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I Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sakslisten ble godkjent. 
 
 
 

II Referat fra møtet 13.11.2019 
 
Frank Midtøy fra Parat deltok, ikke Linda Emdal som det står i referatet. 
Referatet ble godkjent med den endringen. 
 
 
 
 

INFORMASJON 
 
 
59. Revisjon av integrert masterprogram i energi  
 (Fakultetsstyresak 55) 
 
Seksjonssjef for studie ga en orientering, og henviste til dekanens blogg hvor det ble redegjort 
for endringen. Det overordnede målet er å gi et helhetlig tilbud innen energi og 
petroleumsrelaterte fag. Det tilbys fire studieretninger innen energi og et revitalisert tilbud 
innen petroleum. 
 
Spørsmål fra IDU: 
Er denne omleggingen en konsekvens av manglende søkermasse på grunn av R2? 



 Ikke direkte, men det gjøres flere tiltak for å avhjelpe situasjonen med lave søkertall. 
Se videre under eventuelt.  

 
 
 
60. HMS-status og avvik  
 (Fakultetsstyresak III) 
 
HMS-koordinator ga en orientering. 
Det er kommet 5 nye avvik siden sist. 
 
 
61. Energiomstillingsklyngen – statusoppdatering 
 (Orienteringssak a) 
 
Assisterende fakultetsdirektør ga en orientering. 
21.november ble lanseringskonferansen for Energiomstilling Vest avholdt i Aulaen. 
Energiomstilling Vest er et samarbeid mellom UiB, HVL, NORCE og NHH.  Den inneholdt 
også en studentkonkurranse knyttet til målet om et nullutslippssamfunn. 
 
Det har også vært avholdt fellesseminar med de andre satsningsområdene. 
 
Prosessen om EnTek-bygget pågår, men finansiering er stadig ikke avklart. 
 
 
62. Rekneskapsrapport per november- ettersendes  
 (Orienteringssak b) 
 
Seksjonssjef for økonomi orienterte. Rapporten ble ferdig rett før møtestart. 
Prognosen for overføringer til 2020 er økt til 36 millioner. Mye av dette knytter seg til 
toppfinansiering og investeringstreghet. Vi når våre mål knyttet til BOA-aktivitet i 2019 
 
 
 
DRØFTING 
 
63. Budsjett 2020. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter  
 (Fakultetsstyresak 55) 

Seksjonssjef for økonomi holdt en orientering. 

Grunnbudsjettet øker med 3,9% neste år, hvilket gir en realøkning på 0,9%. Fakultetet 
viderefordeler 12,9 millioner mer enn tildelt ramme, og budsjetterer dermed med et 
underskudd på 12,9 mill. 

Strategisk kutt fra UiB sentralt utgjør i år 1% (6,9mill) og er avsatt til grensesprengende 
forskning og kvalitet i utdanning. Avbyråkratiseringskuttet videreføres med nye 0,5%, og disse 
foreslås fordelt 70% ut til instituttene 

 
 
64. Handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø 2020-2022 

(Fakultetsstyresak 57) 
 
HMS-koordinator ga en orientering.  



Handlingsplanen har fått nye og lettlest form. 
Sentral plan om ytre miljø er nå bakt inn i fakultetets plan, og planen redegjør for de ulike 
innsatsområdene.  
 
En arbeidsgruppe har vurdert hvilke delmål fra forrige plan som bør videreføres, og disse er 
listet  med «Hovedaktiviteter UiB» og «Tiltak MN». Ansvarlig for hvert punkt er oppgitt i planen. 
  
 
 
 
EVENTUELT  
Oppfølging av R2-kravet.  

 Det er søkt departementet om å holde noen studieretninger utenfor R2-kravet, 
og dette har departementet svart positivt på. Unntaket vil gjelde for BIO, GEO  
og årstudiet. 

 MAT101 videreføres og MAT105 får ny form tilpasset R2-kompetansen, er en 
fordel fordi studentmassen da kan spres mellom de to kursene og MAT111.  
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