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Saker fra IDU-leder 
Det er noe usikkerhet blant IDUs medlemmer om hvorvidt alle protokoller fra i fjor har 
kommet frem til alle. Fakultetsledelsen sjekker utsending av protokoller fra i fjor og 
legger ved referatet. 

 

Saker fra fakultetsledelsen 
I. Orientering om webprosjektet og fremdrift i prosjektet. Det ligger an til 

produksjonssetting tidlig i uke 10. Grunnenhetene arbeider med nye områdesider 

(fagsider) i uke 8 og de andre sidene i uke 9. Kommunikasjonsavdelingen og fakultetet 

gir ekstra støtte til de enhetene som har redusert webkapasitet frem mot 
produksjonssetting, med en særlig oppmerksomhet til Griegakademiet – institutt for 

musikk som er opptatt med opptaksprøver fra uke 9 og fremover. 

 

II. Orientering om HMS-opplæring som er sendt ut til alle enheter. Kurset er obligatorisk 

for alle nye verneombud, men også åpent for tillitsvalgte, jfr vedlegg 
 
III. Orientering om Forskningslederprogram ved SV og HF. Oppstart møte neste uke og 

tre moduler gjennomføres i løpet av året. En egen webside blir lansert etter 

oppstartsmøte. 
 
IV. Orientering om at administrative stillinger ved CMS blir overført til 

fakultetsadministrasjonen i samsvar med administrativ bemanningsplan. CMS blir 
forlenget og det er noe arbeid med dette, slik at de først begynner etter påske. 
 
 

Orientering fra hovedverneombudet 
I. Hovedverneombudet orienterte fra møte med lokale verneombudene ved HF, der 
avtroppende og nye verneombud møtes. Fakultetets hovedverneombud har stått bak 
dette møtet. 

 

II. Hovedverneombudet orienterte om at UiB skal utvikle eget system for 
avviksrapportering etter å ha forkastet to mulige eksterne løsninger. 
 



III. Hovedverneombudet orienterte om mulig arbeidsmiljøundersøkelse ved UiB 

 

Fakultetsstyresaker 
 
(http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/fakultetsstyret/sakslister-og-protokollar-fraa-

2013) 

 
I. Gjennomgang av sak 8/13: BA-sak  
 

II. Gjennomgang av sak 09/13: Regnskap 
 
III. Gjennomgang av sak 10/13 om evalueringen etter instituttsammenslåingen 
 

IV. Gjennomgang av ettersendt sak: Budsjettjustering for 2013  
 


