 6.  

 

5. Studiebarometeret 2019 – muntlig orientering 

(Orienteringssak c) 

Merethe Birkeland holdt en presentasjon om studieundersøkelsen fra 2019.  Studiebarometeret 
måler hvor fornøyd studentene er med studier og studiemiljø.   
 

Mat.nat. scorer høyt på mange områder; læringsform, innhold i praksisstudier, faglig utfordring, 
studentene går på det studieprogrammet de helst vil, vurderingsformer, faglig og sosialt, lære 



selvstendig arbeidsform. Når det gjelder administrativ tilrettelegging av studier ligger MN 0,5 
over landsgjennomsnittet. 
Mat.nat, scorer lavt på alle punkt som har med tilknytning til arbeidslivet, og studentene ønsker 
mer studentaktiv undervisning. 

Masterprogrammet i havteknologi fikk (sammen med masterprogrammet i fysikk) 3.best resultat 
på «alt-i-alt» tilfredshet på UiB. 

 

Spørsmål fra UDI: 

 Inkluderer denne undersøkelse også profesjonsrettede studier? Og er det 
fornuftig/sammenlignbart å ha dem med? 

o Det er både forsknings- og profesjonsrettede studier med i undersøkelsen, så de 
nasjonale resultatene blir et tverrsnitt av alle skoler som er med. 

 Noen studier har så lav svar-rate at de ikke blir med i deler av undersøkelsen. Hva er 
grensen for lav svar-rate i den sammenheng? 

o Dersom det er 6 eller færre svar på studiet, vil resultatene ikke komme med i 
studieoversikten, men de tas med i nasjonale resultat, 

 IDU mener det er viktig å få presisert ovenfor studentene at dette er en viktig undersøkelse 
å svare på. 

 

6. Honours degree - forslag til modell – muntlig orientering 

(Orienteringssak d) 

Ass.fak.direktør ga en orientering. 

Oppretting av Honours degree på UiB har vært oppe til prinsippdiskusjon i ledelsen, uten at noe 
er avklart ennå. Hensikten med programmet vil være å tiltrekke gode og spesielt motiverte 
studenter, men det er reist flere motargumenter for å starte dette opp nå. Det går på at dette vil 
kreve mye ressurser fra vitenskapelig ansatte,- som allerede har mange prosjekter på gang: nye 
grunnemner på  Institutt for matematikk, innføring av generiske ferdigheter i sine program, 
siv.ing program etc.  

Spørsmål fra IDU: 

 Hva ligger i et Honours Degree program? 
o Man legger opp til flere fag/poeng pr semester enn normert i tillegg til at dette skal 

være tverrfaglige studier. 
 IDU kommenterer at Norge muligens er for lite til å lage flere eliteprogram, og at det kan 

være nok at UiO har sitt Honours Degree.  Det er også fare for at ressursene ikke vil følge 
med evt. avgjørelser om innføring. 

 

  



DRØFTING 

 

7. HMS-årsrapport 2019 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

(Fakultetsstyresak 5) 

 

HMS koordinator ga en orientering. 
Syv institutter og fak. adm. har levert sine HMS-rapporter som er sammenfattet i årsrapporten.  
Inntrykket er at det er et godt HMS-arbeid som gjøres ute på instituttene. Alle har innført HMS 
plan og rutiner, og har sterk oppmerksomhet på HMS-arbeidet. Rapporten munner ut i en liste 
med 11 fokuspunkt for videre arbeid. 

Det forventes strengere krav til miljøhensyn da ny miljøsertifisering kommer i 2022. 
Digitale feltkort er testet ut på Bio, vil bli innført på hele UiB. 

Spørsmål fra IDU: 

 Etterlyser økonomisk støtte ved kostbare HMS-tiltak. Tidligere fantes det en pott på 
fakultetet for slikt.  Det er vanskelig å få gjennom søknader hos EIA fordi vilkårene for støtte 
er meget begrensende («alvorlig fare for liv og helse» e.l.) 

o Innspillet er videreformidlet til fakultetsstyret 

 

 

EVENTUELT  

Ingen saker  

 

 

 

 

07.02.2020/Solveig Bakke Vasstveit  

 

Kristine Breivik  

assisterende fakultetsdirektør 

 


