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Saksliste 

1. Orienteringer fra fakultetsledelsen 

Nettsider for ansatte.  

Hva slags behov har fakultetet og grunnenhetene for å legge ut informasjon, dokumenter mm på 

ansattesidene? Fakultetet har frist til 15. desember for å melde inn ønsker og forslag til POA. Saken 

er sendt til grunnenhetene for innspill. 

Status for oppfølging av den administrative bemanningsplanen:  

Fakultetsdirektøren informerte om første møte i styringsgruppen og prosjektgruppen. Det skal 

holdes allmøte 20. november kl. 12.30 i aud. A, Sydneshaugen skole. Det er utarbeidet egen nettside 

for informasjon som vil lanseres før møtet. Mykkeltveit påpeker viktigheten av å informere om at 

oppfølgingen av den administrative bemanningsplanen skal skje innenfor dagens organisatoriske 

struktur. 

Stillinger 

Orienteringer om utlysning av økonomistillinger i fakultetsadministrasjonen: 

• En fast prosjektøkonom og to midlertidig stillinger (controller og økonomikonsulent/ 

regnskapsmedarbeider) vil lyses ut på lørdag, prosjektøkonomstillingen for annen gang. Det er et 

stort arbeidspress i økonomiseksjonen og det har vært langvarig sykefravær som har ført til et 

etterslep. 

• Oversikt over antall som har sluttet og begynt i faste og midlertidige stillinger ved fakultetet i 

perioden 1. mai til 30. september ble delt ut. 

2. Orienteringer fra hovedverneombud 

Hovedverneombudene har skrevet en kronikk i BT om rusmiljøet på høyden og ansattes sikkerhet. 

Det skal være et møte 3. desember om Nygårdsparken og hovedverneombudene er invitert til dette. 

 

3. Fakultetsstyresaker 

Fakultetsdirektøren orienterte om fakultetsstyresakene til møtet 15. november.  

Diskusjon om sak 83/13: Justering i budsjettfordelingsmodellen.  

Hovedverneombudet tok opp spørsmålet om det bør legges inn noen timer til administrasjon der 

instituttene får dekning av undervisningsdelen i vitenskapelige stillinger.  

Hallberg viste til vedlegg 1 i saken der det går frem at HF har en relativt sett lavere administrativ 

bemanning enn de andre fakultetene ved UiB og sammenlignet med HF, UiO. Dette tilsier at det 

kanskje er grunnlag for å øke opp antall administrative tilsatte. 

 

4. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 


