
Referat fra IDU-møte 27.01.2017 
 

Tilstede:  

Anders Sæle Dahle (Akademikerne) 

Jan A. Johansen (NTL) 

Eli Kristine Knudsen (Hovedverneombud) 

Fra fakultetsledelsen: Trine Moe (møteleder og sekretær) 

 

Forfall:  

Toril Ivarsøy (Forskerforbundet)   

Jannie Idsal (Parat) 

 

Saksliste 

Sak 1 Fakultetsstyresaker 

Det ble orientert om fakultetsstyresakene med vekt på følgende saker.  

S 1/17 – Val av dekanat ved HF vår 2017 

Ordningen med at dekan velges blant alle gruppe A ansatte ved fakultetet foreslås videreført. Det har 

vært diskutert med instituttlederne om det er behov for å sette ned en letekomite, men 

konklusjonen er at dette ikke er nødvendig. Valget kunngjøres 6. februar og resultatet skal 

kunngjøres 12. juni. 

 

S 2/17 – Revisjon av HFs utfyllende regler til Forskrift for opptak, studier, vurdering og grader ved 

UiB.  

Revisjonen gjelder delvis oppdatering i f.t. ny versjon av forskriften, delvis at etablert praksis eller 

studiestyrevedtak tas inn i reglene og presisering av uklare regler. De viktigste endringene gjelder 

generelt krav om C for opptak til master, kun én vurderingsform pr emne, begrensning av antall 

vurderingsforsøk på masteroppgaveemner og krav til antall sensorer. 

 

S 3/2017 – Refordeling av stipendiatstillinger 

Saken var utsatt fra forrige fakultetsstyremøte.  Fakultetsledelsen foreslår at de faste 

stipendiatstillingene fordeles på bakgrunn av antall faste førstestillinger ved instituttene og at én 

stilling øremerkes ex.phil. som har mange førstestillinger, men få med forskningstid. 6 midlertidige 

stillinger disponeres på fakultetsnivå til strategiske satsninger. 

S 11/2017 - Oppfølging av fakultetsstyrevedtak 70/16 

Fakultetsstyret ønsket en grundigere begrunnelse for å dele kunsthistorie i to studieprogrammer da 

HF2018 ble lagt frem for styret 20. desember. Etter innspill fra fagmiljøene og anbefaling fra 

instituttleder foreslår fakultetsledelsen at styringsgruppens opprinnelige forslag om to program 

vedtas. 

Fakultetsdirektøren gav i tillegg en orientering om regnskap 2016 som også vil være en muntlig 

orienteringssak i fakultetsstyret.  

 



2. Hovedverneombudet 

Hovedverneombudet tok opp spørsmålet om det bør gjennomføres en risikovurdering knyttet til 

HF2018. 

3. Andre orienteringer 

Fakultetsdirektøren foreslo at IDU får en orientering om innføring av CIM som er et webbasert 

støtteverktøy for risiko, sikkerhet og beredskap. 

Fakultetsdirektøren orienterte også kort om BOTT-samarbeidet som gjelder felles anskaffelse av 

administrative IT-systemer innenfor økonomi, lønn og HR mellom universitetene i Bergen, Oslo, 

Trondheim og Tromsø . 
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