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BIOs visjon og mål
BIO skal frembringe grunnleggende og grensesprengende 
kunnskap om livets opprinnelse, utvikling, prosesser og systemer, 
samt bidra til å løse de store globale samfunnsutfordringene.

• utdanne kompetente kandidater med bred naturvitenskapelig innsikt og kritisk 
holdning

• frembringe og formidle grunnleggende kunnskap om livsformer og livsprosesser, 
fra genom til biom, og om hvordan disse påvirkes, endres og forvaltes

• formidle relevant biologisk kunnskap og gi innspill til skole, allmennhet og 
beslutningstakere

• være en aktiv aktør i samfunnsdebatten gjennom å vise hvordan biologisk 
kunnskap og tverrfaglig samarbeid kan bidra til å løse lokale, nasjonale og 
globale samfunnsutfordringer

• bygge et grunnlag for anvendelse av biologisk og bioteknologisk kunnskap i 
verdiskaping, innovasjon og forvaltning

• være en attraktiv, trygg og inkluderende arbeidsplass og studiested
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BIO: noe relevant bakgrunnsinfo

• 60 professor/førsteamanuensis
• 34 professor-II
• 30 post doc/forsker
• 55 teknikkere
• 15 administrative
• 130 PhD
• Ca 800-900 studenter
• Økonomi: 150 mill i grunnbevilgning, ca 100 mill i BOA inntekt
• 6 faggrupper: mikrobiologi, økologi og evolusjon, molekylær biologi, miljø- og

havbruksbiologi, fiskehelse, fiskeri- og marinbiologi
• Studieprogram: BA biologi og BA molekylærbiologi, MA biologi og MA 

molekylærbiologi, profesjonsstudium i fiskehelse, siv.ing i havbruk og sjømat
• Mye infrastruktur: båter, laboratorier, fisker, feltstasjon
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Hvem er teknikerne på BIO
– Fast ansatt (45 stk)

• For å jobbe på eksternfinansierte prosjekter (5 stk)
• For å jobbe på forskningsprosjekter, delta i 

undervisning, utføre fellesoppgaver, ….. (40 stk)
• Mange er frikjøpt i hele eller deler av stillingen

– Midlertidig ansatt (7 stk)
• For å jobbe på eksternfinansierte prosjekter i en

tidsavgrenset periode



De som gjør alt!
• Er høyt kompetent
• Utfører jobben i lab, felt, på tokt, ….
• Er svært pliktoppfyllende og stolte
• Holder orden på utstyr, infrastruktur, laboratorier
• Holder liv i dyr
• Reparerer
• Sier fra når noe ikke fungerer
• Har en essensiell HMS funksjon: opplæring, 

sikkerhet i lab/felt
• Verneombud
• Gjør innkjøp 
• Bidrar betydelig i undervisning
• Er en helt essensiell kollega og samarbeidspartner 

for vitenskapelig ansatte



Hvordan er vi organisert?
• Teknikere er tilknyttet faggrupper, og nærmeste 

leder er faggruppeleder (som har medarbeidersamtale)

• En teknikker er medlem av instituttets ledergruppe 
(sammen med faggruppeledere, undervisningsutviklingsleder, instituttleder, 
adm.sjef)

• Teknikkerforum
• Administrasjonssjef har ressursgruppe av 

teknikere som skal bistå



Hva har vi på BIO?
• Labareal
• Våtlaboratorier
• Vaktlag
• Espegrend
• Emiliania
• Mye stor infrastruktur
• Feltinstallasjoner
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Utfordringer
• Opprettholde, utvikle og beholde 

kompetanse for framtidens behov?
• Ivareta basisoppgavene i en stadig mer 

spesialisert kompetansehverdag?
• Spesialisering vs fleksibilitet
• Mer «hopsitering», internt og eksternt
• Ivaretar behovet for deltagelse i og 

organisering av undervisning
• Være en attraktiv arbeidsplass;

– med godt arbeidsmiljø,
– utfordringer og varierte oppgaver,
– oppmerksomhet og 

tilbakemeldinger,
– deling av kunnskap og 

kompetanse, og
– mulighet for karriereutvikling,

• Ha oppdatert infrastruktur som 
muliggjør banebrytende forskning



Arbeidsgruppe på bemanning og 
kompetanse i teknikker-staben på BIO
• Hvilke felles basisoppgaver utføres per i dag av tekniker-staben? Er det behov for å 

gjøre endringer i hvilke basisoppgaver som utføres? I så fall, hvilke endringer og 
hvordan? 

• Hvor mange teknikere ivaretar per i dag basisoppgavene? Er det pr i dag 
tilstrekkelig bemanning og riktig kompetanse i tekniker-staben? Er fordelingen av 
basisoppgavene optimal eller bør det gjøres endringer?

• Bør BIO utføre en kompetansekartlegging blant sine teknikere, med formål å 1) 
bedre kunne identifisere kompetansetilgjengelighet til forskjellige oppgaver innen 
f.eks. nye prosjekter, 2) avdekke om vi har behov for å utvikle/ansette ny 
kompetanse? 

• Hvordan kan BIO i framtiden sikre seg at tilstrekkelig bemanning og riktig 
kompetanse i tekniker-staben ivaretas, samt at basisoppgaver blir ivaretatt?

• Hvordan kan BIO i bedre grad utvikle kompetanse i sin tekniker-stab?
• Bør BIO utarbeide en bemanningsplan over tekniske stillinger? I så fall; hvilken 

tidshorisont bør planen ha, og hvor detaljert skal planen være? Hvordan bør planen 
utformes?



Hvorfor er teknisk kompetanse
viktig?

• Vi er helt avhengig av teknisk 
kompetanse, i alle våre 
oppgaver.

• Vi er svært spesialiserte, og 
trenger spiss-kompetanse og de 
som holder hele maskineriet 
gående

• Vi har kostbar, driftskrevende og 
komplisert infrastruktur

• Vi trenger folk med evne til 
praktisk gjennomføring

• Teknikere kan være viktig 
bindeledd mellom institutter 
omkring større samarbeid om 
infrastruktur Det sosiale limet
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