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Saksliste 

1. Orienteringer fra fakultetsdirektør 

- KARK er nå formelt overtatt av studieadministrativ avdeling og de to stillingene inngår i Dig 

UIB satsningen. De to ansatte har fremdeles sin daglige arbeidsplass ved AHKR 

- Utredning av sammenslåing KiBH/GA. Jill Walker Retteberg påpekte at de estetiske 

fagmiljøene ved HF også må inkluderes i diskusjonene. Fungerende hovedverneombud 

Hallberg mener at prosessen går for fort 

- Orientering fra møte med universitetsledelsen 12.06.2018 om den økonomiske situasjonen 

ved UiB og HF 

- Gjennomføring av ARK (arbeidsmiljøundersøkelse) utsettes til 2016 pga. den økonomiske 

situasjonen 

2. Orienteringer fra hovedverneombudet 

- Vedtak i AMU om 1 times trening i arbeidstiden pr uke. Retningslinjer vil komme i løpet av 

høsten 

- Nytt husstyre ved Sydnesplass 12-13. Det diskuteres også om det skal opprettes husstyrer 

andre steder 

- Eli Tine Knudsen gjeninntrer som hovedverneombud 1. august. 

3. Fakultetsstyresaker 

Fakultetsdirektøren orienterte særlig om sakene: 

 

Sak 26/15 Regnskapsrapport.  

Det har vært jobbet iherdig i økonomiseksjonen i samarbeid med økonomiavdelingen med 

gjennomgang av økonomien og prognosen for HF de siste par ukene. Underskuddet er større enn 

antatt i regnskapssaken og dreier seg i hovedsak om at lønnskostnadene er større enn tidligere 

antatt. HF ligger an til et underskudd på 18 mill. i 2015 dersom ingen tiltak settes inn og et antatt 

underskudd på 15-16 millioner dersom vi setter inn korrigerende tiltak. Fakultetsdirektøren orientert 

om at det er sendt brev til instituttene om innsparingstiltak og at det vil være møter etter 

sommerferien. 

Mykkeltveit etterlyser en oversikt over effekten av innsparingstiltakene og mener at 

regnskapsrapporten til fakultetsstyret til dels er vanskelig å forstå. Jill Walker Tetteberg viste til det er 

nå er gode og forståelige regnskapsrapporter på instituttet. Retteberg trakk frem at det er for mye 

silotenkning mellom fagene og flere muligheter for samarbeid på tvers. 

 

Sak 30/15 Langsiktig faglig bemanningsplan 

Mykkeltveit spurte om beregningsgrunnlaget for enkelte fag kan være feil og om det kan sees på på 

nytt. Han mener også at saken kan utsettes. Dette ble støttet av hovedverneombudet. 



Hovedverneombudet tok for øvrig opp spørsmål om aldersgrenseutvidelse fra 70 – 72 år, noe om kan 

påvirke bemanningsplanen dersom det blir innført ved UiB.  

 

Fakultetsdirektøren sitt syn er at det er vanskelig å utsette saken fordi budsjettforslag for 2016 skal 

være ferdig i månedsskifte august/september. Når det gjelder beregningsgrunnlaget i planen 

påpeker fakultetsdirektøren at det er vanskelig i en modell å gjenspeile virkeligheten fullt ut og at 

flere institutter og fagmiljøer mener det må gjøres justeringer. Kriteriene og beregningsgrunnlaget er 

det samme i denne planen som i tidligere planer og det må i tilfelle være fakultetsstyret som 

vurderer om det skal gjøres endringer.   

 

 

 

 


