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Saksliste 
 

Midlertidighetsstatistikk ved HF v/ass. fakultetsdirektør Susanne Ostendorf 

Gjennomgang av utvikling i perioden. Tallene viser en stabil prosentvis nedgang i midlertidigheten ved HF, mye 

på grunn av at økt antall ansatte.  

Tar man vekk alle åremålsstillinger har midlertidigheten ved HF gått fra 15% i 2017 til 11% i 2018. Det faktiske 

tallet er 48 årsverk begge årene (av 429 årsverk totalt) 

Presentasjonen blir sendt ut til IDU etter møtet 

 

Saker til fakultetsstyremøte ved HF den 5. februar: 

 

Sak 1/19 Regnskapsrapport for 2018 

Regnskapsrapporten viser at underskuddet på GA ble mindre enn budsjettert med i desember 2017, og endte 

på minus 3,2 millioner. 

Det samlede resultatet for HF på GB ble 10, 1 millioner bedre enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig at GP 

prosjektene har bygget opp større overføringer, og at vi har fått mindre kutt i inntekter enn forventet. Dette er 

med på å kamuflere underskuddet på GA. Den samlede negative overføringen på GB til 2019 er på minus 5,5 

mill.  

Den økonomiske situasjonen ved HF er samlet sett i løpet av 2018 blitt noe styrket, men underskuddet på GA 

oppleves fremdeles å være utfordrende. 

 

Eventuelt 

Det kom spørsmål om status for nybygg HF og om det forelå en plan for brukermedvirkning. 

Det ble gitt en kort status: 

- det foreligger ikke noen prosjektplan for nybygg HF pr. i dag  

- det jobbes pr. i dag med en mulighetsstudie for HF-nybygg der man utreder mulig størrelse/volum på et 

eventuelt nybygg på tomten i Dokkeveien ved siden av HF-bygget 

- eventuelt prosjekt vil være avhengig av kommunens reguleringsplan for området 

- universitetet vil derfor drøfte dette videre med Bergen Kommune som eier av reguleringsplanen, før en ev. 

innledende prosjektering 



- ved positive signaler fra kommunen vil universitetet kunne igangsette et prosjekt 

- universitetet/fakultetet er opptatt av brukermedvirkning som vil stå helt sentralt i prosjekterings- og 

prosjektfasen, og universitetets retningslinjer om brukermedvirkning i byggeprosjekter skal følges 

- fakultetet vil legge vekt på kommunikasjon om saken i tiden fremover, også før HF nybygg eventuelt blir et 

konkret prosjekt, bl.a. ved å ta temaet opp som i IDU møtene, ulike relevante fora og møtepunkter, og 

kommunikasjonskanaler som når flest mulig ansatte.  

 

04.01.2019/KOH 


