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I tillegg møtte: Seksjonsleder økonomi Trine Gravdal Lie, assisterende 
fakultetsdirektør Kristine Breivik, seniorrådgiver forskning Kari Nordvik, 
organisasjonskonsulent Gry E. Parker. 
 
  

  
I Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent 
  
  
II Referat fra møtet 04.02.2020  
Referatet var godkjent på sirkulasjon i IDUs Teams. 
  
  
 
INFORMASJON  
  
8. HMS-status og avvik  
(Orienteringssak III)  
 
Fakultetsdirektør ga en orientering. 
Fakultetsstyret har hatt gjennomgang på hvor godt kjent ansatte og studenter er med 
systemet for melding av HMS-avvik, samt håndtering av disse ved de ulike instituttene. 
 
Pr. dags dato er det 15 ferdigbehandlete og 17 ubehandlede HMS-avvik.  Av disse er 6 
personskader og 5 på feilhåndtering av kjemikalier. 



  
  
9.  
Revidering av risikokart (utsatt - muntlig orientering)  
(Fakultetsstyresak 9)  
  
Fakultetsdirektør ga en orientering. 
UiB arbeider med innføring av system for helhetlig risikovurdering. Det er i 
tildelingsbrevet blitt pålagt 3 risikovurderingsområder, deriblant IT-sikkerhet.  
Fakultetsstyret og IDU vil få forelagt fornyet risikovurdering for fakultetet i juni-møtet. 
  
  
10.  
Energiomstillingsklyngen – statusoppdatering  
(Orienteringssak a)  
  
Fakultetsdirektør ga en orientering. 

 Årets utlysning resulterte i 19 søknader til PhD-prosjektene, noe som viser en økende 
interesse for disse.   

 Tildelinger fra UiBs styre inkluderer også oppstartsmidler til Bergen Offshore Wind 
senter og satsing på bærekraftig arealbruk.  

 Plansaken med EnTek bygget er fulgt opp med møte med byråd for klima, miljø og 
utvikling, og følges videre opp fra UIB sentralt. 

 Energiomstilling VEST har gjennomført møter og seminarer i Brussel, og jobber bl.a. 
med søkerseminar og nye websider. 

 
  
11.  
Resultater innen utdanningsfeltet og ph.d.  
(Orienteringssak b) 
  
Fakultetsdirektør ga en orientering. 
Resultatene på kandidatproduksjon, studiepoeng og gjennomføring/frafall for fakultetet 
og instituttnivå er jevnt over bra, spesielt på masternivå. Doktorgrader var en utfordring 
i 2019, men det forventes at det tar seg opp i 2020 på grunn av flere tilsettinger.  
 
  
12.  
Rekneskapsrapport per februar ettersendes  
(Orienteringssak c)  
  
Seksjonsleder økonomi ga en orientering, og presiserte at det er ikke mulig å si noe om 
trender i vedlagte økonomirapport så tidlig på året.  
 
Avvik i regnskapet gjenspeiler fordeling/periodiseringsproblematikk. Det er stramme 
budsjetter for det kommende året og det manes til økonomisk måtehold. Budsjettet ble 
også satt før koronasituasjonen vi er oppe i, og vil også således kunne påvirke 
økonomien fremover. Budsjettmålene blir likevel stående slik de er satt. 

 
  
Spørsmål fra IDU:  

 Vet vi noe om hva koronasituasjonen vil si for budsjettet? 
o Det er ingen oversikt over dette pr i dag. Det jobbes for at studenter ikke skal 

bli forsinket i sitt studieløp på grunn av korona. 
 



 Vil det bli snakk om permitteringer for UiB-ansatte? 
o Fakultetsdirektør informerte i etterkant av møtet om svaret fra UiB-ledelsen: 

Det vil ikke permitteringer, men ansatte kan bli omdisponert etter hvert. 
 

 Vil universitetet dekke ekstrautstyr mange trenger for å kunne ha hjemmekontor? 
o Fordeling av ekstra kostnader er ikke avklart, men det er viktig at alle får det 

utstyret de trenger nå.  
 
 
  
13.  
Oppfølging BOA – info (muntlig orientering)  
(Orienteringssak d)  
  
Seniorrådgiver forskning ga en orientering.  
 
Omleggingen fra Norges forskningsråd gav en middels tildeling for MN. Omstillingen 
har gått rimelig bra, og det var relativt bra med førstegangssøkere. 
Førstegangssøkerne fra MN hadde også en suksessrate på 15% som var høyere enn 
UiB totalt sett. 
 
Det er levert 10 søknadsinitiativ for Senter for fremragende forskning.  Alle instituttene 
er representert. Kravet for kvinneandel er dekket i disse. 
 
Høy suksessrate for UiB når det gjelder Horizon 2020.  
  
  
14.  
UiBs tiltak knyttet til korona-viruset  
(orienteringssak e)  
  

 Disputaser skal gå digitalt fremover.  
 UiBs kritiske aktiviteter innen drift, instrumenter, dyrehold et ivaretas og holdes i 

gang.  
 Studenter i utlandet bes reise hjem.  

Det planlegges for tiltak i tilfelle det kommer ytterligere innstramminger fra 
regjeringen. 
Informasjonstelefonen har vært bemannet hele helgen, BRITA holder åpen til 18:00, 
samt at de hadde åpent i helgen. 

 
Alle bes følge med på Uib.no/korona som oppdateres så ofte det kreves. 
 
 
Spørsmål fra IDU:  

 Kan forelesere gå inn på bygget/forelesningssaler og forelese derfra, slik det er blitt 
gjort på enkelte videregående skoler? 

o UiB har vurdert det slik at vi ikke skal åpne for det på grunn av 
samfunnsmessige forhold (deriblant smittefare og for at kritisk personell skal 
kunne bevege seg friere).  Innspillet noteres. 

 
 Den engelske versjonen av webside for UiBs koronainformasjon har ikke vært like 

oppdatert som den norske. 
o Innspillet noteres og bringes videre. 

 



 IDU kommenterer at informasjonen fra UiB sentralt har vært veldig god når det gjelder 
korona-utbruddet. 
  

  
15. 
Høringsprosess ny UH-lov  
(Fakultetsstyresak 10) 
  
Fakultetsdirektør ga en orientering. 
Høringsmøte for ansatte og studenter på førstkommende torsdag er utgått på grunn av 
koronaviruset.  Det kan senere bli spørsmål om frister angående høringsprosessen blir 
utsatt, men foreløpig jobbes det som om nåværende frister fortsatt gjelder.  
 
Fakultetsstyret har 2 alternativer til vedtak, enten å få oversendt høringsuttalelsen når 
den er klar, eller få den i et ekstraordinært møte.  
 
Ass. fakultetsdirektør kommenterte at dersom høringsfristen holdes på 22. mai vil det 
sannsynligvis snart komme innkalling til digitalt informasjonsmøte for ansatte og 
studenter. Alternativt vil vi arbeide for å finne gode løsninger lokalt for å sikre bred 
involvering i prosessen. 
  
 
Spørsmål fra IDU:  

 Det var 4-5 grupperinger som skulle diskutere hvert sitt aspekt i forbindelse med 
høringen. Hvordan ble disse oppnevnt? 

o De ble oppnevnt av dekanen/dekanatet med tanke på spredning i 
stillingskategorier og fagmiljø. Fagforeninger ble ikke tatt med i denne saken. 
 

 Bør ikke fagforeningene være en del av dette? 
o Fakultetsdirektør foreslår at det etterlyses prosess i egne fagforeninger.  
o I løpet av møtet kom det frem at det er i gang i minst 2 av fagforeningene. 

  
 

DRØFTING  
  
16.  
Forberedelse budsjett og budsjettprosess   
(Fakultetsstyresak 7)  
 
Seksjonssjef for økonomi ga en orientering. 
At vi starter diskusjonen tidlig på året, samt koronasituasjonen, gjør budsjettet for 2021 
mer usikkert enn det normalt ville vært.   
 
  
Spørsmål fra IDU:  
 

 Dersom stillinger blir linket mot satsningsområdene kan det i dag være vanskelig å få 
bevilgninger og få tak i gode stipendiater. Vil rammekuttene fortsette? 

o Rammestipendiatstillingene vil bli justert slik at det blir jevnere fordeling og 
ikke bare på de strategiske satsningene. Det gir mulighet for instituttlederne 
å gjøre prioriteringer.  
 

 Rammekuttene for instituttene tar bort handlingsrommet for instituttstyrer, vil dere 
fortsette med det? 



o Rammekuttene vil fortsette, men dette er også aktivitet som går tilbake til 
instituttene. Det er ikke rammekutt på stipendiatstillingene. 
 

 Representanten for Forskerforbundet gav uttrykk for at det er nok rammekutt nå. 
o Innspillet tas med til fakultetsstyret. 

  
  
17. 
Nøkkeltall 2019 og fastsetting av måltall 2020  
(Fakultetsstyresak 8)  
  
Ass. fakultetsdirektør ga en orientering og gikk gjennom resultatene for 2019. 
Det var en betydelig nedgang i søkere på grunn av R2-kravet.  Bortfall av R2-kravet fra 
neste år, i tillegg til pågående rekrutteringskampanje vil forhåpentligvis bedre dette. 
 
Måltallene for frafall tar ikke hensyn til at mange bruker lenger tid på studiet, og det 
foreslås å endre måltallene til å gjenspeile de som gjennomfører på normert tid.  
 
Antallet doktorgrader ble lavt i forhold til måltallet, noe som skyldes for høyt satt måltall 
i forhold til kullet 2013-2014 
  
Fakultetsdirektør kommenterte at fakultetet holder fast på de gitte måltallene selv om vi 
er kommet i en ny situasjon med koronarestriksjonene. Eventuelle avvik vil i så fall 
kunne forklares.  
 
  
Spørsmål fra IDU:  
 

 Det har i mange år vært snakk om få ut brukbare tall på frafall på BA og MA. Hvorfor er 
det ikke mulig å få til? 

o Dette har med måten måltallet er blitt definert på og de rapportene vi har hatt 
tilgang til som ikke har gitt gode tall. Det vil bedre seg fra nå av. 

 
 Vil bytte av studie/institutt defineres som frafall? 

o Nei, bytte program på fakultetet er ikke frafall. 
 

 Frafall kan være vanskelig å definere på grunn av bytte av studie, permisjonstid, deltid 
osv. Vil definisjonen på frafall endres hvis det er slik at man skal kunne måle dette 
bedre nå? 

o DBH har fått bedre tabeller og vi vil derved få bedre tall på dette. 
Fakultetsdirektør viser til Ingrid Christensen som kan mer om dette. 

 
 Hvordan er kjønnsbalansen på de ulike instituttene? 

o MN har en kvinneandel 22,7 %, noe som er betydelig lavere enn resten av 
UiB.   Institutt for informatikk, Institutt for fysikk og teknologi og Geofysisk 
institutt ligger dårligst an. Institutt for biovitenskap og institutt for geovitenskap 
er best på dette på vårt fakultet.   

 
 Angående publikasjonspoeng: Finnes det en måte å måle publisering av 

populærvitenskapelige artikler, intervjuer, kronikker etc. i tillegg til peer-review 
artikler? 

o Man har valgt å ikke ta dette med fordi det ikke gir økonomisk vinning, selv om 
det er viktig for omdømme. Innspillet taes med. 

 



 Signaleffekten av at populærvitenskapelig publisering ikke gir poeng er da at det ikke 
viktig nok, og vil ikke prioriteres.  

o Fakultetsdirektøren uttrykker vilje til å ha mer fokus på dette ved rapportering 
neste år. 

  
  
  
  
  
  
EVENTUELT   
Ingen saker   
  
  
  
  
24.03.2020/Solveig Bakke Vasstveit   
  
Kristine Breivik   
assisterende fakultetsdirektør  
 

 


