Referat fra IDU-møte 18.10.2016
Tilstede:
Jill Walker Retterberg – møteleder (Forskerforbundet)
Anders Sæle Dahle (Akademikerne)
Jan A. Johansen (NTL)
Jannie Isdal (Parat)
Eli Kristine Knudsen (Hovedverneombud)
Fra fakultetsledelsen: Kim Ove Hommen (ass. fak.dir./sekretær) og Annhild Fetveit (øk.sjef) på sak
om regnskapsrapport pr. september

Saksliste

Sak 1. Orientering om prosessen med at KHIB blir en del av UiB og blir et nytt fakultet ved UiB
sammen med GA.
HR- rådgiver ved UiB Kathrine Brosvik Thorsen orienterte om prosessen så langt.
Siden dette er både en virksomhetsoverdragelse (for KHIB) og en fisjon (for HF/GA) følges særlige
regler for å ivareta de ansatte i prosessen. Det har vært påkrevd å opprette en ny omstillingsavtale til
denne saken. Det arbeides hovedsakelig gjennom en prosjektorganisasjon med en Styringsgruppe
som er partssammensatt. Informasjon og medvirkning foregår med utgangspunkt i Styringsgruppen.
Det er nå under utarbeiding en ny funksjons og stillingsplan for administrasjonene ved KHIB og GA,
men plan om iverksetting fra 1/1 – 17. Fakultetet vil få tre institutter, henholdsvis for kunst, design
og musikk.
Sak 2. Orienteringer fra Hovedverneombudet
Hovedverneombudet orienterte om status for pågående ARK undersøkelse og at svarprosentene
ennå var lave. Det er viktig at kollegaer, ledere og verneombud informerer om ARK og den
muligheten dette er for å påvirke arbeidsmiljøet ved sin enhet. Svarfrist er 24. oktober.
Sak 3 Fakultetsstyresaker
Det ble orientert om fakultetsstyresakene med vekt på Regnskapsrapport per. september 2016 og
høringssak om HF2018
Regnskapsrapport per september 2016
Gjennomgang av tallene. Rapporten viser en prognose for 2016 på ca 1. mill. bedre enn etter juli og
at HF dermed ser ut til å få et noe mindre underskudd enn budsjettert.
Det er i rapporten forsøkt å skille tydeligere mellom grunnbevilgning og øremerkede midler samt se
på disse over tid. Prognosene viser at vi kan forvente en negativ overføring til 2017 på 9,4 millioner

HF2018 – Forslag til ny studieprogramportefølje ved HF
Det ble orientert om Styringsgruppens foreslåtte hovedanbefalinger og at anbefalingene legger vekt
på innføring av flerfaglige studieprogrammer med underliggende studieretninger og tverrfaglig
samarbeid med økt bruk av fellesemner.
Det ble gjort rede for at eventuelle ressursmessige innsparinger fortrinnsvis vil komme ved bruk av
fellesemner på tvers av flere spesialiseringer og en nedskalering av valgemner på flere
studieprogrammer og dertil mindre behov for vikarer. Det er kun et program som foreslås nedlagt,
master i arabisk. IDU var positive til at anbefalingene nå foreligger og at forslagene nå kan gå på
høring til enhetene.
Det ble fra IDU kommentert at forslagene ikke så veldig radikale ut og etterspurte om endringene vil
medføre en faktisk innsparing, økt studentrekruttering og hvilke administrative konsekvenser som
kan forventes.
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