Referat fra IDU-møte ved HF 11.03.2016
Tilstede:

Fra Adm:
Forfall:

Møteleder Toril Ivarsøy (Forskerforbundet)
Arne Mykkeltveit (Akademikerne)
Jan Johansen(NTL)
Hovedverneombud Eli Tine Knudsen
Trine Moe (fakultetsdirektør/sekretær)
Parat

Saksliste
1. Orienteringer fra fakultetsledelsen:
- Harald Hårfagresgate: Støymålinger knyttet til anleggsarbeid i gaten er over grensen. Det er satt i
verk tiltak som inkluderer midlertidig utflytting for de som er mest utsatt og innkjøp av
hørselsvern. Det vil være behov for noe oppgradering i bygget i forbindelse med at
ventilasjonsanlegg installeres
- Prosjektgruppen for nytt kunstnerisk utøvende fakultet har satt ned arbeidsgruppe for
utarbeiding av administrativ funksjonsplan. Skal være ferdig før påske.
2. Fakultetsstyresaker til møte 15. mars 2016
Fakultetsdirektøren orienterte om sakene:
Sak /16 Humanioramelding
Fakultetsdirektøren orienterte om den interne og nasjonale prosessen.
Sak 8/16 Meldinger
Fakultetets forsknings-, forskerutdanningsmelding-, og utdanningsmelding.
Forskningsmelding:
Mykkeltveit mente at det holder å si at vi vil fokusere på tverrfaglig forskning uten å understreke at
dette må være på tvers av instituttene. Han viser til at det i meldingen er stort fokus på
språksamlinger og lite om andre arkiv og samlinger ved fakultetet. Det er også en
underkommunisering av gode publikasjonsresultater ved HF fordi vi i UiB-sammenheng har gode tall
for dette. Dette kunne kommet bedre frem i teksten. Han mener videre at BOA-gruppen ved
fakultetet burde vært nevnt i forskningsmeldingen som et konkret tiltak som fungerer godt. Setning
markert i gult må strykes.
Forskerutdanningsmelding: Mykkeltveit påpeker at det kan være feil i tallgrunnlaget
Ivarsøy påpekte at det er positivt at fakultet vil fokusere på karriereveier for postdoktorer.
Sak 9/16 HMS-rapport
Fremdeles noen utfordringer når det gjelder gjennomføring av medarbeidersamtaler og utarbeiding
av HMS-planer ved grunnenhetene. Der grunnenhetene har oppgitt at de ikke er gode nok skal det
legges frem en tiltaksplan for instituttrådet i løpet av våren.
IDU etterlyser en tilbakemelding på hvordan lønnssamtaler blir informert om og praktisert.
Sak 10/16 Arbeid for å tilpasse administrative ressurser ved HF
Fakultetsdirektøren orienterte om den sentrale prosessen for å redusere administrative stillinger og
hvordan vi jobber med dette internt ved HF. Fakultetsdirektøren understreket at det er viktig å se

dette også som en mulighet for å se på fullmaktstrukturen ved UiB, arbeidsflyten mellom nivåene og
muligheter for erfaringsutveksling og karriereutvikling internt.
Både Ivarsøy og Mykkeltveit er med i den sentrale styringsgruppen fra hhv Forskerforbundet og
Akademikerne.
Ivarsøy viste til møte med statssekretær Bjørn Haugstad om” Kvalitet i utdanning” og at det er
forventninger til tettere oppfølging av studentene samtidig som vi skal redusere i administrasjonen.
Sak 11/16 Etablering av nytt utøvende kunstnerisk fakultet
Orienteringssak til fakultetsstyret om at fagmiljøene; både utøvende, musikkterapi og
musikkvitenskap ønsker å bli en del av det nye fakultetet
Sak 12/16 Undervisningsplanlegging innenfor reduserte budsjettrammer
Enkelte enheter, blant annet FoF og SKOK/SVT har meldt om at det ikke blir endringer i
undervisningen til høsten på tross av reduserte rammer. LLE; AHKR og IF melder om at det er
iverksatt ulike tiltak for å begrense undervisningsutgiftene. GA har ikke gitt tilbakemelding.
Johansen understreker at det også er viktig å se på forskningsaktiviteten og redusere
reisevirksomheten når økonomien er stram. Verneombud Knudsen fremhever viktigheten av å ha
fokus på HMS.
3. Eventuelt
Verneombudet orienterte om at ARK-prosessen nå er i gang og at det kommer mer informasjon etter
hvert.
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Orienteringssak til fakultetsstyret om at fagmiljøene; både utøvende, musikkterapi og
musikkvitenskap ønsker å bli en del av det nye fakultetet
Sak 12/16 Undervisningsplanlegging innenfor reduserte budsjettrammer
Enkelte enheter, blant annet FoF og SKOK/SVT har meldt om at det ikke blir endringer i
undervisningen til høsten på tross av reduserte rammer. LLE; AHKR og IF melder om at det er
iverksatt ulike tiltak for å begrense undervisningsutgiftene. GA har ikke gitt tilbakemelding.
Johansen understreker at det også er viktig å se på forskningsaktiviteten og redusere
reisevirksomheten når økonomien er stram. Verneombud Knudsen fremhever viktigheten av å ha
fokus på HMS.
3. Eventuelt
Verneombudet orienterte om at ARK-prosessen nå er i gang og at det kommer mer informasjon etter
hvert.
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ventilasjonsanlegg installeres
- Prosjektgruppen for nytt kunstnerisk utøvende fakultet har satt ned arbeidsgruppe for
utarbeiding av administrativ funksjonsplan. Skal være ferdig før påske.
2. Fakultetsstyresaker til møte 15. mars 2016
Fakultetsdirektøren orienterte om sakene:
Sak /16 Humanioramelding
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Mykkeltveit mente at det holder å si at vi vil fokusere på tverrfaglig forskning uten å understreke at
dette må være på tvers av instituttene. Han viser til at det i meldingen er stort fokus på
språksamlinger og lite om andre arkiv og samlinger ved fakultetet. Det er også en
underkommunisering av gode publikasjonsresultater ved HF fordi vi i UiB-sammenheng har gode tall
for dette. Dette kunne kommet bedre frem i teksten. Han mener videre at BOA-gruppen ved
fakultetet burde vært nevnt i forskningsmeldingen som et konkret tiltak som fungerer godt. Setning
markert i gult må strykes.
Forskerutdanningsmelding: Mykkeltveit påpeker at det kan være feil i tallgrunnlaget
Ivarsøy påpekte at det er positivt at fakultet vil fokusere på karriereveier for postdoktorer.
Sak 9/16 HMS-rapport
Fremdeles noen utfordringer når det gjelder gjennomføring av medarbeidersamtaler og utarbeiding
av HMS-planer ved grunnenhetene. Der grunnenhetene har oppgitt at de ikke er gode nok skal det
legges frem en tiltaksplan for instituttrådet i løpet av våren.
IDU etterlyser en tilbakemelding på hvordan lønnssamtaler blir informert om og praktisert.
Sak 10/16 Arbeid for å tilpasse administrative ressurser ved HF
Fakultetsdirektøren orienterte om den sentrale prosessen for å redusere administrative stillinger og
hvordan vi jobber med dette internt ved HF. Fakultetsdirektøren understreket at det er viktig å se

dette også som en mulighet for å se på fullmaktstrukturen ved UiB, arbeidsflyten mellom nivåene og
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Enkelte enheter, blant annet FoF og SKOK/SVT har meldt om at det ikke blir endringer i
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iverksatt ulike tiltak for å begrense undervisningsutgiftene. GA har ikke gitt tilbakemelding.
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reisevirksomheten når økonomien er stram. Verneombud Knudsen fremhever viktigheten av å ha
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Ivarsøy påpekte at det er positivt at fakultet vil fokusere på karriereveier for postdoktorer.
Sak 9/16 HMS-rapport
Fremdeles noen utfordringer når det gjelder gjennomføring av medarbeidersamtaler og utarbeiding
av HMS-planer ved grunnenhetene. Der grunnenhetene har oppgitt at de ikke er gode nok skal det
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Sak 10/16 Arbeid for å tilpasse administrative ressurser ved HF
Fakultetsdirektøren orienterte om den sentrale prosessen for å redusere administrative stillinger og
hvordan vi jobber med dette internt ved HF. Fakultetsdirektøren understreket at det er viktig å se
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ventilasjonsanlegg installeres
- Prosjektgruppen for nytt kunstnerisk utøvende fakultet har satt ned arbeidsgruppe for
utarbeiding av administrativ funksjonsplan. Skal være ferdig før påske.
2. Fakultetsstyresaker til møte 15. mars 2016
Fakultetsdirektøren orienterte om sakene:
Sak /16 Humanioramelding
Fakultetsdirektøren orienterte om den interne og nasjonale prosessen.
Sak 8/16 Meldinger
Fakultetets forsknings-, forskerutdanningsmelding-, og utdanningsmelding.
Forskningsmelding:
Mykkeltveit mente at det holder å si at vi vil fokusere på tverrfaglig forskning uten å understreke at
dette må være på tvers av instituttene. Han viser til at det i meldingen er stort fokus på
språksamlinger og lite om andre arkiv og samlinger ved fakultetet. Det er også en
underkommunisering av gode publikasjonsresultater ved HF fordi vi i UiB-sammenheng har gode tall
for dette. Dette kunne kommet bedre frem i teksten. Han mener videre at BOA-gruppen ved
fakultetet burde vært nevnt i forskningsmeldingen som et konkret tiltak som fungerer godt. Setning
markert i gult må strykes.
Forskerutdanningsmelding: Mykkeltveit påpeker at det kan være feil i tallgrunnlaget
Ivarsøy påpekte at det er positivt at fakultet vil fokusere på karriereveier for postdoktorer.
Sak 9/16 HMS-rapport
Fremdeles noen utfordringer når det gjelder gjennomføring av medarbeidersamtaler og utarbeiding
av HMS-planer ved grunnenhetene. Der grunnenhetene har oppgitt at de ikke er gode nok skal det
legges frem en tiltaksplan for instituttrådet i løpet av våren.
IDU etterlyser en tilbakemelding på hvordan lønnssamtaler blir informert om og praktisert.
Sak 10/16 Arbeid for å tilpasse administrative ressurser ved HF
Fakultetsdirektøren orienterte om den sentrale prosessen for å redusere administrative stillinger og
hvordan vi jobber med dette internt ved HF. Fakultetsdirektøren understreket at det er viktig å se

dette også som en mulighet for å se på fullmaktstrukturen ved UiB, arbeidsflyten mellom nivåene og
muligheter for erfaringsutveksling og karriereutvikling internt.
Både Ivarsøy og Mykkeltveit er med i den sentrale styringsgruppen fra hhv Forskerforbundet og
Akademikerne.
Ivarsøy viste til møte med statssekretær Bjørn Haugstad om” Kvalitet i utdanning” og at det er
forventninger til tettere oppfølging av studentene samtidig som vi skal redusere i administrasjonen.
Sak 11/16 Etablering av nytt utøvende kunstnerisk fakultet
Orienteringssak til fakultetsstyret om at fagmiljøene; både utøvende, musikkterapi og
musikkvitenskap ønsker å bli en del av det nye fakultetet
Sak 12/16 Undervisningsplanlegging innenfor reduserte budsjettrammer
Enkelte enheter, blant annet FoF og SKOK/SVT har meldt om at det ikke blir endringer i
undervisningen til høsten på tross av reduserte rammer. LLE; AHKR og IF melder om at det er
iverksatt ulike tiltak for å begrense undervisningsutgiftene. GA har ikke gitt tilbakemelding.
Johansen understreker at det også er viktig å se på forskningsaktiviteten og redusere
reisevirksomheten når økonomien er stram. Verneombud Knudsen fremhever viktigheten av å ha
fokus på HMS.
3. Eventuelt
Verneombudet orienterte om at ARK-prosessen nå er i gang og at det kommer mer informasjon etter
hvert.
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