
Referat fra IDU-møte 11.12.2015 
 

Tilstede:  

Randi Heimvik (Parat) 

Arne Mykkeltveit (Akademikerne) 

Jan A. Johansen (NTL) 

Toril Ivarsøy – Møteleder (Forskerforbundet) 

Eli Kristine Knudsen (Hovedverneombud) 

Fra fakultetsledelsen: Kim Ove Hommen - sekretær 

 
Saksliste 
Fakultetsstyresakene ble presentert.  

Fakultetsstyresak 65/15 – Spesialisering i bachelorgraden 

Kommentar: IDU er positive til at man tar grep for å myke opp kravet til spesialisering fra 90 til 80 

studiepoeng, for å komme på linje med de andre utdanningsinstitusjonene i Norge, men også viktig 

at det blir mulighet til å opprettholde strengere krav for de fagene som har det behovet.  Selv om 

kravet endres til 80 studiepoeng kan et fagmiljø likevel anbefale studentene å ta 90 studiepoeng. Det 

trengs en nærmere konsekvensutredning om en eventuell regelendring. 

 

Fakultetsstyresak 66/15 – Budsjettfordeling 2016 

Kommentarer: IDU er opptatt av at man tenker langsiktig og at de grepene som tas forbedrer den 

økonomiske situasjonen også på lengre sikt.  

I forhold til nedbemanning av administrasjon er IDU opptatt av at «effektiviseringskuttene» som nå 

gjøres årlig i UiB sitt budsjett, ikke medfører en ytterligere administrativ nedbemanning ved HF, en 

den allerede meldte nedbemanning på 6 administrative stillinger. Det bør kommuniseres tydelig at 

nedbemanningen på 6 stillinger i administrasjonen skal foretas ved naturlige avganger og at 

nedbemanningen er ment å være varig. 

De kommende års aldersavganger gir fakultetet et handlingsrom for nedbemanning som ikke er 

ubetydelig. IDU er opptatt av at det synliggjøres at det er økonomiske grunner nå medfører til, og at 

denne betydelige nedbemanningen ikke ville ha blitt gjennomført ellers. Det bør kommuniseres 

tydelig at de vitenskapelige stillingene som nå stoppes, kan bli aktuelle å lyse ut på et senere 

tidspunkt.  

Fakultetsstyresak 67/15 – Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2018 

Kommentar: IDU er positive til dette prosjektet. Viktig at også opptaksrammene og opptakskravene 

til studieprogrammene også utredes og drøftes i arbeidet 

Generelle kommentarer 

- Sakspapirene bør bli tilgjengelig i bedre tid før møte  

- Møtetidspunktene blir fredag før fakultetsstyremøter, kl. 09-10 også i 2016 
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