Referat fra IDU-møte ved HF 29.01.2016
Tilstede:

Fra Adm:
Forfall:

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

Saksliste
1. Orienteringer fra fakultetsledelsen:
- Plan for overføring av dokumentsenter 5 til dokumentsenter 1. Det vil være en trinnvis
overføring der en ansatt overføres i i april og en i november. Vi er i ferd med å lage en tidsplan
for overføring av oppgaver fra dokumentsenter 5 til dokumentsenter 1.
- Midlertidig flytting av fakultetsadministrasjonen til Nygårdsgaten 5 fra juni og ut 2016 pga.
innstallering av ventilasjonsanlegg i Harald Hårfagresgt. 1
- Når det gjelder flytteprosesser i Villaveien 1 og Fastings Minde vil vi fortløpende sende ut
informasjon til instituttledelsene ved de berørte instituttene som må ha en dialog med
enkeltpersonene som berøres.
2. Fakultetsstyresaker til møte 2. februar 2016
Fakultetsdirektøren orienterte om sakene:
Sak 1/16 Prosjekt studieprogramportefølje HF2018
Det har vært avholdt allmøte og prosjektgruppen er i gang med møter med alle fagmiljøene.
Sak 2/16 Budsjett for øremerkede utviklingsmidler
Fakultetet er tildelt 2 nye millioner i øremerkede omstillingsmidler på studiesiden. I saken er det
foreslått en fordeling av midlene. I tillegg er det ubrukte omstillingsmidler fra 2015 på ca 0,8
millioner og vi vil legge frem et forslag for fakultetsstyret om disponering av disse midlene.
Sak 3/16 Fordeling av stipendiatstillinger
Gjelder fordeling av 8 fire-årige stipendiatstillinger. Fakultetsledelsen foreslår å fordele de nye
stillingene til strategisk prioriterte områder, jf bla. budsjettforslag 2016. Arne Mykkeltveit stilte
spørsmål ved om det er fornuftig å øremerke 4 stillinger til middelalder fremfor andre fagområder. I
forrige utlysningsrunde på middelalder var det relativt få godt kvalifiserte søkere. Han mener to av
stillingene heller bør stilles åpent for LLE og AHKR, alternativt lyse ut som postdoktor.
Sak 6/16 Regnskap 2015
Samlet negativ overføring fra 2015 til 2016 er totalt 10,4 millioner på hele grunnbudsjettet. Det er en
negativ overføring på frie midler (annuum) på 16,1 millioner men en positiv overføring på 5,8
millioner knyttet til øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen.
3. Eventuelt
Hovedverneombudet tok på nytt opp at når det skal kuttes i administrative stillinger ved fakultetet så
må ikke dette komme i tillegg til krav om innsparing fra UiB sentralt. Forslag om at midlertidighet blir
et tema på et senere IDU-møte.

