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Saksliste 

1. Orienteringer fra fakultetsledelsen: 

Eiendommer 

UiB har besluttet å selge blant annet Villaveien 1 og  Allegt 34. Fakultetsadministrasjonen holder på 

med en kartlegging av arbeidsplasser og behov for erstatningsarealer sammen med EiA. 

Fakultetsadministrasjonen skal i løpet av våren 2016 flytte midlertidig ut av Harald Hårfagresgt i 

forbindelse med at det skal installeres ventilasjonsanlegg. HF jobber også med å frigjøre Fastings 

Minde. 

Utredning av mulig sammenslåing mellom KiHB og GA 

Arbeidsgruppen er nå ferdig med å utrede fase 1. Fase 2 vil være ferdig utredet før sommeren 2016 

2. Fakultetsstyresaker 

Fakultetsdirektøren orienterte særlig om sakene: 

Sak 44/15 Økonomirapport og regnskap 

Regnskapet viser et sannsynlig underskudd i 2015 på 14 millioner forutsatt at underskuddet på 

norskkursene dekkes av UiB sentralt. Det økte underskuddet skyldes i stor grad flere 

rekrutteringsstillinger enn budsjett. Fakultetsledelsen mener det er nødvendig å få til et tettere 

samarbeid på tvers av fagmiljøene for å unngå at miljøene blir for små og sårbare når vi må redusere 

stillinger både faglig og administrativt og ønsker derfor å se på studieprogramporteføljen ved 

fakultetet.  

Sak 46/15 Arkiv og samlinger HF 

På bakgrunn av rapport fra arbeidsgruppen foreslår fakultetsledelsen at det settes ned et utvalg for å 

arkiv og samlinger ved fakultetet. Forslag om å videreføre arkivarstilinger på dagens nivå støttes ikke. 

Sak 47/15 Studentopptak 

Talene for høsten 2015 viser en gledelig økning, men vi er fremdeles ikke på samme nivå som høsten 

2013. 

Sak 49/15 Oppretting av lektorprogram i historie eller religionsvitenskap 

Fakultetsledelsen støtter at det sendes inn søknad om oppretting av lektorprogrammet, men dette 

må så langt som mulig basere seg på fullfinansierte studieplasser da opprettelsen også vil få 

ressursmessige konsekvenser for andre HF-institutter og for Psykologisk fakultet. 

 

3. Hovedverneombudet 

Hovedverneombudet informerte om at verneombudene ønsker å være mer involvert i vurdering av 

behov for mindre bygningsmessige tiltak før innspill sendes til fakultetet i forbindelse med 

budsjettprosessen. Verneombudene må ha/ta kontakt med instituttledelsene om dette.  

 


