
Referat fra IDU-møte 4. september 2013 

Tilstede: Charlotte Hallberg (Parat, leder) 

  Arne Mykkeltveit (akademikerne) 

  Kristin Skogedal (NTL) 

  Eli Kristine Knudsen (Hovedverneombud) 

  Jan A. Johansen (NTL) 

  Trine Moe (arbeidsgiverrepresentant, referent) 

Forfall:  Randi Barndon (forskerforbundet) 

 

Saksliste 

1. Orienteringer fra fakultetsledelsen 

- Kim Ove Hommen tiltrer som assisterende fakultetsdirektør 14. oktober 

- Orientering om kontorfordeling i 4. etg. Harald Hårfagresgt. 1 

- Kompetanseplan for administrasjonen.  

Kommentarer til kompetanseplanen fra IDU: 

- IDU mener at ansatte førstekonsulenter som lærer opp nytilsatte skal få en kompensasjon for 

dette. 

- Der det ikke er mulig med en ukes overlapping for studieveiledere ved nytilsetting eller der det er 

langvarig fravær, bør fakultetsadministrasjonen stille med en 0,5 fast stilling som kan disponeres 

fleksibelt av instituttene. Stillingen bør være knyttet til fakultetsadministrasjonen gjennom 

omdisponering av ressurser. Eventuelt bør erfarne studentmedarbeidere på timebasis kunne 

brukes i tillegg. Konklusjonen er at dette forslaget inkluderes i oppfølgingen av den 

administrative bemanningsplanen, jf fakultetsstyresak. 

- Opplæring for forskningskonsulenter bør prioriteres, eventuelt fra UiB sentralt. 

 

2. Orienteringer fra hovedverneombudet ved fakultetet 

- HMS- midler fra EIA (Hms og bygningsmessige tiltak) varierer fra fakultet til fakultet. HF- har i flg 

hovedverneombudet en utestående rest på 750 000 kroner for 2010, 2011 og 2012.  Dette 

skyldes i følge fakultetsdirektøren sannsynligvis at HF ikke her sendt internfaktura til Eia. Dette vil 

vi følge opp. Fakultetet har brukt betydelig mer enn bevilgningen fra EIA til mindre 

bygningsmessige tiltak. Fakultetsstyret bevilget i 2013 kr. 100 000 til hvert av instituttene 

innenfor egen ramme og vi foreslår det samme i 2014. 

- Trim i arbeidstiden: Følges opp av Charlotte og  Eli Kristine  

 

3. Fakultetsstyresaker 

Fakultetsdirektøren orienterte om: 

- Budsjettforslag 2014 for HF og Grieg-forskningssenter 

- Oppfølging av den administrative bemanningsplanen 

 

4. Eventuelt 

- Notat om lønnspolitikk sendt fra IDU. Kort orientering fra fakultetsdirektørene om virkemidlene i 

UiBs lønnspolitikk. Diskusjon 

- Forslag fra IDU om vikarpool (se kommentarer under pkt om kompetanseplan) 

 


